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Resumo 

O presente texto se propõe a analisar uma possível poética da televisão a partir 
dos desdobramentos da arte contemporânea e da consolidação dos meios de 
comunicação de massa. Três problemáticas são abordadas. Primeiramente é 
empreendida uma discussão sobre a arte contemporânea. Em seguida o texto 
problematiza a relação entre a arte e os meios de comunicação para depois discorrer 
sobre aquilo que envolve uma possível poética da TV. 
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Da arte contemporânea 

Para se pensar a arte no nosso tempo, seria interessante percorrer três 

problemáticas. A primeira sobre o fazer artístico na contemporaneidade e a segunda 

problemática para pensar uma estética da comunicação. E a terceira e última dimensão 

para delimitar uma poética que seja própria ou pelo menos utilizável para se analisar a 

televisão. 

A primeira problemática se refere à dimensão da estética contemporânea. Ora, 

falar de estética já nos autoriza um turbilhão de enfoques específicos, cuja organização 

conceitual tem se tornado mais e mais complicada por conta, principalmente, de uma 

produção da obra de arte iniciada no século XX (ou no final do século XIX) pelas 

vanguardas estéticas européias, que desestabilizaram o terreno relativamente 

consagrado das definições de arte, dos suportes, da crítica, do olhar do receptor sobre a 

obra e da própria instituição arte (Bürger, 1993). 

O grande elemento de mudança de cenário das vanguardas não foi apenas ter se 

oposto aos programas de arte que eram hegemônicos no processo artístico do final do 

século XIX. Toda poética que chega, umas mais, outras menos, hibridiza, reorienta, ou 

rompe com o padrão estético vigente. Os artistas, em todas as épocas, aprimoram 

modelos, quebram barreiras e inauguram tendências na produção dos bens culturais. 
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Isso está presente em toda a história da arte. O que se mostra diferente na modernidade, 

e de forma definitiva na modernidade das vanguardas, é que a ruptura e a criticidade se 

voltam para a obra, para o artista e para a própria arte. 

As vanguardas estéticas foram muitas e tiveram objetivos e desenvolvimentos 

específicos, embora alguns elementos possam ser percebidos na grande maioria delas ou 

pelo menos parcialmente em cada uma. Do conjunto de características do fazer artístico 

de vanguarda é possível destacar (Salmito, 2002): 

- Autocrítica; 

- Virulência e provocações; 

- Liberdade do artista para criar seu método, sua teorização e expressão; 

- Busca do novo através da tecnologia/progresso; 

- Trabalho automático e espontâneo; 

- Gênero dos manifestos; 

- Espetáculos combinados de diversas artes (literatura, encenação, artes 

plásticas, música); 

- Técnica da montagem e colagem; 

- Desvalorização da perspectiva; 

- Libertação da cor e da forma; 

- Uso da paródia; 

- Mudança/negação dos suportes tradicionais; 

- Valorização do cotidiano.  

É importante salientar que essas características foram se impondo aos artistas e 

movimentos que se seguiram e os novos autores que chegavam necessariamente tinham 

que levar em consideração esse campo aberto pelas vanguardas. Depois do tempo áureo 

dos vanguardistas, o fazer artístico teve que forçosamente optar pelo novo e pela 

radicalidade para se anunciar como obra ou artista significativo. 

Houve o que se pode chamar de inflação do conceitual e da novidade.  Tudo o 

que é novo (lê-se aqui o diferente do convencional e a ruptura) enquanto produção 

artística passou a ser valorizado. O fazer artístico que até então se situava no cenário 

organizado pela busca incessante pelo ‘belo’ dá uma reviravolta na modernidade e reflui 

em detrimento da novidade e da efemeridade da obra. Até o Romantismo, a lei da arte 

poderia ser delimitada na beleza. Com o início da Modernidade na arte o panorama se 

modifica e se radicaliza com o avançar do modernismo das vanguardas. 



