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Resumo: O presente artigo aborda a obra fora do ar do artista Zé Antonio Lacerda, 
que propõe uma intervenção sonora-visual. A partir do pensamento de Vilém Flusser, 
o trabalho problematiza os sistemas instituídos das transmissões midiáticas através da 
subversão da programação dos aparelhos envolvidos. O artigo procura discutir os 
mecanismos desta subversão considerando questões como tempo, deslocamento, 
fronteiras e visibilidade, através de uma análise comparativa entre fora do ar e o 
trabalho life: a user’s manual da artista canadense Michelle Teran.  
Palavras-chave: intervenção sonora-visual, transmissão, subversão, aparelho. 
 
Abstract: This article discusses the audio-visual intervention “off the air” proposed by 
the artist Zé Antonio Lacerda. Considering the thought of Vilém Flusser, the work 
problematizes the established media transmission systems through subversion of the 
programming in apparatus involved. The article aims to discuss the mechanisms of 
subversion considering issues such as time, displacement, borders and visibility 
through a comparative analysis between “off the air” and the work “life: a user's 
manual” of the Canadian artist Michelle Teran. 
Keywords: audio-visual intervention, transmission, subversion, apparatus. 

 

 

A discussão em torno do trânsito de informações entre a dimensão 

pública e privada redesenha-se constantemente diante da crescente profusão 

dos aparelhos tecnológicos. Além do contexto dinâmico dos meios de 

telecomunicações, destacam-se questões relacionadas a segurança e controle 

social trazidas pelas transformações tecnológicas e eventos históricos 

recentes. Considerando que a produção artística contribui com um ponto de 

vista diferenciado para esta discussão, o presente texto propõe algumas 

considerações sobre dois trabalhos dos artistas José Antônio Lacerda2 e 

Michelle Teran. 

 

Fora do ar 

 

O trabalho fora do ar, do artista José Antônio Lacerda, pode ser pensado 

como uma intervenção. Ele propaga, através de um transmissor de curto 

alcance, sinais que podem ser receptados por televisores, os levando a exibir 
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uma animação definida pelo artista. A animação simula a imagem de faixas 

instáveis e distorcidas de um televisor não sintonizado com a transmissão de 

uma emissora, mas mantendo em um canto da tela a logomarca do famoso 

canal de animações Cartoon Network. 

Esta imagem é o fragmento de uma animação, realizada originalmente na 

técnica tradicional de quadro-a-quadro pintado em acetato, como muito se fez 

em animação antes da computação gráfica. O trecho é extraído do desenho TV 

of Tomorow, produzido em 1953 por Tex Avery nos estúdios da Metro-

Goldwyn-Meyer, Hollywood.  

Avery, conhecido por explorar as particularidades dos desenhos 

animados diferentemente do modelo de base realista dos estúdios Disney, foi o 

responsável por uma série de desenhos que tinham como tema as promessas 

da tecnologia sobre o futuro. O modelo seguido nesta série era o dos catálogos 

comerciais exibidos no cinema, que buscavam mostrar todos os benefícios 

oferecidos pelos produtos em encenações de uso. 

Em um dos desenhos da série, TV of Tomorrow, Avery explora como 

tema a televisão no futuro em uma série de piadas curtas sobre sua 

propagação, a oferta de aparelhos personalizados e o impacto deste novo meio 

no cotidiano do cidadão americano. Como o artista José Antônio Lacerda 

destaca, é interessante notar como a inversão desta lógica, na qual o programa 

que é a atração principal assume a aparência do comercial, “traz uma crítica ao 

próprio meio de promoção ideológico em que a animação circulava: o cinema”3. 

O fragmento do desenho, que foi relançado nos EUA pela MGM-UA em 

formato VHS no ano de 1992, foi exibido na Cartoon Network ocupando a tela 

inteira como uma vinheta. A partir desta exibição televisiva é que José Antônio 

Lacerda faz a captura para sua transmissão. A irônica transmissão da 

animação que simula uma imagem que na verdade é a falta de imagem. A falta 

da imagem que se procura, que esperamos ver ao ligarmos o aparelho. 
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LACERDA, José Antonio. “fora do ar”, 2005, intervenção sonora-visual. Registro fotográfico do artista em 
experimentação  em loja de eletrodomésticos no centro de Florianópolis. Image007.jpg; 150 dpi. RGB. 
Formato JPEG, 2005. Acesso em maio de 2009. 

