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RESUMO 

 

 

 
Nobrow é um novo conceito, uma nova estética da cultura e da arte 

contemporâneas, é um novo momento na história da arte do século XXI.  

A expressão Nobrow faz referência à expressão “highbrow” (uma 

denominação de artes e literatura, que as caracteriza como “intelectuais, de alta 

qualidade”), e à expressão “lowbrow” (expressão que caracteriza a literatura e a 

arte como sem conexão ou interesse em ideias culturais sérias/intelectuais), de 

maneira que representa o conceito de arte sem uma qualificação de “lowbrow” ou 

“highbrow”, sem um direcionamento específico a determinado tipo de público, ou à 

determinada área do conhecimento. Uma arte que não é nem popular, nem 

erudita, uma arte não categorizada.  

Esta dissertação analisa essa nova estética Nobrow, sua origem e seus 

conceitos, e os relaciona com a história cultural dos dez primeiros anos deste 

século. 

 

 

Palavras-chave: Nobrow, História da Cultura Contemporânea, Estética do Século 

XXI, Arte Contemporânea, História da Arte Contemporânea. 

 



 

 

 

9 

ABSTRACT 
 

Nobrow is a new concept, a new aesthetics that characteristics the 

contemporary art and culture, it is a new moment in the XXI century art history. 

The term Nobrow refers to the term "highbrow" (a term of art and literature, 

which characterizes them as "intellectuals, high-quality"), and the term "lowbrow" 

(an expression that characterizes the literature and art as without connection or 

interest to serious cultural / intellectual ideas), so that represents the concept of art 

without a qualification of "lowbrow" or "highbrow" without specifically targeting a 

particular type of audience, or a specific area of knowledge. An art that is neither 

popular nor scholarly, an art that is not categorized. 

This dissertation analises this new aesthetics of Nobrow art, its concepts 

and origin, and relates them to the cultural history of the first ten years of this 

century. 

 

 

 

Keywords: Nobrow, History of Contemporary Culture, Aesthetics of the XXI 

Century, Contemporary Art, Contemporary Art History. 

  

 

 



 

 

 

10 

SUMÁRIO  

Conteúdo 
 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................12 

CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS E À ORIGEM DA 

CULTURA/ESTÉTICA NOBROW .........................................................................14 

1.1 CONCEITOS E CONSEQUÊNCIAS DA NOVA CULTURA NOBROW............16 

1.2 A NOVA DIAGRAMAÇÃO DA CULTURA.........................................................19 

1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS HISTÓRICAS DA CULTURA 

NOBROW...............................................................................................................22 

1.3.1 A Autoria.......................................................................................................25 

1.3.2 O Artista........................................................................................................26 

1.3.3 A Arte............................................................................................................31 

1.4 CULTURA NOBROW: CONCEITOS, TERMINOLOGIA E ORIGEM...............32 

1.5 A CULTURA NOBROW EM SI.........................................................................34 

CAPÍTULO 2: DO MODERNISMO AO PÓS-MODERNISMO, DO PÓS-

MODERNISMO AO NOBROW: UMA VISÃO HISTÓRICA...................................37 

2.1 VISÃO GERAL DA ARTE NO SÉCULO XX: CONTEXTO HISTÓRICO-SOCIAL 

DOS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS........................................................................37 

2.2 VISÃO ESPECÍFICA DO MODERNISMO........................................................47 

2.2.1 Terminologia................................................................................................47 

2.2.2 História e Visão Específica do Modernismo.............................................51 

2.3 DO MODERNISMO AO PÓS-MODERNISMO.................................................54 

2.4 VISÃO ESPECÍFICA DO PÓS-MODERNISMO...............................................58 

2.4.1 Terminologia................................................................................................60 



 

 

 

11 

2.4.2 Considerações sobre o Pós-modernismo.................................................61 

2.5 NOTA SOBRE A ARTE CONTEMPORÂNEA..................................................64 

2.6 DO PÓS-MODERNISMO AO NOBROW..........................................................66 

CAPÍTULO 3: O CAMINHO PARA O NOBROW: A HISTÓRIA DE SEU 

SURGIMENTO....................................................................................................... 69 

3.1 O “HÍBRIDO” HIGHBROW-LOWBROW CAMINHANDO PARA O NOBROW: 

AS PRINCIPAIS CRÍTICAS À ARTE POPULAR....................................................71 

3.1.1 O Artista Lowbrow e o Artista Highbrow...................................................77 

3.1.2 Crossover.....................................................................................................78 

3.1.2.1 O “Híbrido” Highbrow-Lowbrow: As trocas, o Crossover entre Highbrow e 

Lowbrow..................................................................................................................83 

3.1.2.2 Efeitos e Críticas do Crossover Cultural.....................................................86 

3.1.3 Efeitos Negativos e Positivos na Sociedade.............................................87 

3.1.3.1 Efeitos Negativos do Lowbrow no Highbrow e em sua Instituição.............95 

3.1.3.1.1 Breve Nota sobre a “Criatividade Verdadeira” e sobre o Processo 

Criativo....................................................................................................................97 

3.2 O HÍBRIDO HIGHBROW-LOWBROW CHEGA AO NOBROW......................102 

CONSIDERAÇÕES FINAIS.................................................................................106 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................................................................111 

 



 

 

 

12 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Em 2000, Seabrook cunhou o termo Nobrow na história da cultura ao lançar 

seu livro: “Nobrow: The Culture of Marketing, The Marketing of Culture”1. 

Nesta dissertação buscaremos colocar, aplicar, cultivar e principalmente 

situar o Nobrow como o sucessor do Pós-modernismo, nas artes, na sociedade, 

na cultura, nas artes e na filosofia. O Nobrow inicia-se no começo do século XXI, 

talvez pelo uso do termo por Seabrook, talvez pela coincidência desse uso com o 

esgotamento do termo „pós-modernismo‟. 

O objetivo desta dissertação será situar a arte e os movimentos artísticos 

do século XXI, compreender e definir a nova história cultural e a estética da 

primeira década deste século, e assim também estabelecer parâmetros para a 

estética e para os movimentos artísticos das próximas décadas deste século, 

criando uma perspectiva para futuro da arte no século XXI. 

  A Justificativa desta pesquisa é justamente essa necessidade de traçar 

parâmetros, nomear as bases estéticas contemporâneas e de se criar uma 

perspectiva dos caminhos e das necessidades da arte no século XXI. 

Devido ao desconhecimento do termo Nobrow, o primeiro capítulo situa e 

introduz o leitor à origem e ao conceito Nobrow. 

O segundo capítulo busca a origem do Nobrow mais longe, no início do 

Modernismo, quando surgiram seus primeiros sinais e aonde estão suas primeiras 

raízes e a história que levou à sua aparição e existência. 

O terceiro capítulo finaliza esta dissertação analisando como o fim do 

Modernismo e a arte popular, assim como nossa história cultural contemporânea, 

                                                      
1
 SEABROOK, John. Nobrow: The culture of marketing, the marketing of culture. Vintage books, 2001.  
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levaram ao surgimento do Nobrow, além de também analisar seus efeitos e 

consequências na sociedade. 

E por meio dessa análise nesses capítulos, há a esperança de uma 

pequena contribuição para iluminar os caminhos da arte e da cultura do século 

XXI, esclarecendo um pouco os obscuros e perdidos caminhos atuais. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS E À ORIGEM DA 

CULTURA/ESTÉTICA NOBROW  

 

Anteriormente, muitos caracterizavam a cultura erudita como Highbrow e a 

cultura popular como Lowbrow. Posteriormente começou-se a caracterizar essas 

duas categorias dentro do conceito de High/Lowbrow, a arte popular poderia ser 

Highbrow ou Lowbrow, assim como até mesmo a arte erudita poderia ser 

considerada Highbrow ou Lowbrow. A expressão highbrow, que caracterizaria a 

arte ou a cultura como “intelectuais, de alta qualidade”, sempre teve 

características (como ser bem trabalhada) ou estilos (como a música clássica) 

bem definidos, assim como a expressão Lowbrow, que se refere à arte sem 

conexão ou interesse em ideias culturais sérias, intelectuais. 

Mas uma grande tendência do século XX mudou o modo de lidarmos com a 

cultura: as pesquisas de opinião. A partir destas pudemos saber em números o 

que a maioria das pessoas fazia ou queria, ao invés de apenas sabermos o gosto 

geral de cada classe social. 