A permanência e solidez da obra de arte tradicional vão sendo substituídas pela 

intensidade e efemeridade da invenção no adiantar-se da modernidade. Realizadas cada 

vez mais para integrar arte e vida, para ampliar possibilidades de percepção e para ousar 

além dos limites estabelecidos. Um dos manifestos dadaístas, proclamation sans 

prétention, por exemplo, fala do “salto das imagens por cima dos regulamentos do belo 

e de seu controle” (Marinetti apud Teles, 1987, p.92). 

Os desdobramentos das vanguardas vão ser os mais variados entre os críticos, os 

artistas e o público que vieram depois. Um elemento crucial foi o esvaziamento de suas 

intenções políticas, ou de sua crítica à arte burguesa, pedra de toque dos movimentos. 

Isso se esvaziou na entrada definitiva dos artistas de vanguarda no ‘circuitão’ dos 

museus, exposições e na própria história da arte. 

A idéia de transformação do cotidiano através de uma (re)aproximação da arte 

com a vida, da destituição do caráter especial da arte, da desmistificação do artista 

enquanto sujeito especial se mostravam radicais e conceitualmente perfeitas. 

Luigi Pareyson (1997) analisa muito bem a lógica de produção da obra de arte 

ao organizar o processo artístico num tensionamento integrador entre a invenção e a 

execução, entre a criação e a descoberta, entre a inspiração e o trabalho. Para ele o fim 

da obra não se dá numa chegada ou num ponto final do belo ou do harmonioso. Mas 

sim num critério de êxito. 

 

Podemos concluir, portanto, que a lei universal da arte é que na 
arte não há outra lei senão a regra individual. Isto quer dizer que a 
obra é lei daquela mesma atividade de que é produto; que ela 
governa e rege aquelas mesmas operações das quais resultará; em 
suma que a única lei da arte é o critério do êxito. (Pareyson, 
1997, p.184) 

 

A idéia de Pareyson é que o artista deve obedecer a uma norma única. Essa 

norma absoluta não é nada mais nada menos que a própria obra que ele está a realizar. 

Mas o que se pode delimitar como critério de êxito de uma obra de arte na 

contemporaneidade? É possível imaginar que uma obra de arte que tenha como 

referência o trinômio beleza, harmonia e verdade como operadores lógicos de sua 

construção e recepção, já não mais fazem o sucesso do empreendimento estético. 

Ferreira Gullar (1993) analisa com perspicácia as conseqüências das vanguardas 

estéticas na crítica de arte. Esta ficaria refém do elogio da novidade. A perda de 

referências da crítica se daria pela falência dos elementos de julgamento, 



completamente desordenados depois das concessões libertárias e da operação de trazer o 

fazer artístico para a atividade comum do cotidiano. As vanguardas se empenharam em:  

 

desfazer o sistema de linguagem artística num processo ilusório 
em que o mais na verdade era menos, e o passo adiante, um passo 
atrás. Até que se chegou finalmente ao esgotamento da 
linguagem artística, ou seja: não havia mais o que destruir. 
Agora, sentados sobre esses escombros, os artistas que insistem 
na ilusão vanguardista não se dão conta de que o que, no passado, 
era audácia, hoje é oportunismo; o que antes era ruptura, hoje é 
conformismo” (1993, p. 21) 

 

Os elementos de ruptura que envolvem artifícios, táticas e suportes típicos da 

vanguarda vão sendo cooptados pelo fazer artístico oficial, para dizer  de uma maneira 

ou, para dizer de outra, vão sendo rapidamente integrados aos procedimentos 

normais/formais da arte, gerando com isso a constituição de uma espécie de cânone 

contemporâneo. 

O artista contemporâneo parte da ruptura para romper. Mas aí o que esse 

rompimento ao quadrado significa realmente já não se sabe ou se compreende mal. O 

valor intrínseco de uma obra ser medido pelo seu poder de ruptura geraria um 

esvaziamento de linguagem e uma inflação conceitual. 