 

Ao utilizar a vinheta animada, este fragmento de um programa com 

tamanha quantidade de autoreferências do próprio meio televisivo, o artista 

também explora os recursos dos equipamentos que utiliza além das finalidades 

de uso concebidas para estes aparelhos, ao posicioná-los levemente 

deslocados no contexto midiático que eles originalmente se inscreveriam. 

Admitindo este deslocamento e subversão de uso, podemos identificar esta 

proposta artística com o que o filósofo Vilém Flusser apresenta como possível 

saída para o problema da adoção da imagem técnica como modelo de 

pensamento.  

Este problema se estabelece com o condicionamento inconsciente do 

homem à programação dos aparelhos, através de uma incapacidade de olhar e 

pensar criticamente a imagem gerada através destes. Os aparelhos 

estabelecem uma relação estreita com seu operador, permitindo-lhe tentar 

revelar as potencialidades do aparelho e ao mesmo tempo condiciona-o dentro 

dos limites de suas programação original. A alienação aqui estaria na 

incapacidade de analisar esta complexa relação entre o aparelho e seu 

funcionário (a caixa preta) diante de uma imagem técnica por eles produzida, e 

este processo se estenderia no modo de pensar a existência, o mundo, a 

sociedade.  

Apesar da discussão de Flusser se deter mais especificamente no terreno 

da fotografia e das diferenças que o autor aponta entre esta e o vídeo ou outras 

formas que utilizam em seu suporte equipamentos mais sofisticados, o tipo de 

solução que ele encontra para tal problema de perda de liberdade se aplica ao 

trabalho em questão: jogar contra o aparelho. Estar consciente de que imagem, 
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aparelho, programa e informação são os conceitos-chave que precisam ser 

problematizados para o exercício de uma filosofia da fotografia, e por extensão 

da imagem técnica e suas implicações em nossa cultura (FLUSSER, 2002, 

p75.) 

Consciente do contexto no qual trabalha, José Antônio Lacerda articula 

estes conceitos em estratégias subversivas em relação aos recursos que 

utiliza. Tenta, como aconselha Flusser, “conscientemente, obrigar o aparelho a 

produzir imagem informativa que não está em seu programa”4 (FLUSSER, 

2002, p75.). Estes transmissores são, a princípio, aparelhos feitos para a 

transmissão de vídeo e áudio em escala doméstica, livrando seu usuário da 

necessidade de fios de conexão entre o aparelho que emite a imagem 

(videocassete, DVD player, videogames, etc) e o que a exibirá (monitor). 

 

    
LACERDA, José Antonio. “fora do ar”, 2005, intervenção sonora-visual. Registro fotográfico do artista na 
montagem no Ateliê Arco, com detalhe do hardware fixo, Florianópolis. Respectivamente Image003.jpg; 
150 dpi. RGB. Formato JPEG, 2005. Image011.jpg;150 dpi. RGB. Formato JPEG, 2005. Acesso em maio 
de 2009. 

 

Fora do ar chama a atenção para este universo negligenciado das 

transmissões, das ondas que entram em nosso espaço privado 

indiscriminadamente. Costumamos ignorar o aspecto invasor das ondas que 

trazem as imagens e sons para os aparelhos receptores em nossa privacidade. 

Ondas que são transmitidas de uma fonte centralizada em um projeto 

massificado e unidirecional de propagação ideológica. Mas seria muito 

improvável ignorar o aspecto invasor no contato com fora do ar, pois este 
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interrompe a estabilidade da relação que mantemos com o sistema televisivo. 