Nobrow foi a expressão inventada, ou ao menos usada literariamente pela 

primeira vez por John Seabrook2, e posteriormente usada por Peter Swirski3 em 

seus livros (além de outros em artigos entre a publicação dos livros de Seabrook e 

Swirski - 2000 e 2005 – primeiras edições) para caracterizar esta nova tendência 

das artes e da cultura. Uma tendência de uma cultura independente de hierarquias 

sociais.  

Era uma tendência acharmos que ao ficarmos mais velhos ou mais ricos, 

iríamos abandonando nosso gosto por rock para apreciarmos ópera, por exemplo. 

                                                      
2
 SEABROOK, John. Nobrow: The culture of marketing, the marketing of culture. Vintage books, 2001. 

 

3
 SWIRSKI, Peter. From Lowbrow to Nobrow. Mcgills Queens University Press, 2005. 
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A partir das pesquisas de opinião, começamos a saber que havia diferentes 

interesses dentro de uma mesma classe social, ou faixa etária. 

Assim, o século XX começa a demonstrar essa nova característica, dividir 

um estilo que era totalmente considerado Highbrow, como por exemplo pinturas à 

óleo, nas duas características: High ou Lowbrow, da mesma maneira foi feito com 

a arte que era totalmente considerada Lowbrow, como por exemplo o grafite. Um 

grande avanço em julgar a qualidade das obras de arte independentemente de 

sua tradição hierárquica. Diferentemente da maneira como o status funcionou por 

mais de um século, como descrito por John Seabrook: Para solidificar sua posição 

social e distinguir-se dos outros, se cultivava um desgosto por entretenimento 

barato e espetáculos comuns que constituíam a cultura de massas4.  

Cultura era algo ao qual devíamos aspirar, ela era centrada em algo, havia 

uma perspectiva sobre sua importância, e a qualidade desta. Importava-se muito 

com o “legítimo”, o “elitismo”, na cultura. 

Essa busca pela cultura de elite, durante séculos no mundo ocidental, 

moldou as artes da aristocracia, como as artes plásticas, o ballet, a literatura. Mas 

a divisão de uma mesma categoria em highbrow ou lowbrow veio aos poucos, 

quando se começou a perceber, por exemplo, que a aristocracia também 

desenvolvia um gosto pelo jazz, até que aos poucos esta também se abriu para o 

rock, e assim por diante. A aristocracia começou a se interessar pelas estrelas de 

Hollywood, e não só pela família real Britânica. A própria natureza da cultura 

estava mudando. Poucos continuavam a se importar com o melhor que havia sido 

produzido, pensado. 

Por volta da mudança de milênios, começou-se a observar esse novo 

fenômeno social: diferentes classes sociais, diferentes faixas etárias, apreciando 

um mesmo tipo de arte. Adolescentes da classe D se interessando em aprender 

                                                      
4
 SEABROOK, John. Nobrow: The culture of marketing, the marketing of culture. Vintage books, 2001, p. 

17-18. 
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história da arte, aprender música clássica. Altos executivos da classe A 

frequentando escolas de samba e bailes funk. Essa mistura de tendências 

highbrow e lowbrow, foi o surgimento da estética cultural denominada Nobrow, ou 

poderíamos dizer, uma arte, cultura, sem categorização.  

A expressão Nobrow representa o conceito relativista de arte, sem um 

direcionamento específico a determinado tipo de público, ou à determinada área 

do conhecimento. Uma arte que não é nem popular, nem erudita.  

Nesta primeira década do século XXI, pudemos observar que as artes não 

estão seguindo uma tendência única, um estilo único característico de uma época. 

As artes e a cultura não estão sendo categorizadas. Assim sendo, devemos 

investigar se esse fenômeno poderia significar que as artes estão se encaixando 

nessa nova estética Nobrow, de maneira que esta pesquisa busca analisar essa 

nova estética, sua origem e suas consequências (além de fazer uma breve análise 

de sua aplicação prática nas artes plásticas, na literatura, na música e no cinema), 

investigando os movimentos artísticos dos séculos XX e XXI, e relacionando-os 

com a história cultural dos dez primeiros anos deste século. 

 

1.1 CONCEITOS E CONSEQUÊNCIAS DA NOVA CULTURA NOBROW  

 

Nobrow é o fim de um tipo específico de vida cultural, e o começo de um 

novo. 

 

 [...] A velha aristocracia consumidora de cultura highbrow está 
morrendo, e uma elite nova, mais democrática está nascendo. Os antigos 
árbitros da cultura, responsáveis por dizer o que era “bom”, o que tinha 
“valor”, estão sendo substituídos por um novo tipo de árbitro, cujo papel é 
definir o que é “bom” no sentido de “popular”. Está vasta mudança se faz 
presente em cada museu, biblioteca, editora, revista ou estação de TV. 
Uma grande mudança no antigo estado de “cultura como status” 

5
.  

                                                      
5
 SEABROOK, John. Nobrow: The culture of marketing, the marketing of culture. Vintage books, 2001, p. 

25-26. 
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Mas um efeito preocupante da cultura Nobrow seria que nossa cultura 

passada, ao invés de continuar viva numa tradição, torna-se objeto de um saber 

museico, de curiosidades mundanas e turísticas reguladas pelas modas6. 

Por mais de um século, as definições em highbrow ou lowbrow, ou até 

mesmo em middlebrow, eram a linguagem que traduzia cultura em status, o pivô 

que determinou que as distinções em gosto eram distinções de casta. Essas 

distinções culturais eram muito importantes, ninguém queria comentar sobre 

classes sociais, não seria de bom gosto, ao invés disso, as pessoas usavam as 

definições de high-lowbrow. Com a existência desse sistema, poderíamos 

considerar que uma certa igualdade existia entre as classes, mas sem essas 

definições de hierarquia cultural, as diferenciações de níveis sociais seriam 

apenas sobre dinheiro. Essas próprias definições se tornaram a ferramenta pelo 

qual a hierarquia cultural diferenciou-se da hierarquia social, simplesmente por 

estes conceitos de highbrow e lowbrow virem a existir para caracterizar a cultura e 

as artes. Assim sendo, podemos dizer que qualquer ricaço pode comprar uma 

mansão, mas poucos têm o gosto refinado de highbrow para apreciar a música de 

Arnold Schoenberg. A cultura estava aberta a todos, mas poucos teriam o gosto 

para conquistá-la. Novas distinções sendo feitas. 

Nobrow não é especificamente cultura sem hierarquia, mas a ferramenta 

através da qual a cultura comercial pode ser uma fonte potencial de status, ao 

invés de fazer com que esta seja a fonte de críticas diretas, que seja o “a ser 

evitado” pela elite. A elite começa a ter que fazer “comprometimentos de 

inteligência” em relação à cultura popular, comercial, assim começando a utilizar-

se dos termos highbrow e lowbrow em uma área antes sempre definida como 

lowbrow. Nobrow é o mundo real, verdadeiro da cultura. 

                                                      
6
 JAPIASSU, Hilton. Nem tudo é relativo – A questão da verdade. Ed. LETRAS E LETRAS, p. 9. 
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Desse modo, a aristocracia deveria buscar qualidade no popular, e a 

qualidade e criatividade não vêm simplesmente de uma expressão humana 

individual, como Thomas Schatz aponta:  

 

[...] Filmes feitos nos anos 30 e 40, quando os artistas eram 
controlados, são tão bons quanto os filmes feitos mais tarde no período 
autoral, quando os artistas tinham independência artística. Em cada caso, 
o “estilo” de um escritor, diretor ou artista, se funde com a estrutura 
gerencial, a estratégia de marketing e recursos

7
.  

 

Agora, a qualidade deveria ser trazida a atenção do público e promovida. 

E a questão de gosto também entrou em cena. Sem a definição de cultura 

highbrow como o gosto da aristocracia, começa-se a falar em gosto pessoal. Que 

padrão deve ser usado para julgar a cultura de massa? Gosto e qualidade.  