É certo que essa tendência da arte inaugura ou acompanha o nosso tempo. Não 

se pode falar da arte, portanto, como se ela estivesse isolada completamente sem 

acompanhar o fluxo dos acontecimentos modernos. O ritmo da modernidade concentra, 

em rápidas palavras, a urbanização, a industrialização e racionalização das ações, sem 

delimitar muito bem, porque esse não é o espaço pra isso, o que cada uma dessas coisas 

significa ou em que espaço-tempo se concretizam. 

A operação típica da modernidade vai ser aquela guiada pelo ideal de progresso. 

O desenvolvimento máximo da ciência e da técnica para trazer a felicidade e o bem 

estar para os homens se constitui como promessa da modernidade. Os grandes 

problemas de fome, guerras, doenças poderiam e deveriam ser eliminados pelo 

exercício da razão dos homens. A autonomia do sujeito e o livre arbítrio se somariam à 

produção em larga escala de bens e mercadorias. 

O desenvolvimento tecnológico e industrial vai servir de inspiração para a arte 

moderna. A fábrica, a rotina de trabalho, a transformação da própria matéria prima em 



produto e a mercadoria pronta serão não apenas temas para o artista, mas se constituirão 

como entusiasmo criador, suportes e seu método de trabalho. 

Baudelaire, por exemplo, personagem e artista símbolo da modernidade (ou de 

uma das modernidades2), já constatava na metade do século XIX, entre preocupado e 

entusiasmado, a tendência das artes encontrarem pontos de intersecção e utilizarem 

elementos que não seriam propriamente de seus campos específicos. 

 

Será por uma fatalidade das decadências que hoje cada arte 
manifesta a vontade de invadir a arte vizinha e que os pintores 
introduzem gamas musicais na pintura, os escultores, cor na 
escultura, os literatos, meios plásticos na literatura, e outros 
artistas, aqueles dos quais vamos nos ocupar hoje, um tipo de 
filosofia enciclopédica na própria arte plástica? (1991, p. 71-72) 

 

As vanguardas estéticas do final do século XIX e início do século XX ampliam 

essa dimensão da mistura da arte entre as artes, da arte com o cotidiano, da arte com a 

indústria etc. 

O movimento futurista italiano, por exemplo, salienta a valorização máxima do 

mundo industrial, da velocidade e da destruição do passado em detrimento das 

invenções e da agitada vida urbana. Marinetti, principal nome do movimento, escreve 

no manifesto de 1909 que um automóvel que ruge é mais belo que a escultura clássica 

Vitória da Samotrácia (Teles, 1987). 

Essas ênfases e usos que a arte contemporânea fez dos produtos industriais do 

cotidiano e da tecnologia é bem analisado no texto de Ferreira Gullar (1993) que fala 

(entre teorização e anedota) de uma visita de Fernand Léger, Duchamp e Brancusi ao 

Salão da Aviação em Paris antes da Primeira Guerra Mundial. Duchamp, segundo 

Gullar, teria se virado para Brancusi e comentado que a pintura estava no fim, pois não 

era possível o artista fazer algo melhor do que uma daquelas hélices. 

O caminho de Duchamp, da pintura aos ready-mades, pode confirmar esse 

deslumbramento. E, acima de tudo, marcar com o seu Porta-garrafas, o seu Mictório 

(Fonte), a Roda de bicicleta etc uma equação muito importante que conduziu o artista 

contemporâneo depois a fazer a cisão (definitiva?) entre duas operações classicamente 

conjuntas, o criar e o fazer. Até então o criar passaria necessariamente por uma 

operação lógica da construção de um objeto. A partir desse momento o artista poderia 

coletar qualquer objeto da indústria e dotar-lhe de significados variados. 
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Sem querer ser muito definitivo em tratar dos encaminhamentos da arte depois 

das vanguardas, Duchamp, de alguma forma, vai ‘inaugurar’ a arte contemporânea. Ele 

radicaliza de tal modo as possibilidades estéticas e o uso dos recursos de forma 

inovadora que leva a produção artística a uma encruzilhada. E essa encruzilhada aponta 

dois caminhos: a morte da arte ou a arte em qualquer coisa. 