Ao posicionar o transmissor em um local relativamente desimpedido por 

barreiras físicas, em sua máxima potência e ajustado na mesma freqüência do 

canal de maior audiência no horário, o artista impede a vizinhança imediata de 

assistir à programação deste canal, através da sobreposição do vídeo 

transmitido. A sobreposição pode ser total, nos receptores mais próximos, ou 

parcial, no caso de distâncias aproximadas a 100 metros. No caso de uma 

sobreposição parcial, o monitor exibe uma imagem mesclada entre a 

transmissão de fora do ar e a do canal da mesma freqüência.  

 
LACERDA, José Antonio. “fora do ar”, 2005, intervenção sonora-visual. Registro fotográfico do artista na 
montagem no Ateliê Arco, Florianópolis. Image005.jpg; 150 dpi. RGB. Formato JPEG, 2005. Acesso em 
maio de 2009. 

 

O trabalho possui em seus próprios mecanismos de funcionamento a 

problematização da noção de delimitação do espaço em zonas precisas, que 

se refere inicialmente ao circuito das transmissões telecomunicacionais, pois 

não estabelece limites nítidos, contornáveis ou regulares, para sua área de 

atuação. A função original do aparelho de retransmitir imagens dentro de um 

sistema que tem como etapa final um circuito doméstico, pessoal, é subvertida 

quando se interfere no circuito privado alheio. A programação do artista (a 

imagem, o horário, a localização e a duração da transmissão) sobrepõe-se e 

cruza-se com a programação da emissora oficial através da relação complexa 

e inusitada que o artista propõe da programação funcional e ideológica dos 

aparelhos. 
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Bordas e limites 

 

A artista canadense Michelle Teran realiza um projeto de intervenção 

urbana chamado Life: a user’s manual através de uma série de performances 

que envolvem a exibição pública itinerante de imagens transmitidas a partir de 

câmeras de segurança privada. Estes equipamentos de monitoramento 

transmitem, através de ondas, as imagens captadas para os monitores de 

controle de espaços privados. O equipamento que a artista utiliza capta estas 

ondas e exibe as imagens em dispositivos móveis, como uma mala com rodas 

especialmente preparada com um monitor ou monitores em um carrinho de 

compras, ambos empurrados pelas figuras volantes do viajante e do andarilho.  

Um elemento importante neste projeto é a inversão entre os pontos de 

captação e exibição destas imagens no eixo público/privado. Ele torna visível 

no espaço público o que é monitorado em lugares de encontro entre as esferas 

pública e privada. Exibe o monitoramento de interesses pessoais em 

seqüências de imagens, recortes de pequenas narrativas pessoais, compondo 

um panorama de visualização que atravessa as barreiras físicas que delimitam 

e constituem nossos lugares, o que justifica a referência no título à obra 

homônima de Georges Perec. 

O projeto de Michelle Teran mantém relação com o trabalho de José 

Antônio Lacerda ao colocar em discussão o universo invisível das ondas de 

transmissão, mas, diferente de fora do ar, detém-se nos pequenos circuitos 

privados, seus diversos e profusos dispositivos e na extensa e emaranhada 

rede que eles compõem. Embora fora do ar também aborde a discussão sobre 

esta rede, o trabalho enfatiza, no que diz respeito aos níveis sócio-culturais do 

assunto, as relações de dominação ideológica ao interceptar um produto 

difundido massivamente com outro, empregando conceitos e operações de 

fragmentação e invasão. 

Life: a user’s manual problematiza a sobreposição que este universo 

fantasmagórico das transmissões por onda articula ao estabelecer mais uma 

camada na complexa estrutura dos espaços socialmente codificados do meio 

urbano, mantendo seu enfoque no medo ou ansiedade da invasão das 

fronteiras estabelecidas em termos pessoais, culturais, sociais, ou físicos5. Esta 
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questão tem sua importância confirmada no projeto pelas figuras do viajante e 

do andarilho que performatizam o trabalho, levando o vídeo scanner que capta 

a imagem e exibindo-a em monitores portáteis. Estas duas figuras, para a 

artista, personificam os aspectos de invisibilidade e mobilidade das ondas de 

transmissão, além de chamarem a atenção para vários grupos e práticas à 

margem de uma cultura dominante mais estática6. 