Kant defende que existem dois tipos de gosto: o gosto pelo agradável e o 

gosto pelo belo, e defende a importância em distinguirmos os dois. De acordo com 

Kant, o homem de gosto não pode julgar adequadamente sem ter suas 

necessidades básicas satisfeitas. Apenas quando os homens têm tudo o que 

desejam podemos diferenciar na multidão os que têm gosto ou não8. De qualquer 

maneira, antigamente, o gosto era baseado em privilégio. Não era nada de 

extraordinário o fato dos antigos juízes do gosto serem privilegiados, seria 

extraordinário se não o fossem. Mas era o privilégio uma razão para suspeitar dos 

juízes do gosto? Nas raízes latinas da palavra, “cultura” é algo que é, deve ser, ou 

foi cultivado. Já no sentido alemão de kultur, cultura é a grande conquista artística, 

intelectual, e/ou religiosa de uma civilização. 

                                                      
7
 SCHATZ, Thomas. The genius of the system. Metropolitan books, 1996. 

 

8
 KANT, Immanuel. Observações do sentimento do belo e do sublime. 

 

  Id. Crítica da razão pura. Ed. Martin Claret, 2009. 
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O novo desafio surgido nos anos 90 do século XX foi a maneira como as 

instituições culturais, como museus e bibliotecas, poderiam deixar entrar a nova 

cultura comercial do mercado, fazendo com que seus espaços continuassem a 

atrair pessoas, sem diminuir a autoridade moral da instituição. Assim, se tornou 

necessário distinguir, classificar em highbrow ou lowbrow a cultura comercial que 

estava sendo consumida, ao invés da distinção entre cultura de elite e cultura 

comercial. Anteriormente, a qualidade era o padrão de valor, mas a partir deste 

momento, o padrão se tornou a autenticidade. Agora o status é conquistado por 

preferências que atravessem as antigas delimitações hierárquicas. 

  

1.2 A NOVA DIAGRAMAÇÃO DA CULTURA9 

 

A comercialização e a arte se tornaram um só em diversos casos. Por 

exemplo, clipes musicais se tornaram objetos de expressão artística – arte, mas 

também funcionavam como marketing para promover a própria música em si. A 

cultura que estava se direcionando a tornar-se a chamada cultura Nobrow, 

começou a ser diagramada em três novas definições: no topo, a identidade, a 

autenticidade; no meio a chamada “subcultura”, e embaixo, a cultura em voga, as 

tendências populares. 

 

IDENTIDADE/AUTENTICIDADE  (no topo) 

SUBCULTURA  (no meio) 

CULTURA EM VOGA/TENDÊNCIAS POPULARES  (embaixo)  

 

                                                      
9
 Cf.  SEABROOK, John. Nobrow: The culture of marketing, the marketing of culture. Vintage books, 2001. 
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  Anteriormente, essa mesma diagramação estava dividida em cultura 

Highbrow, cultura Middlebrow, e a cultura de massa, ou lowbrow: 

 

HIGHBROW  (no topo) 

MIDDLEBROW  (no meio) 

LOWBROW (embaixo)  

 

Esse diagrama descrito da antiga hierarquia era vertical, mas o diagrama da 

nova hierarquia Nobrow também funciona em outras direções, outras dimensões, 

por mais que o desenhemos com definições no topo, no meio e embaixo, estas 

são meramente uma representação mais visual, já que o verdadeiro diagrama 

necessitaria de diversas dimensões para ser exato. A subcultura serve o papel 

que a cultura highbrow costumava servir, o papel de anunciador de tendências. Na 

cultura Nobrow, a subcultura é a nova cultura highbrow, e a cultura highbrow 

tornou-se apenas mais uma subcultura. Mas acima de ambas a cultura em voga e 

a subcultura, está a identidade, o único padrão compartilhado.  

A diagramação antiga da cultura hierárquica era restrita, apenas com 

pequenas fugas com culpa na consciência da aristocracia da cultura highbrow 

para aproveitar brevemente um pouco de lowbrow, e vice-versa. Mas essa 

diagramação era considerada necessária para proteger os “artistas de verdade”, 

os escritores, dos perigos da comercialização da cultura, do mercado. Mas este 

novo chefe, o mercado, era de certa maneira mais permissivo, pois pela primeira 

vez o artista era livre para escolher seus assuntos, ainda que em relação a muitos 

outros assuntos, o mercado se mostrava tirânico e imperdoável. O mercado não 

era educado e nem sensível aos altos padrões artísticos. Alguns artistas 

sucederam em agradar esse novo mestre, mas o fizeram comprometendo sua 

qualidade. 
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O sistema da arte, em seu estado contemporâneo, significa que esse 

sistema não é mais o sistema que prevaleceu até recentemente; ele é o produto 

de uma alteração de estrutura de tal ordem que não se podem mais julgar nem as 

obras nem a produção delas de acordo com o antigo sistema. 

 

[...] Conforme o caso, o motivo dessa modificação é atribuído aos 
próprios artistas (que seguem ou contestam o atual movimento de 
dispersão), aos especuladores e aos intermediários (que pervertem o 
mercado), à política estatal (que tem demasiado ou insuficiente poder) e ao 
desconhecimento relacionado a uma educação deficiente da parte do 
público

10
. 

 

Assim se deu a sucessão para a cultura Nobrow e sua diagramação. 

Tornou-se necessária uma distinção entre os “artistas de verdade” e todos os 

outros, assim como era necessária uma distinção entre a “arte legítima” e a arte 

capitalista produzida em massa. A noção de cultura evoluiu para Nobrow para 

satisfazer essa necessidade. Seabrook comenta que: 

 

O conceito Romântico de cultura dizia que o que os verdadeiros 
artistas e escritores produziam era uma realidade superior, um tipo de 
trabalho que transcendia o mundo cotidiano da produção cultural comum. 
Os artistas eram tidos como pessoas excepcionais, extraordinárias, 
dotadas de talento, gênios cheios de paixão que criavam por um ideal 
maior, não pelo mercado

11
.  

 

 

 

 
                                                      
10

 CAUQUELIN, Anne. Arte Contemporânea - Uma Introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005.  

 

11
 SEABROOK, John. Nobrow: The culture of marketing, the marketing of culture. Vintage books, 2001, p. 
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1.3 CONTEXTUALIZAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS HISTÓRICAS DA 

CULTURA NOBROW 

No mesmo período em que o mercado e a ideia de produção especialista 

receberam grande ênfase e cresceram, também cresceu um sistema de analisar 

as artes aonde os elementos mais importantes seriam uma ênfase na “natureza 

especial” das atividades artísticas como um meio para se chegar a uma então 

chamada “verdade imaginativa”, e uma ênfase no artista como um tipo especial de 

pessoa. Esse sistema é claramente uma resposta direta às mudanças na relação 

entre artista e sociedade. Em um momento histórico em que o artista é descrito 

como mais um dos vários fabricadores de produtos para o mercado, ele se 

autodescreve como alguém que se doa, que guia a humanidade em suas vidas 

comuns. 

Independentemente do tipo de arte, quando esta é criada por motivos 

idealistas, sem se importar com o mercado, ela é julgada superior do que a arte 

feita com o propósito de ser vendida. Para o artista garantir fama, não é suficiente 

ter um dom para saber o que as pessoas querem, ele também deve fingir não se 

importar com isso, algo muito difícil, já que a maior parte da humanidade busca 

desesperadamente aprovação. 

Mas uma obra de arte é um resultado único de um temperamento único, 

como dito múltiplas vezes por Oscar Wilde, e sua beleza vem do fato do autor ser 

quem ele é, o que ele é. Nada tem a ver com o que as outras pessoas pensam ou 

querem. No momento em que o artista dá importância ao que os outros querem, e 

tenta suprir essa demanda, ele deixa de ser um artista para se tornar um mero 

artesão. 

Durante a segunda metade do século XX a cultura hierárquica começa a 

desabar. Por um lado, tudo foi muito rápido, como aconteceu no momento em que 

Andy Warhol divulga, em 1962, seu quadro com uma lata de sopa estampada, e 

por outro foi muito lento e gradual (todo este processo será descrito 

detalhadamente no segundo capítulo), já que a cultura hierárquica foi aos poucos 
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sendo abandonada por seguidores highbrow, cuja curiosidade foi sendo 

despertada em torno da variedade de cultura comercial sendo divulgada. Críticos, 

editores, curadores, todos se esforçaram muito para preservar a separação entre 

cultura highbrow e lowbrow, mas acabaram sendo ultrapassados pela força da 

cultura pop. 