Em outros termos, a oposição entre artista e público ou entre a obra de arte e a 

mercadoria, bem como a separação entre cultura de elite de um lado e a indústria 

cultural de outro se dissolveram. 

 

Arte e mídia 

O advento e/ou consolidação dos meios de comunicação de massa no século XX 

operam uma mudança bastante significativa no cenário da produção dos bens culturais. 

Primeiro porque as técnicas de elaboração do produto cultural vão sofrer significativas 

mudanças; depois porque as possibilidades de circulação e apreciação dos bens culturais 

vão se modificar enormemente; e por último, porque o debate em torno da afirmação se 

as obras produzidas através dos meios de comunicação serão ou não consideradas obras 

de arte vai tomar assento de maneira definitiva. 

Walter Benjamin, em seu clássico texto Obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica, analisa um cenário de mudanças a partir da chegada da 

fotografia e do cinema como produtores de bens simbólicos. Por mais que uma fatia 

importante da intelectualidade e dos artistas da época não considerasse a fotografia e o 

cinema como ‘artes’, Benjamin julga, já nos anos 30, que essas formas não apenas 

seriam possibilidades artísticas, como mais do que isso, ativariam uma nova 

sensibilidade no receptor. 

Se a aura da obra é perdida, sua aparição única, o caráter especial do aqui e 

agora e seu valor de culto decrescem, ao mesmo tempo se intensifica seu valor de 

exposição e seu caráter democratizante. Isso para uma poética marxista que valoriza(va) 

as possibilidades não elitistas e desalienantes de uma obra são perfeitamente 

recomendadas. 

Em contraponto a Benjamin, Adorno, via com isso apenas mais uma vitória da 

técnica e da capacidade dos artistas em se submeterem aos ditames do mercado e da 

produção compartimentada, onde o artista não teria mais controle e compreensão de 

todo o processo de execução da obra. 



Benjamin chega a ver no cinema um caráter ‘desalienante’ na própria passagem 

do quadro-a-quadro da projeção cinematográfica, independente da estória que estaria 

sendo narrada e seu conteúdo. Apenas a mudança de imagem (aqui as imagens não são 

mais imóveis) faria com que o receptor mantivesse a contínua atenção e não se 

acomodasse na intenção do emissor. No cinema estaria presente a possibilidade de 

atenção constante e o receptor não se deixaria levar pela beleza ou espetacularização 

alienante da mensagem ou do produto. 

Essas idéias estão situadas na mesma linha de raciocínio do conceito brechtiano 

de efeitos de estranhamento (Verfremdungseffect), cuja característica é dimensionar a 

obra de arte para manter o espectador num limiar de atenção e de consciência de sua 

condição individual e de sua condição no mundo. 

A unicidade da obra vai aos poucos perdendo sua força, ao ponto de Benjamin 

dizer que “a arte contemporânea será tanto mais eficaz quanto mais se orientar em 

função da reprodutibilidade e, portanto, quanto menos colocar em seu centro a obra 

original” (1996, p. 185). 

Surge, então, um campo aberto para se pensar a arte num outro cenário que não 

o das belas artes. A fotografia e o cinema vão ser os meios de interface para isso. Ao 

mesmo tempo em que ‘nasceram’ meios de comunicação de massa, transformam-se em 

arte. Isso não acontece por um acaso ou em sua pré-formatação, mas fundamentalmente 

por uma organização de linguagem. 