 

No ar 

 

Fora do ar não apresenta o mesmo caráter performático de life: a user’s 

manual, mas, além de deter-se também na noção de bordas e limites, parece 

voltar-se para ela como um elemento essencial. Ao refletir sobre este aspecto 

do projeto não pude deixar de relacioná-lo a uma série de outros trabalhos do 

artista, bem como, de outras áreas de seu interesse com as quais mantinha 

estreita relação. 

No final da década de 90, o artista desenvolvia um conjunto de pinturas 

que apontavam gradativamente para a espacialidade. As telas passavam a 

assumir a materialidade e a tridimensionalidade do objeto, através de quadros 

de espessura acentuada e recortes irregulares que exibiam parte da estrutura e 

mantinham outras partes sob relevos sutis de formas pintadas. Este ganho de 

espessura anunciava uma vontade de envolvimento da obra com o mundo. Na 

época o artista havia manifestado7 interesse pelas zonas fronteiriças entre 

campos de contraste, entre quinas, dobras, passagens de planos. Além de 

demarcações formais pertinentes que permitiam à situação pictórica crescer 

para o espaço, estes elementos se desdobrariam ao entrar em contato com 

outros contextos de trabalho.  

Conversando com José Antônio Lacerda a respeito da possível relação 

destas pinturas com o fora do ar ele comentou que “o trabalho foi perdendo 

materialidade ao mesmo tempo em que buscava a matéria” 8. Os limites e as 

margens continuam presentes na reflexão do artista; limites que se colocam 

entre o visível e o invisível, o distante e o próximo, o esperado e o insuspeito, o 

móvel e o estático.  
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Quando fora do ar foi apresentado no espaço cultural Arco, em 

Florianópolis, em março de 2005, a transmissão se deu em uma base fixa. 

Porém, o projeto contempla também uma estrutura portátil autônoma, com 

possibilidade de circular pela cidade através de um serviço de encomenda. 

Neste caso, o primeiro vídeo a circular seria o de um tornado registrado pelas 

câmeras que monitoram as rodovias da concessionária AutoBan, no interior de 

São Paulo, em maio de 2005. A imagem que se interporia à transmissão dos 

grandes canais televisivos estaria sendo transmitida pelo hardware móvel, 

arrastando pelas ruas sua área de interferência, provavelmente sob os 

cuidados de um motoboy. Aqui, as noções de mobilidade e fluxo se acentuam, 

somadas às reflexões da imagem, da visibilidade e da informação articuladas 

em uma estratégia subversiva com os aparelhos e seus sistemas. 

    
LACERDA, José Antonio. “fora do ar”, 2005, intervenção sonora-visual. Registro fotográfico do artista a 
partir de seu caderno de anotações e protótipo para a versão portátil do hardware. Respectivamente 
Image005.jpg; 150 dpi. P&B. Formato JPEG, 2005. Image014.jpg; 150 dpi. P&B. Formato JPEG, 2006. 
Acesso em maio de 2009. 

 

Ar como fluído 

 

A compreensão do ar como um fluído parece pertinente para pensar fora 

do ar. A noção de onda, de freqüência, de fluxo, os fenômenos que estão 

envolvidos no trabalho se conectam com este princípio da fluidez. Podemos ver 

a transposição destes conceitos em imagens diante do filme do tornado, nas 

correntes de ar e acúmulos de nuvem que varrem a paisagem e preenchem a 

atmosfera. Ou então, na animação hollywodiana, na qual a seqüência frenética 
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de linhas diagonais paralelas correm continuamente e se contorcem 

periodicamente a simular as interferências no campo de ondas.  