Com a diminuição da distinção entre cultura comercial e cultura de elite, 

novos questionamentos foram surgindo, como colocados por John Seabrook:  

 

Questões que os antigos juízes se preocupavam, como “Isto é 
bom?”, ou “Isto é arte?”, se tornaram perguntas diferentes, como “Quem é 
bom?”, “De quem é esta arte?”. Selecionar o culto, o bom, o melhor 
conhecido e pensado no mundo, costumava ser o trabalho privilegiado e 
moral desses antigos juízes, se tornou um empreendimento imoral, uma 
tentativa elitista desesperada de empurrar um pequeno conjunto de 
interesses para as massas

12
.  

 

Toda uma geração de “juízes” cuja autoridade estava em manter a distinção 

entre cultura comercial e cultura de elite foi aos poucos sendo extinta, e uma nova 

geração de “marqueteiros” surgiu em seu lugar, cuja autoridade era a capacidade 

de empurrar certo conteúdo a certos nichos. Uma pequena, mas muito importante 

mudança, saindo do gosto individual, indo em direção à autoridade do mercado. 

Desta maneira, quando chegamos aos anos 90, a noção de que a cultura 

highbrow constituía algum tipo de realidade superior já estava praticamente 

descartada. O significado da palavra cultura mudou: o que antes era algo 

ortodoxo, dominante e singular, se voltou para um senso mais antropológico, um 

senso de cultura como práticas de um ou mais grupos. 

O mercado também aumentou a possibilidade dos próprios artistas se 

autoapoiarem. A tecnologia, a internet, tornaram possível a diminuição da 
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distância entre o artista e sua audiência, seus possíveis consumidores. A lógica 

por trás da proteção contra a cultura popular se perde ainda mais. 

Segundo Seabrook, quando alguém pudesse dizer confiantemente que o 

mercado sufocou os artistas “avant-garde” (que, por definição, eram pessoas além 

da compreensão popular), então poderia dar seu total apoio para artistas que não 

estariam dentro do que estivesse em voga13. Mas quando a mídia se tornou tão 

abrangente que até mesmo esses artistas “avant-garde” poderiam se tornar parte 

da cultura em voga, a situação mudou. Mas seja “belo” ou “feio”, o que apresenta 

a mídia é recebido na passividade, na inércia e no conformismo, impedindo os 

indivíduos de exercitarem seus pensamentos na abertura do imprevisto, às ideias 

novas, ao questionamento das certezas estabelecidas e à necessidade de mudar 

seus modos de ser, pensar e agir14. 

 

[...] A mudança política foi importante por determinar o declínio da 
última das grandes utopias, ainda nascida no século XIX: o socialismo. 
Segue-se a consequente descoberta de um imenso tesouro artístico 
mantido nos porões das ditaduras por décadas. A vanguarda russa, a 
vanguarda tcheca, polonesa, húngara, sérvia, romena, eslovena, etc. 
passaram a interessar ao Ocidente. Já a tecnologia absorveu e incorporou 
numerosos procedimentos da vanguarda histórica, a começar pela técnica 
da colagem (o “cut and paste”, o cortar e colar) que hoje faz parte de 
qualquer sistema operacional de computador. Mais ainda, novos gêneros 
híbridos como o videoclipe passaram a “antropofagizar” todo o repertório 
da Modernidade, desde o cinema pioneiro de Georges Mèlies até o 
Surrealismo, o Dadá, o Futurismo, a arte concreta, enfim, não há limites 
nessa linguagem. Além disso, a facilidade da reprodução/transmissão de 
dados em escala planetária e os recursos criativos dos programas 
engendraram todas as condições para a multiplicação dos interesses em 
torno dos vários fenômenos da arte moderna

15
.   

                                                      
13
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Dentro dessas previsões tecnológicas e das previsões de suas 

consequências temos o caminho para estas dentro da cultura Nobrow, como 

detalharemos a seguir. 

 

1.3.1 A Autoria. 

 

A tecnologia também mudou a natureza da autoria e dos direitos autorais. A 

possibilidade de um escritor acessar rapidamente diversas ideias em um mesmo 

assunto, mesmo para assuntos mais refinados, aumentou a chance de um autor 

estar usando a ideia de outro, ou ao menos misturando ideias originais com 

pensamentos emprestados. Na internet, aonde existem diversos links dentro de 

um mesmo texto, o declínio da separação clara de ideias alterou a noção de 

autoria. Na música também se “cita” partes e melodias de outros compositores, 

além da tecnologia que ajuda não-profissionais a também fazê-lo. Estamos 

repensando a noção de quem é o artista por trás de cada obra. É um novo tipo de 

autoria surgindo, a definição de autoria de abriu completamente. 

 Roland Barthes16 e Michel Foucault17 professaram que o Autor morreu. 

Webmasters que produzem hipertextos casam textos e escritores em 

configurações (como o grande exemplo da Wikipedia) que estes últimos jamais 

poderiam ter previsto e talvez nunca tivessem autorizado. Questões sobre a 

autoria desses novos supertextos são realmente perguntas sobre divisões 

                                                      
16

  Cf. BARTHES, Roland. Critical Essays.  Northwestern University Press, 1972. 

 

17
  Cf. FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas. Tradução de Salma Tannus Muchail. São Paulo: 

Martins Fontes, 2002. 
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culturais e categorias estéticas que se tornaram ou estão a caminho de se tornar 

Nobrow. 

Por outro lado, uma análise detalhada da indústria editorial nos revela que 

os verdadeiros desafios da autoria vêem dos novos direcionamentos e 

ferramentas utilizados pelas editoras, como fábricas e fórmulas de ficção, 

romancizações de textos, a publicação via mala direta ou a multimídia. São 

desafios à autoria, mas em relação à morte do livro em si, as estatísticas nos 

mostram o contrário, talvez exatamente devido à essas novas ferramentas, o 

número de livros publicados e vendidos apenas aumenta. 

Não há uma relação direta entre quantidade e qualidade no mundo editorial, 

ao menos não já estabelecida, e muito menos no mundo artístico. Porém, é crença 

geral de que, antigamente, livros costumavam ser escritos porque os autores 

tinham algo a dizer, e hoje em dia eles são escritos para que o autor descubra se 

tem algo a dizer.  

Ainda assim, a literatura, a arte, a música popular sempre foram, têm sido 

há dois mil anos, e continuam sendo alvo de constantes críticas e bombardeios de 

ansiedade social, e praticamente toda a tradição crítica sempre foi contra estas. 

Mas estas cresceram exatamente pois grande parte do público receptor destas 

passou a ignorar os juízes do mercado e os críticos, uma consequência da cultura 

Nobrow. 

 

1.3.2 O Artista.   

 

Considerando que o conceito de vocação se apresenta, ainda, 
válido – o artista deve ser visto como um ser imaginativo. O conceito de 
imaginação deve ser entendido como o exercício da capacidade criativa. O 
artista seria, então, aquele ser que exercita sistemática e 
profissionalmente, mais do que as outras pessoas, a capacidade 
imaginativa. Aquele ser que apreende, com convicção, a missão (humana) 
de guiar as formas de criatividade

18
. 
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A crença de que o artista é um ser único e especial também inevitavelmente 

diminuiu devido a esses fatos, e assim sendo, também podemos verificar que o 

número de artistas cresceu exponencialmente. Pessoas cansadas de seu trabalho 

podem agora produzir um vídeo artístico em seu tempo livre, e de acordo com 

sues contatos e habilidades para divulgá-lo na internet, podem também até 

mesmo ficarem famosas com ele. O artista contemporâneo era um paradigma de 

um processo de autoconhecimento criativo que anteriormente era pensado ser um 

direito de nascimento de cada cidadão do mundo19. 

Os próprios artistas, que recebiam ordens de produtores, agora recebem 

ordens dos marqueteiros. Essa proliferação de canais para divulgar a criatividade, 

de um número maior de canais de televisão a cabo à portfólios online, deu uma 

nova vantagem para artistas, escritores, diretores e músicos em suas brigas com 

os detentores de capital. Uma nova era de individualismo então veio, e trouxe uma 

grande explosão de produção cultural sem precedentes. Cada novo filme 

produzido é capaz de atingir de maneira barata uma audiência de centenas de 

milhares. 