O cinema, por exemplo, enquanto método e processo de estudo de movimento, 

arquivo de material para esboço anatômico ou mesmo registro de padrões de 

comportamento muscular não pode ser considerado arte. Mas quando surge uma 

linguagem cinematográfica, capaz de contar uma estória através de uma escolha de 

planos, uma montagem que dê ritmo à seqüência de imagens captadas, opera-se uma 

mudança. Uma dimensão estética surge e se desenvolve na medida em que os objetivos 

de estudo ou simples registro dão espaço aos objetivos de narrativa poética. 

Pensar a arte e sua vinculação ou suas relações com a mídia de massa é analisar 

a produção e a circulação de bens simbólicos produzidos em todo o século XX. 

Inclusive, depois da consolidação dos meios de comunicação e sua presença marcante 

na sociedade contemporânea, enquanto fontes de informação, entretenimento e de 

caráter lúdico, essas fronteiras entre arte e mídia têm se tornado mais frouxas, menos 

visíveis (Machado, 2007). 



Os meios de comunicação vão aos poucos sendo reconhecidos como importantes 

produtores de bens culturais e não apenas veículos de transmissão de informações. 

É possível observar tradicionalmente quatro possibilidades de construção de 

bens simbólicos: a cultura superior ou erudita, a cultura popular, a cultura de massa e o 

folclore. 

Dessas quatro possibilidades, historicamente a cultura superior sempre foi 

considerada a ‘cultura’ produtora de obras de arte por excelência. Aqui se encontram 

situadas todas as belas artes e seus artistas. E todas as demais possibilidades 

funcionariam apenas como puro entretenimento ou como artes inferiores, sem o patamar 

de elaboração erudita. 

A partir do avançar da modernidade, e, principalmente com a arte das 

vanguardas do final do século XIX, início do século XX, a produção de bens culturais 

vai começar a entrar num processo de hibridização muito grande. O que gera uma 

desnaturalização relativa dos padrões e singularidades das obras, que enquanto belas 

artes deveriam necessariamente implicar a beleza como fundamento, espécie de 

imperativo categórico da busca do artista. Da mesma forma a elegância, a harmonia de 

formas, o desapego a finalidades utilitárias, a busca de perfeição completam sua 

diferenciação com a obra popular ou artesania e as emergentes produções midiáticas. 

Esse ideário das belas artes foi, aos poucos, fulminado com o experimentalismo 

das vanguardas e a valorização da tecnologia e do novo no cenário do avançar da 

modernidade. Jameson (1996), por exemplo, denomina esse cenário de pós-

modernismo, quando as poéticas de ruptura se ‘pasteurizam’ pelo establishment ou pela 

incorporação de muitos de seus elementos estéticos pelos meios de comunicação 

massivos. 

O que se pode compreender é que uma delimitação clara entre uma cultura 

erudita, uma cultura de massa e uma cultura popular está cada vez mais posta em xeque. 

A cultura de massa acabou por operar uma apropriação de subsídios, idéias e 

procedimentos tanto da cultura superior como da cultura popular. 

É próprio da mídia essa dimensão efetiva de procura e incorporação da 

novidade. Embora, seja interessante salientar que o novo da arte das vanguardas é 

diferente do novo dos meios de comunicação. Enquanto o novo das vanguardas é de 

ruptura, ou seja, é um novo inaugural, que abre possibilidades e rompe com aquilo que 

era feito anteriormente, o novo dos meios de comunicação segue a lógica da produção 

em larga escala, é um novo baseado em formatos já consagrados e testados 



anteriormente. Ao novo radical das vanguardas, emerge o produto novo das mídias, 

atuando através da efemeridade e da sedução (Lipovetsky, 2002). 

Pensar a relação entre arte e mídia, as diferenças e confluências dessas esferas é 

analisar a produção dos bens culturais da contemporaneidade. Os artistas cada vez mais 

têm se utilizado dos chamados meios de comunicação para produzir seus trabalhos. E é 

preciso se destituir de preconceitos com relação a isso, até porque em cada momento 

histórico os artistas utilizaram os recursos tecnológicos de seu tempo. 