José Antônio Lacerda, que conhece os fenômenos atmosféricos e 

aerodinâmicos devido à sua experiência como aeromodelista e ao seu 

interesse em ciência aplicada, concorda com a associação entre a noção de 

fluído e o tempo. Tempo pensado enquanto fluxo contínuo em oposição ao 

tempo pensado enquanto acúmulo (de unidades) 9, medido em intervalos e 

sujeito a manipulações. No entanto, esta possibilidade de pensar o tempo 

como fluido não procura refletir os ritmos acelerados de uma época de valores 

fugidios e da busca desesperada pela leveza e agilidade. Como coloca o 

sociólogo Zygmunt Bauman (2001, p. 136), a aceleração do tempo decorrente 

de uma meta não-conclusiva de adaptabilidade e eficiência diante de um 

mundo percebido como complexo, múltiplo e dinâmico, nos levou a 

desenvolver processos da ordem do instantâneo, do imediato. Isto leva a um 

distanciamento da associação orgânica entre tempo e espaço e, 

conseqüentemente, a uma “desvalorização do espaço”, uma vez que 

praticamente o mesmo tempo (quase nenhum) é despendido para se chegar a 

qualquer lugar10.  

Para José Antônio Lacerda, tempo e espaço não sofrem esta dissociação, 

pois o tempo não é acelerado, não é o tempo do instantâneo, mas um tempo 

fluído e contínuo, que nos escapa. Dentro da discussão proposta por Bauman, 

esta concepção de tempo continua a nos oferecer algum grau de resistência 

em nosso embate com a matéria, já que, para o artista, o tempo sempre foge, 

se esvai, como em seu vídeo em que a água flui incessantemente do recipiente 

de cobre de uma clepsidra, um relógio d’água. Esta noção de fluído permite 

também a aproximação com imagens de magnetismo, dos fluxos e ritmos 

lunares, de contato, transbordamento e polaridades. A percepção atenta e 

crítica destes fenômenos, situações e imagens – geralmente negligenciadas 

por se encontrarem em zonas de pouca visibilidade – permite que o artista os 

evidencie e ainda subverta convenções e concepções impostas e cristalizadas. 
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Notas: 
1 Texto originalmente apresentado na disciplina “Da Multimidia às Instalações Interativas”, ministrada pela 
Profa. Dra. Yara Guasque no segundo semestre de 2008 no curso de Mestrado em Processos Artísticos 
Contemporâneos do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa 
Catarina. 
2 José Antônio Lacerda, artista brasileiro nascido em Jundiaí, SP. Bacharel em Artes Plásticas pelo 
CEART-UDESC, atualmente reside na cidade do Porto, Portugal. Desenvolve sua produção desde os 
anos 90 através de pintura, instalação e intervenções multimídia. De forma crítica e irônica, seu trabalho 
levanta questões sobre os dispositivos de percepção, circulação e exibição das imagens, abordando os 
circuitos e processos de institucionalização da arte contemporânea. Sua trajetória como artista inclui 
importantes exposições, como o Salão Victor Meirelles, além de coletivas no Museu de Arte Moderna e no 
Museu de Arte Contemporânea, ambos de São Paulo. 
3  Em correspondência por e-mail em 28 mai 2008. 
4 O autor neste trecho se refere ao fotógrafo experimental, que para ele são os únicos fotógrafos 
conscientes de sua práxis, ainda que não inteiramente conscientes da importância disto, uma vez que o 
autor os coloca como essenciais para o estabelecimento de uma filosofia da fotografia. (FLUSSER, 2002, 
p.75) 
5 TERAN, Michelle, depoimento no site oficial do projeto.  Disponível  em: http://www.ubermatic.org/life/ 
Acesso em 13 mai 2009. 
6 TERAN, Michelle. Disponível  em: http://www.ubermatic.org/life/walk.html Acesso em 13 mai 2009. 
7 Entre 1997 e 1999 mantive contato contínuo com o artista enquanto cursávamos as primeiras fases da 
graduação em artes pela UDESC, acompanhando parte de sua pesquisa nas oficinas da universidade e 
em visitas ao seu ateliê. 
8 Em correspondência por e-mail em 04 jun 2008. 
9 Em correspondência por e-mail em 17 jul 2008. 
10 Bauman recorre a Simmel em sua proposição da construção de valor a partir dos obstáculos 
necessários para se chegar a algo. Logo se não há obstáculos, os valores decaem. Seguindo esta lógica, 
o tempo, ao deixar de ser obstáculo para percorrer distâncias, desvaloriza o espaço (BAUMAN, 2001, 
p.136). 
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