Mas irônica e consequentemente, os artistas ganharam mais meios de 

produção, mas perderam meios de chamar a atenção para eles mesmos. Os 

canais de distribuição aumentaram, mas as barreiras para entrar na indústria 

cultural deixaram de existir, de maneira que o número de pessoas entrando nessa 

indústria multiplicou. A tecnologia fez com que publicações ou gravações em 

pequenas redes se tornassem muito mais baratas, não seria mais necessário 

utilizar uma editora ou uma gravadora, quando você poderia escrever e publicar 

seu livro, gravar um CD, dentro de seu próprio quarto. Como havia a possibilidade 

de mais pessoas produzirem arte, mais pessoas o fizeram, e o mercado ficou 
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inundado de produções. Mas a diversidade tem o efeito de provocar o vazio 

intelectual, e reduzir à vida no mundo à tagarelice.  

Há muita produção, muita arte, muitos artistas, filmes, livros, bandas e 

assim por diante, na cultura Nobrow. Os artistas verdadeiros e importantes agora 

têm que competir com os artistas “‟amadores-desocupados”. Desta maneira, o 

desafio não é mais criar arte, mas sim achar um produtor, um distribuidor, que 

possa diferenciá-la de todo o resto. É claro que se pode fazer um filme 

independente, mas o grande desafio é achar um distribuidor para ele, quando este 

não se encaixa em nenhuma categoria. É claro que os marqueteiros estão cada 

vez mais refinando essas categorias, mas os antigos métodos de inspiração 

criativa não mudaram, não melhoraram. É uma época mais favorável para a arte 

que para os artistas, pois a competição traz a melhora do produto, mas dificulta o 

reconhecimento do autor. Há um novo esquecimento por parte dos artistas de 

colocar-se verdadeiramente em questão e autocriticar-se. 

A difusão da mídia nos faz viver hoje em um quadro sem referências.  

 

Os fatos e os acontecimentos são fragmentados, são observados 
de todos os ângulos, carecendo de uma referência a uma totalidade que 
lhes dê sentido. De todos os acontecimentos, só vemos os detalhes. 
Consumimos milhões de notícias sem reflexão. Os efeitos especiais e 
secundários nos escondem o fundamental. Não sabemos mais distinguir o 
importante do trivial. A informática, as redes de comunicação e a mídia se 
convertem num grande acelerador de partículas impedindo-nos de 
perceber a órbita referencial das coisas. E com a perda do horizonte 
histórico, perdemos também o sentido da história. Vivemos na imediatez e 
na dinâmica do provisório. Não distinguimos mais entre o objeto e sua 
imagem. Estaríamos em uma escatologia do tempo cumprido? A saída da 
história suporia a libertação das alienações que nela ocorrem? Estaríamos 
completamente entregues ao esteticismo do presente?

20
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Assim, antes deste novo milênio, a arte feita para as massas e a arte feita 

para uma audiência culta eram bem separadas e distintas uma da outra.  Agora a 

cultura está dentro do “contexto de não ter contexto”, a cultura Nobrow.  

Neste grande número de artistas, o talento continua raro como antes, e 

como marqueteiros estão sempre à procura de produções independentes para 

suprir a demanda por conteúdo autêntico, muitos artistas que eram bem sucedidos 

como independentes acabaram caindo no mercado antes de estarem maduros o 

suficiente para isso. A arte independente vende, mas o preço pelo qual é vendida 

é o preço da independência21. O antigo conceito do artista que tinha toda uma 

jornada para se tornar o que era desapareceu. Não se tem mais o direito de 

ingressar em uma jornada, ou você simplesmente é brilhante agora, ou está morto 

para o mercado. 

O processo corporativo começa a ditar o que sempre foi uma arte 

individualmente dirigida. As corporações agora estão por trás de grandes 

produções, patrocinando a Broadway por exemplo, mas não só patrocinando, 

também direcionando seu conteúdo para desenvolver os seus interesses no 

público. Não estamos apenas introduzindo novos artistas no mercado, não no 

sentido de descobrir um artista pelo o que é, pelo seu talento, mas sim 

introduzindo um novo produto. A capacidade do artista de criar uma contestação 

interna e um questionamento de suas próprias ideias foi perdida, a ponto de 

reduzir o indivíduo livre a uma simples marionete realizando espasmodicamente 

os gestos que lhe impõe o campo sócio-histórico: ganhar dinheiro, consumir e 

gozar. E as vozes discordantes não são mais abafadas pela violência bruta ou 
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pela censura, mas sim por uma comercialização generalizada22, como menciona 

Hilton Japiassu. 

É com o “monoteísmo do mercado”23, com o triunfo da sociedade de 

consumo e a crise das significações imaginárias, que se manifesta a atual “crise 

do sentido”. Ao estabelecer os valores econômicos como seus valores centrais e 

ao estabelecer a economia como o objetivo da vida humana, a sociedade atual lhe 

propõe como objetivo a corrida desenfreada para um consumo sempre maior e um 

culto à divindade “mercado”.  

 

Não tendo mais necessidade de indivíduos autônomos, ela os 
atomiza para melhor conformá-los. E se esquece de colocar no centro da 
vida humana outras significações, distintas da expansão da produção e do 
consumo. Num momento em que as ideologias científicas e os movimentos 
irracionais parecem constituir as duas faces de uma mesma medalha, não 
é de se estranhar que o pensamento se torne desfigurado e perca bastante 
de sua audácia

24
. 

 

Mas Nobrow também criou uma chance para os artistas que estão entre a 

produção independente e a fama. Os artistas nesse meio-espaço, autores 

medianos, diretores bons mas não brilhantes, bandas consistentes mas não 

espetaculares, todos esses puderam manter sua produção graças à cultura 

Nobrow. 
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Os artistas não devem dar expressão ao conteúdo da época. São eles que 

devem outorgar conteúdo a essa época (Konrad Fiedler, 1876) 25. 

 

1.3.3 A Arte 

  

Sim, a arte ganha com uma produção maior, agora, na cultura Nobrow, 

seria possível a confecção de uma obra de tal peso como um Fausto, de Goethe? 

O palco da cultura Nobrow é este início de século XXI, um momento aonde se 

valoriza produção e velocidade, o contrário do que a arte requer: tempo, reflexão, 

tranquilidade e espaço. No nosso mundo contemporâneo aonde há tanta 

informação sendo produzida e consumida, e com o resultado vindo disto sendo a 

nossa necessidade de constantemente mudarmos do trivial para o importante de 

um segundo pro outro, um texto como Fausto poderia até ser produzido, mas 

dificilmente alcançaria tamanho impacto. 

Bom, como dito por Peter Swirski:  

 

A literatura popular expressa e reflete a estética e os valores 
sociais dos seus leitores. Assim como a decisão de participar em literatura 
de gênero é uma questão de escolha e não necessariamente de lavagem 
cerebral ideológica, briga entre high, middle e lowbrow ou de declínio de 
padrões literários decadentes. Debater a estética dessa literatura exige 
atenção para ambos seu lado literário quanto para seus traços sócio-
ideológico, incluindo a natureza e abrangência de seus assuntos, o valor 
que este alimenta para a opinião pública e o nível de cultura literário que 
este forma

26
. 
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Sendo assim, a estética da cultura Nobrow nos traz imensas possibilidades, 

mas se mostra muito mais densa de trabalhar ou de analisar do que jamais fora 

qualquer estética anterior. 

 

1.4. CULTURA NOBROW: CONCEITOS, TERMINOLOGIA E ORIGEM. 

 

Toda vez que a questão da representação, da definição, entra no campo da 

crítica da ficção popular e da erudição, e principalmente no espaço intermediário 

entre estas, algo similar a uma Hidra de sete cabeças nos é apresentado, formada 

por um grande caldeirão de posições, oposições, suposições e presunções, 

reformuladas e reconfiguradas em suas versões críticas27, como caracteriza Peter 

Swirski. Esta enorme combinação resulta em um produto final, em algo similar a 

uma enciclopédia, ou ainda melhor, a uma lista telefônica, uma interminável 

descrição, uma listagem de nomes e atribuições. 

É muito fácil nos perdermos estando rodeados de livros e mais livros, 

bibliotecas inteiras de material sociológico, filosófico, crítico-literário e crítico 

artístico existente sobre a cultura e sua história. Ainda assim, se faz necessária 

uma tentativa de encontrar uma visão panóptica, que deve ser alcançada por uma 

abordagem ocasionalmente seletiva a certos teóricos individualmente, 

isoladamente, e a certas variantes individuais isoladas da propagação de suas 

teses, buscando chegarmos em um conceito, em uma definição, sem restringir um 

conceito a uma única palavra, e ao mesmo tempo, sem tornar este capítulo um 

mero dicionário de citações e definições. 