 

se toda arte é feita com os meios de seu tempo, as artes midiáticas 
representam a expressão mais avançada da criação artística atual 
e aquela que melhor exprime as sensibilidades e saberes do 
homem do início do terceiro milênio (Machado, 2007, p.10). 

 

Os artistas têm essa tendência de antecipação, uma dimensão necessariamente 

vanguardista de uso dos materiais de seu tempo. É de se esperar que mudadas as 

condições de produção de signos, com a introdução dos meios de comunicação, os 

artistas passassem a se utilizar desses recursos pra compor suas obras, ou mesmo 

reorganizar seus fundamentos contando com a possibilidade de uso dos meios e de 

aspectos dos meios. 

O uso da tecnologia ou dos meios de comunicação na arte não deveria causar 

repulsa ou estranheza na crítica de arte e nos receptores das obras, visto que a produção 

artística está relacionada com a sensibilidade e mudadas as condições culturais se 

desenvolvem ou se modificam o olhar para percebê-las. 

A consolidação do método da perspectiva na pintura, por exemplo, organiza 

uma espécie de olhar diferenciado para a obra. O observador que vê as obras de seu 

tempo organizadas pelo viés da perspectiva, vai achar a coisa mais normal do mundo 

um quadro realizado em perspectiva e se esquece de que ela é uma construção 

‘tecnológica’ e cultural. Quando Picasso fulmina a perspectiva na pintura através das 

técnicas cubistas, ele rompe com alguns séculos de pintura e abre espaço para a 

aceitação das imagens artísticas fotográficas e pós-fotográficas. 

A relação entre arte e mídia fica definitivamente aproximada nos idos dos anos 

50 e 60 através da chamada arte pop. Surgida na Inglaterra, mas de inspiração e 

consolidação norte-americanas, a arte pop aparece como uma espécie de arte (de apelo) 

popular incluindo desde já a produção da cultura de massa. 



É claro que o ‘popular’ não está situado aqui como cultura produzida pelo povo, 

pela periferia, mas muito mais significando produtos culturais de fácil decodificação 

pelas massas e o seu reconhecimento no cotidiano. O grande diferencial da arte pop 

talvez seja a atitude dos artistas diante da conclusão de que os objetos deixaram de ser 

únicos. É sintomático que o ateliê de um dos nomes mais significativos do movimento, 

Andy Warhol, fosse chamado de Factory (Fábrica). 

A revolução industrial passa a ser valorizada não em suas metáforas de 

movimento, de velocidade, de tecnologia, mas em seus produtos e mercadorias. A 

crítica que emerge contra o movimento é de glorificar a sociedade de consumo e seu 

way of life midiatizado. 

Andreas Huyssen (1997) analisa a técnica de silk screen utilizada por Warhol 

para compor a famosa série de retratos da Marilyn Monroe, lançando a arte na 

reprodução da reprodução. 

 

Não é a própria realidade que fornece o conteúdo da obra 
de arte, mas sim uma realidade secundária – o retrato de um ídolo 
de massas, uma imagem clichê que aparece milhares de vezes nos 
meios de comunicação de massa e que penetra na consciência de 
um público massivo. A obra é feita de elementos idênticos e é 
caracterizada por uma estrutura seriada simples e teoricamente 
limitada. O artista se rendeu aos princípios da reprodução 
massiva anônima e documentou sua proximidade com o mundo 
de imagens da mídia. (1997, p. 101) 

 

A operação própria da arte pop é partir da realidade disseminada, favorecida ou 

construída pelos meios de comunicação de massa para narrar o cotidiano. 

Mais do que o emprego dos meios de comunicação como inspiração para o criar 

contemporâneo, o que começa a se verificar com o resultado das vanguardas é uma 

concretização processual desses meios em ‘artes’. O cinema e a fotografia em sua 

primeira leva, o vídeo e a comunicação mediada por computador em seguida. 

De maneira entusiasta ou crítica, a aproximação entre arte e mídia tem se 

estabelecido. É comum ver uma apropriação de métodos de compor típicos da arte 

incorporados pelos meios de comunicação. E na outra ponta, é fácil encontrar na mídia 

as diversas tradições artísticas devidamente presentes e incorporadas ao discurso 

comunicacional publicitário, cinematográfico, televisivo. 

Ao evitar o tom apocalíptico, esse cenário de convergência pode inclusive ser 

uma espécie de salvação para o esgotamento das formas tradicionais de arte (Machado, 



2007). Um hibridismo da arte com a mídia pode injetar energia criativa para a 

conceitualização e criação tanto da arte como dos meios de comunicação. 

 

Por uma poética da TV 

Para se compreender e analisar o processo de comunicação, as diversas teorias 

ao longo do tempo acabaram por priorizar um dos elementos desse processo. Sem 

querer fazer uma relação direta entre teorias e ênfases, é possível reconhecer aquelas 

que ressaltam o emissor como central no processo, existem as que elegem a mensagem, 

outras os meios e, mais tardiamente, o receptor. Cada teoria tem dado maior destaque ou 

explicado a natureza do processo de comunicação a partir de um desses componentes. 

Sem entrar no mérito de qual teoria teria maior solidez enquanto ciência ou é 

mais eficaz para explicar as variáveis contemporâneas, qualquer análise sobre o 

processo de comunicação deve levar em consideração a produção, a circulação e o 

consumo dos bens simbólicos. 

Em paralelo a isso, a caracterização de uma estética da comunicação vai 

enveredar por uma análise da produção dos bens simbólicos, ou de sua circulação na 

sociedade ou da recepção desses bens. Da mesma maneira que existe uma ênfase na 

compreensão do processo da comunicação nas diversas teorias, é possível ver também 

encaminhamentos diferentes de análise sobre a relação arte e mídia, a depender do 

interesse do pesquisador pelo meio de comunicação, pela mensagem, pela relação com a 

recepção etc. 

A estética como teoria do belo foi já desconstruída pela modernidade da arte. E 

na contemporaneidade são encontradas inúmeras possibilidades de se ‘realizar’ uma 

estética e mais detidamente uma estética da comunicação. Para Denílson Lopes: 

 

a recuperação da estética na atualidade passa menos pelo elogio 
monumentalizador das (neo)vanguardas do que pela aproximação 
da arte com uma vida cotidiana, marcada pelas imagens 
midiáticas, estas fundamentais para entender a cultura 
contemporânea não só ao se falar das condições de produção e de 
recepção, mas na análise do que antes chamávamos mensagem, 
produto, obra. (2006, p. 118) 

 

Essa estética contemporânea minimizou ou encerrou as diferenças entre arte 

erudita, arte popular e cultura de massas, classicamente separadas e hierarquizadas do 

ponto de vista da história da arte. 



Lopes (2006) propõe uma estética híbrida que não mais se fia no rigorismo 

formal da cultura superior, mas muito mais envolvida pelo cotidiano, criando espaços 

de cruzamento entre a experimentação e o tipicamente comercial. Procedimento que a 

indústria cultural se notabilizou em desempenhar, essa espécie de ‘canibalização’ dos 

elementos e características das outras formas de produção e circulação dos bens 

culturais. 

É bem verdade que (a indústria cultural) o fez com intenções mais comerciais e 

comunicacionais que estéticas. Mas, independente das intenções, ou más intenções..., 

pode advir daí uma estética mínima ancorada em outros elementos, ou em outras 

ênfases que não algo organizado pelo sublime canônico. Seria muito mais aquilo que 

Denilson Lopes (2007) enfatiza como o sublime no banal, algo como em torno de “um 

exercício democrático, marcado pela diversidade cultural” (p. 44). 