Assim, por meio da análise de conceitos, e de suas definições, buscaremos 

alcançar perspectiva e clareza para discutirmos a repercussão desta nova estética 

Nobrow. Em um momento histórico de divisões disciplinares, e, 
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consequentemente, de visões limitadas, há uma grande necessidade de 

colocarmos uma visão interdisciplinar, uma visão panorâmica, na mesa. Em um 

papel de críticos, buscaremos deixar „pré-conceitos‟ e „pré-definições‟ de lado, na 

busca do verdadeiro julgamento. 

Uma síntese crítica não necessariamente implica em redundância, apenas 

em reforço, assim como a releitura um bom gancho literário não precisa implicar 

uma perda de tempo, mas sim em uma recaptura de insights anteriores. 

Para entrarmos no campo da terminologia, devemos iniciar com um 

comentário relacionando-a com a ideia de nobrow, lowbrow e highbrow.  Falando 

do popular, este é chamado de diversas maneiras: cultura de massa, 

entretenimento, baixa cultura e lowbrow, quase intercambiavelmente. Enquanto 

comprovadamente não equivalentes, para classificar esses rótulos corretamente 

seria necessário apenas para esse objetivo  um livro em si. Pelo outro lado, definir 

e distinguir termos como intelectual, elite, canônico, vanguardista e highbrow,  

também pode demorar ainda mais e se tornar avassalador, acabando com este 

estudo mesmo antes deste ser iniciado, sendo um pouco mais longe do que os 

nossos objetivos, e assim, não sendo nosso caminho. 

Dentro do campo de relação da terminologia com o Nobrow, podemos citar, 

por exemplo, as elites sociais e culturais, que não se encaixam perfeitamente 

dentro dos consumidores de alta cultura, e o avant-garde que frequentemente 

busca romper com linha highbrow. Da mesma forma, a ficção highbrow é 

ocasionalmente popular, como, aliás, também é uma grande parte do gênero 

canônico. 

Tudo isso se destina a sinalizar a nossa consciência para as dificuldades 

que cercam essas distinções e definições, e nossa necessidade de passar por 

cima desta análise, em nome do comprimento aceitável desta dissertação, e para 

evitar transformá-la em um dicionário, sendo que nosso objetivo é analisar o 

conceito de Nobrow, e não o uso diário de todas outras terminologias. No final, 

devemos chegar à conclusão de que a questão da visão pessoal, do gosto, e do 
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uso desses conceitos não será muito diferente entre cada pessoa e não 

influenciará a utilização que cada indivíduo faz destes. Novamente, nosso objetivo 

é analisar a mudança da diagramação da cultura anteriormente mencionada, e 

não o uso pessoal de definições. 

O objetivo desta dissertação é contribuir para um debate sobre os padrões 

culturais atuais e futuros, e proporcionar uma compreensão maior da maneira 

como a cultura Lowbrow e a cultura Highbrow têm se recombinado em cultura 

Nobrow. 

 

1.5 A CULTURA NOBROW EM SI 

 

Nobrow não é meramente uma questão de recepção crossover28, de um 

cruzamento, de mistura de gêneros, ou de um intermediário entre eles, mas, sim, 

uma postura intencional à qual autores e artistas simultaneamente destinam 

ambos os extremos do espectro literário/artístico. 

 Há diversos benefícios e perigos nesse crossover, nesse “trânsito Nobrow” 

entre lowbrow e highbrow (falaremos com mais detalhes como esse trânsito, esse 

crossover levou ao Nobrow no capítulo três). Podemos tomar Shakespeare como 

exemplo, um autor popular cujo trabalho também era apreciado pela corte inglesa. 

Mas levando em consideração o fato de que as divisões highbrow-lowbrow não 

faziam parte do paradigma sócio-estético de sua época, ele não era um escritor 

Nobrow. 
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Isto vem do fato de que, especialmente após a denominação do termo 

Nobrow em 2000 por John Seabrook em seu livro29, a cultura Nobrow (e todos 

seus desenvolvimentos anteriores a sua denominação em 2000, que serão vistos 

no terceiro capítulo) passou a ser identificada como essencialmente uma formação 

contemporânea, exatamente pela sua relação com o paradigma sócioestético 

atual. 

Por outro lado, Peter Swirski introduz uma nova ótica: Em contradição com 

os estudiosos que, particularmente após o livro de John Seabrook de 2000, 

identificaram a cultura nobrow como contemporânea, meu argumento é que, nas 

primeiras décadas do Século XX, a distinção popular-highbrow na literatura já 

havia dissolvido em arte Nobrow30. Assim Swirski inicia seu argumento de que a 

origem da cultura Nobrow, mesmo que ainda não denominada, se dá no início do 

século XX, e não no início do século XXI, pois já se iniciava uma distinção dos 

conceitos na literatura. Esta possibilidade será tratada quando lidarmos com a 

história da arte no século XX, seus movimentos e conceitos, levando ao 

movimento Nobrow no segundo capítulo.  

Dentro da cultura Nobrow, e assim sendo, fora das fórmulas, o artista 

projeta um oxímoro Nobrow, um híbrido de alto modernismo e da arte popular. A 

recusa em se encaixar no molde (consciente ou inconscientemente) é 

precisamente o que é tão interessante, até mesmo ao combinar a forma popular 

com conteúdos socio-filosóficos, e mesmo com paródias autodescontruídas. Desta 

forma podemos montar algo demasiado literário para o mainstream, e muito 

lowbrow para o literário, e que ainda assim é capaz de pagar um tributo 

intertextual para toda uma escola literária, ou artística. Este pode vir a ser um 
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grande modelo Nobrow, apenas necessitando, apenas em busca de um 

sinalizador deste fato e deste conceito. 

Como complementado por Peter Swirski:  

 

[...] Meus esforços (de Peter Swirski) devem forçosamente ser 
limitados a detalhar as maneiras pelas quais se cruzam os altos e baixos 
literários em busca de entretenimento. A ligação entre um Derby campeão 
com pedigree e um humilde burro não rende mais do que uma mula estéril. 
Na literatura, no entanto, cruzar trilhas culturais, muitas vezes rejuvenesce 
ao invés de embrutecer

31
. A conclusão que o autor chega é a seguinte: 

Mediar para frente e para trás entre o intelectual e o popular, mostra que a 
única coisa estéril resultante são as categorias socio-estéticas que não 
podem acomodá-los

32
.  

 

Esta é a nossa grande análise e o grande desafio da arte e da cultura 

Nobrow, a sua própria essência “sem-categorista”. Muitas vezes este grande 

avanço trazido do “cruzamento” entre popular e erudito se perde, ou faz perder-se 

uma grande obra de arte ou de literatura, meramente pela falta de uma 

categorização para poder defini-la, para poder vendê-la. Talvez o novo conceito de 

Nobrow, a categorização de uma obra em “não-categorizada”, ajude estas 

grandes obras híbridas (e consequentemente mais fortes, mais profundas) a 

ganharem o espaço perdido por mísera falta de definição. 
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CAPÍTULO 2: DO MODERNISMO AO PÓS-MODERNISMO, DO PÓS-

MODERNISMO AO NOBROW: UMA VISÃO HISTÓRICA. 

 

 Iremos iniciar este capítulo mostrando como a busca modernista pela arte 

Highbrow, pela arte extraordinária e de extrema qualidade, se transformou na 

busca Pós-Modernista pelo ordinário, por meio de uma breve visão histórica do 

século XX e dos movimentos do Modernismo e do Pós-Modernismo, e assim, 

consequentemente, de seu sucessor, o Nobrow. 

 

2.1. VISÃO GERAL DA ARTE NO SÉCULO XX: CONTEXTO HISTÓRICO-

SOCIAL DOS MOVIMENTOS ARTÍSTICOS. 

 

Momentos antes da entrada oficial do século XX houve uma grande ruptura 

em relação à estética, em relação ao sentido da arte e como esta deveria ser feita, 

realizada. Houve ainda, nesta virada de século, um grande choque cultural, 

devido, principalmente, à expansão colonial. Este choque contribuiu para valorizar, 

ou revalorizar, estilos menosprezados. Toda esta “revisão cultural” chocou em seu 

momento, e continuou chocando depois, com as ideias anteriores. Como 

resultado, temos as revoluções trazidas, por exemplo, pelo Fauvismo, pelo 

Cubismo e pela pintura abstrata. 