Como meio de comunicação, a televisão tem sido bastante estudada, falada e 

mal falada. Seja pela dimensão audiovisual que passa a ser critério de realidade na 

cultura contemporânea, seja pela proximidade que têm no cotidiano das pessoas, pois é 

meio que reúne som e imagem em movimento em suas casas, seja pela verba 

publicitária que movimenta, seja pelo agendamento de temas e idéias que alimentam os 

receptores e os outros media. 

Um fato, porém, chama atenção: a ausência ou diminuta análise sobre a TV em 

sua dimensão estética. Em se tratando de imagens, os pesquisadores passam da pintura 

para a fotografia e o cinema, chegando à produção da imagem pelo computador sem 

reconhecer a televisão. 

Quando muito, se fala do vídeo, da vídeoarte. Mas aí já se encontra o prenúncio 

da arte eletrônica e se desvia da televisão. Os artistas que enveredaram por essa temática 

trabalham em ruptura com a TV e não compondo sua poética. 

Nam June Paik, nome referência no movimento da vídeoarte, ilustra muito bem 

a separação entre a TV e a arte que pode estar presente nela. 

 

Você costuma assistir televisão? 
Paik – Não, quase nunca. Na verdade, eu passei muitos anos sem 
condições de comprar uma. Eu só comprava televisões usadas 
para fazer arte, não para assistir (risos). (Lopes, 1996, p. 215) 

 

É possível constatar (em forma de anedota) que o uso do artista sul-coreano 

naturalizado norte-americano é muito mais o suporte televisão para subverter a lógica 



do aparelho, do que compor programas de televisão sob uma poética específica. Ao usar 

o maquinário tecnológico, espera-se do artista que ele rompa com a programação do 

aparelho para fazer arte (Flusser, 2002 e Machado, 2007). 

Ao analisar a fotografia, Vilém Flusser opõe o funcionário da máquina ao 

fotógrafo. Aquele obedece à programação do aparelho. Já o fotógrafo pretende ir na 

contramão da lógica de funcionar do aparelho. “O fotógrafo não trabalha com o 

aparelho, mas brinca com ele” (2002, p. 23). O fotógrafo tenta esgotar as possibilidades 

do aparelho percorrendo caminho que nada mais é do que uma virtualidade do jogo. 

Oliver Fahle (2006) tenta dar um direcionamento a essa discussão ao colocar em 

jogo duas categorias, a imagem e o visível para analisar a televisão. E ao se pensar a 

pintura clássica numa ponta e a TV na outra, numa espécie de linha histórica, a 

dimensão da imagem vai se perdendo na dimensão do visível. 

Uma maneira de se empreender uma poética da televisão seria a avaliação dos 

diversos gêneros e neles avaliar sua complexidade de linguagem. Trata-se de uma 

poética pop? Uma atualização da poética kitsch? 

Para Fahle: 

 

a estética da televisão encontra suas formas ou sua poética nessa 
tendência à indiferenciação entre os re- e descentramentos, que 
acontecem diametralmente aos gêneros, podendo se manifestar 
no interior de um único programa, mas também entre os 
formatos, tendo através do zapping, seu paralelo ao lado do 
receptor. (2006, p. 204) 

 

Ao direcionar o debate em torno da televisão exclusivamente como 

entretenimento popular ou como instrumento de alienação das massas, é perdida uma 

possibilidade significativa para compreender a organização estética dessa quantidade de 

imagens que circulam no mundo contemporâneo e povoam o imaginário dos 

espectadores. 

Sem querer fechar as questões ou dar tom definitivo ao debate, é importante 

atenção apenas que, no cenário pós (tudo), deve-se ter o olhar atento aos hibridismos da 

cultura e cultivar a percepção cada vez mais corrente da união entre arte e vida. Urge 

lembrar sempre do cotidiano como espaço-tempo de análise e de experiência. 

O lugar da TV está marcado pelo entretenimento, pela ludicidade, pela 

informação e pela socialidade dela decorrente. A elaboração de qualquer poética da TV 

deve levar isso em consideração. 
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