Esta nova visão, junto com a contracultura que nasce dela, dá as 

características específicas da arte do século XX, porém, também anuncia as 

crises que iriam despedaçá-las. A arte do século XX acompanha com suas 

próprias rupturas, prodigiosamente, todas as mudanças sociais da civilização, as 

catástrofes culturais modernas (principalmente as duas guerras mundiais). 

 

[...] O século XX inicia-se ampliando as conquistas técnicas e o 
progresso industrial do século anterior. Na sociedade acentuam-se as 
diferenças entre a alta burguesia e o proletariado. O capitalismo organiza-
se e surgem os primeiros movimentos sindicais que passam a interferir nas 
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sociedades industrializadas. Nas primeiras décadas (...) ocorrem também 
profundas conturbações políticas: a Primeira guerra mundial, a Revolução 
Russa, o surgimento do fascismo na Itália e do Nazismo na Alemanha. Não 
demorou muito para que as situações políticas criadas pela Itália e pela 
Alemanha levassem os países europeus e americanos a envolverem-se 
em novo conflito mundial

33
. 

 

 Era um momento em que a humanidade devia assumir suas ações, teria 

que assumir Hiroshima, Auschwitz. Com o avanço tecnológico, as partes mais 

distantes do mundo entram em contato direto. Juntamente com esse avanço, 

acentuam-se as diferenças sociais e econômicas entre países. Um momento rico 

em contradições e complexidades. 

A arte, em seu território, acrescenta algo tão diferente, tão fora do usual, 

que se encaixa perfeitamente com os momentos vividos pela humanidade, com a 

perplexidade do homem contemporâneo. Mas essas inovações também trariam, 

acabariam com padrões tão fechados como os renascentistas. As inovações da 

arte moderna acabaram se convertendo em novas receitas de novos 

academicismos. Dentro do cubismo, do abstrativismo, do surrealismo, também 

acabaram se criaram novos padrões e regras. Assim se fecham os caminhos da 

imprevisibilidade de uma modernidade que em cada etapa questionou seus 

próprios modelos, mas louvou a excelência, a obra de arte suprema. 

Em 1880, com o desenvolvimento das ciências humanas, a antropologia 

surge com a idéia de que não existe um modelo universal de cultura, que as 

diferentes culturas têm suas evoluções próprias e praticam intercâmbio entre si. 

Ao mesmo tempo a expansão da civilização industrial termina, agora 

definitivamente, com a ideia da tradição baseada no antigo. 

O século XX firma definitivamente suas características mais próprias nos 

anos 20, com a primeira guerra mundial. A guerra marca um ponto histórico de 

possibilidade de escolha entre as existentes. A maior parte dos movimentos 

                                                      
33

 PROENÇA, Graça. História da arte. Ed Ática, 2000. 

 



 

 

 

39 

artísticos do século XX tem suas bases em correntes anteriores. E isso se dá com 

as três principais correntes do novo século, como descreve Arnold Hauser: [...] 

Elas (as três correntes artísticas) têm seus predecessores no período 

imediatamente anterior: o cubismo em Cézanne e nos neoclássicos, o 

expressionismo em Van Gogh e Strindberg, o surrealismo em Rimbaud e 

Lautréamont 34.   

Para haver continuidade do desenvolvimento artístico, deve haver também 

uma certa estabilidade na economia e na sociedade do mesmo período. Porém, 

segundo este pensamento baseado na estabilidade, nada teria sido feito 

artisticamente no século XX, que terminou por ser um século extremamente 

produtivo para as artes. 

 Mesmo antes dos anos 20, a sociedade já vive uma dúvida e uma crise. Já 

não se acredita na possibilidade do capitalismo superar suas crises, e se sente o 

socialismo como um perigo iminente. Mesmo considerando-se a possibilidade de 

que um espírito otimista ainda rondasse a sociedade até mesmo ao fim da 

primeira guerra, a verdadeira e definitiva crise começa em 1929, com a grande 

quebra econômica dos Estados Unidos. Nesse momento, definitivamente, cada 

pessoa começa a discutir a crise do capitalismo, da economia livre, da sociedade 

liberal. Vive-se sob a iminência de uma catástrofe, de uma revolução. Seguem-se 

assim os anos 30, como descrito mais uma vez por Hauser: a história dos anos 30 

é a história de um período de crítica social, de realismo e ativismo, de 

radicalização de atitudes políticas e da convicção cada vez mais generalizada de 

que somente uma solução radical pode proporcionar algum remédio35. 

A alienação e degradação da cultura moderna, assim como o ataque 

desencadeado contra esta em nome do espiritual e da razão, são, como é 
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extremamente típico da filosofia cultural ocidental assim responsabilizar, ações 

resultantes dessa “rebelião das massas” 36. 

E é nesse período da “democracia de massa”, que existem diversos 

movimentos e tentativas de articular reivindicações e exigências em nome de 

grupos cada vez maiores, e foi de acordo com estes princípios, que, por exemplo, 

Hitler embasou sua proposta de convencer e mobilizar todo seu povo, ou ao 

menos sua maioria, a concordar com seus planos.  

 

O novo processo „democrático‟ de aristocratização começa por 
opor o Ocidente contra o Oriente contra a Ásia e a Rússia. Ocidente e 
Oriente são contrastados, respectivamente, como representantes da ordem 
e do caos, da autoridade e da anarquia, da estabilidade e da revolução, do 
racionalismo disciplinado e do misticismo desenfreado

37
. 

 

 Um exemplo deste fato é explicado por Hauser, que: 

 

[...] na época de Vogué, a Rússia e a literatura russa não eram, de 
maneira nenhuma, „asiáticas‟; ao contrário, representavam o autêntico 
cristianismo, o qual era proposto como modelo para o ocidente pagão. 
Nessa época, entretanto, ainda havia um czar na Rússia. E continua: Aliás, 
os novos cruzados não acreditam realmente que o Ocidente possa ser 
salvo e encobrem a desesperança de suas perspectivas políticas num 
manto geral de pessimismo. Estão decididos a sepultar toda a civilização 
ocidental junto com suas esperanças políticas e, como genuínos herdeiros 
da decadência, aceitam o declínio do ocidente”.

38
 

Mas uma grande revolução do século vem na área artística, e essa 

mudança é uma das mais profundas em toda história da arte. É uma rejeição ao 

impressionismo (que foi o ápice e o fim de um desenvolvimento que durou cerca e 
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400 anos), formando esta grande mudança de estilo, a mais profunda desde a 

Renascença. Não podemos ignorar o fato de que, sim, sempre houve idas e voltas 

do formalismo, assim como do antiformalismo. Porém, a ideia da arte como 

representação, não necessariamente totalmente fiel, mas como representação da 

natureza e da vida, dificilmente fora antes questionada.  

Como mencionado anteriormente, devido à instabilidade social e 

econômica, supostamente seria impossível para a arte do século XX progredir, 

mas ela acompanha prodigiosamente todas as mudanças vividas pela civilização 

moderna. Talvez devido à realidade do momento, a arte pós-realista foi a primeira 

capaz de renunciar a retratar esta, a natureza, a vida; e que assim, pôde 

expressar sua própria visão de realidade, deformando a vida e a natureza 

concretas. Assim ocorreu com o Cubismo, o Construtivismo, o Futurismo, o 

Expressionismo, o Dadaísmo e o Surrealismo, cada vez afastando-se mais da 

retratação da realidade impressionista e pré-impressionista. 

Mas o próprio impressionismo “prepara o terreno” para esse 

desenvolvimento, já que não se propunha a ser uma descrição exata da realidade. 

Na “nova arte” sentimos uma outra realidade, nos sentimos em um segundo 

mundo, que por mais características da “verdadeira realidade” possa exibir, 

representa uma existência incompatível e além dessa realidade. E talvez apenas 

assim, estas puderam conviver temporalmente em um mundo desiludido com a 

realidade. 

Sendo antimpressionista nesses sentidos mencionados, a arte moderna 

também o é por outro aspecto:  

 

[...] A arte moderna é fundamentalmente uma arte „feia‟, 
renunciando à eufonia, às formas, tons e cores fascinantes do 
impressionismo. Destrói os valores pictórios na pintura, as imagens 
cuidadosa e sistematicamente executadas na poesia, a melodia e a 
tonalidade na música. Subentende uma fuga ansiosa a tudo o que é 
deleitoso e agradável, a tudo o que é puramente decorativo e cativante

39
.  
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Há uma necessidade de se libertar do esteticismo utópico do 

impressionismo e também dos movimentos que o antecederam. Libertando-se 

desse esteticismo, ou ao menos tentando libertar-se, enfatizou-se puramente a 

estrutura, ou o êxtase da visão metafísica. O Impressionismo já começara a 

demonstrar essa decadência da moderna cultura estética, e assim, a arte pós-

impressionista a ressalta, e escancara tudo o que há de falso nessa cultura.  

 

 [...] A aversão ao sensualismo da arte mais antiga, o desejo de 
destruir-lhe as ilusões, chega ao ponto de os artistas se recusarem agora a 
usar os mesmos meios de expressão, e preferirem, como Rimbaud, criar 
uma linguagem artificial própria. Schoenberg inventa a sistema 
dodecafônico, e diz-se corretamente de Picasso que pinta cada uma de 
suas telas como se estivesse sempre tentando descobrir a arte de pintar

40
. 

 

Pode-se dizer que essa luta contra os meios convencionais de expressão, 

que desintegrava as tradições artísticas do século XIX e anteriores, começou 

oficialmente com o Dadaísmo em 1916. Em 1918, Tristan Tzara escreveu o 

manifesto Dadá, aonde descreveu sua missão: ... temos pendente um grande 

trabalho destrutivo, negativo. Varrer. Limpar.41. Foi um movimento cuja finalidade 

era resistir às formas prontas, às convenções, aos clichês, que eram desgastados 

e sem originalidade, que destruíam a capacidade de criação, a espontaneidade da 

expressão, e falsificavam o que fosse que estivessem descrevendo da realidade. 

Quanto ao uso da arte para se autoeternizar, Tzara afirma: [...] aferida pelo padrão 

da eternidade, toda humanidade é fútil42. 
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O Dadá surge do desmoronamento dos ideais na época, da repulsa pelo 

presente, como citado por William Rubin: “A primeira guerra mundial despertou 

uma crise de valores. Também provocou um deslocamento de pessoas que, ao 

encontrar-se sem raízes, foram lançadas com muito mais rapidez a esse 

radicalismo extremo que define o movimento Dadá” 43. E foi exatamente assim, 

com os artistas dadaístas que saíram de seus países de origem por questionarem 

a guerra e seus motivos, que surgiu o movimento na Suíça, aonde se exilaram. O 

Dadá era a expressão do fracasso da filosofia, das ciências, da religião, da política 

da sociedade, era a expressão da decepção na humanidade, já que todos esses 

princípios, toda tradição de séculos calcada nestes, foram incapazes de evitar 

toda a destruição que caía sobre a Europa e o mundo.  

O próprio termo Dadá surgiu com Tristan Tzara que o escolheu 

aleatoriamente ao abrir um dicionário. O termo não importava, já que a arte 

perdera todo o sentido, e o irracionalismo dominava. 

O Dadaísmo, assim como o Surrealismo, é um movimento de luta pela 

expressão espontânea. Desde o Romantismo, todo o desenvolvimento artístico foi 

controverso ao convencionalismo de linguagens, e, podemos dizer, que a história 

da arte deste último século, é uma história da renovação da própria linguagem em 

si. 

Mas o século XIX limitou-se a tentar equilibrar o velho e o novo, a equilibrar 

as formas tradicionais com a espontaneidade humana. De outro lado, pode-se 

dizer que o Dadaísmo exigiu a completa destruição de todos meios de expressa 

oanteriores, já esgotados.  

Assim sendo, a grande importância do Dadaísmo (assim como também do 

Surrealismo) não está em suas obras, mas na questão que foi levantada para o 

impasse, para as já estéreis formas artísticas conscientes, que já não tinham 

conexões, bases com a realidade vivida da época. O Dadaísmo substitui, portanto, 
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o niilismo da cultura estética por um novo niilismo, que não só questiona o valor da 

arte, mas a situação humana como um todo44.  

Há uma certa dualidade presente em todos campos da arte moderna. 

Juntas temporalmente, temos as tendências contraditórias, por exemplo, do 

Expressionismo e do Surrealismo por um lado, tão destruidores de padrões, e por 

outro, temos o cubismo e o construtivismo, estritamente formais. Há também 

exemplos de artistas que mudam de lados nesta dualidade ao longo da vida, como 

é o caso de Picasso, talvez o artista mais característico deste século. 

 

 [...] O ecletismo de Picasso significa a deliberada destruição da 
unidade da personalidade; suas imitações são protestos contra o culto da 
originalidade; sua deformação da realidade, a qual se reveste sempre de 
novas formas a fim de demonstrar de maneira mais convincente a 
arbitrariedade destas, pretende confirmar sobre tudo, a tese de que 
„natureza e arte são dois fenômenos inteiramente dessemelhantes‟ (...) 
converte-se em um conspirador, prestidigitador, parodista, por oposição ao 
romântico com sua „voz interior‟, seu „pegar ou largar‟, sua autoestima e 
egolatria. (...) repudia não só o Romantismo, mas até a Renascença, a 
qual, com seu conceito de gênio e sua ideia de unidade de trabalho e 
estilo, antecipa em certa medida a Romantismo

45
. 

 

 Picasso representa a completa ruptura com o individualismo e o 

subjetivismo. Em suas obras, não coloca ilustrações do mundo, descrições da 

existência, mas sim comentários e relatos sobre a realidade. Picasso desacredita 

os meios artísticos de expressão pelo uso indiscriminado dos diferentes estilos 

artísticos, e o faz de modo tão completo e deliberado quanto os surrealistas por 

meio de sua renúncia às formas tradicionais46.  
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O Dadaísmo seguiu lutando por uma completa destruição da arte e um 

retorno ao caos. Os surrealistas repudiam a arte como ela é no momento, e tanto 

quanto os dadaístas, têm esperanças que haja uma salvação da arte, por meio da 

sua “expressão espontânea do inconsciente”, e imaginam por meio desta ter 

descoberto a receita para a restauração da inspiração pura, tal como sonhada 

pelos românticos. 

E assim é representado o século XX com seus profundos antagonismos.  A 

ideia básica de vida anteriormente intocável e indiscutível está tão abalada, que os 

extremos mais distantes, a unificação das maiores contradições, tornou-se o 

principal tema da arte deste século. As bases dos pontos de vista artísticos foi o 

absurdo da existência humana, ou da humanidade em si. 

Dentro dessa dualidade, a arte segue com um desejo, consciente ou não, 

de justaposição, de simultaneidade, aonde todo o “incompatível” criado por ela, é 

um desejo de dar unidade e coerência, obviamente paradoxal. 

Nessa nova busca por uma totalidade, por uma integração, começa a se ter 

um abandono de enredo, abandono de um papel de herói, provocado pela 

desilusão na humanidade. 

 

A ênfase artística agora recai sob a ininterrupção de ações, 
movimentos, que dentro do mundo desintegrado vivido, leva a um desvio 
no conceito de tempo, em uma nova interpretação deste, em uma 
intensificação de suas possibilidades. A ênfase recai agora na 
simultaneidade dos conteúdos da consciência, na imanência do passado 
no presente, na convergência constante dos diferentes períodos de tempo, 
na fluidez amorfa da experiência interior, na imensidade sem limite da 
corrente de tempo onde a alma singra, na relatividade de espaço e tempo, 
ou seja, na impossibilidade de diferenciar e definir os meios através dos 
quais a mente se move

47
.  
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De acordo com essa nova concepção de tempo, todos os elementos da arte 

moderna convergem, assim como, vindo da mais nova das artes, temos a 

combinação de formas temporais e espaciais de um filme.  

O cinema pode expressar melhor do que todas outras artes o novo conceito 

de tempo, cujo elemento básico é exatamente a espacialização do elemento 

temporal, a simultaneidade. A nova técnica do cinema concorda perfeitamente 

com este novo conceito. Há a impressão de que todas categorias temporais da 

arte moderna, de todas as artes, encaixam-se perfeitamente na jovem arte do 

século XX. Assim, é fácil ficar propenso a considerar o cinema o gênero 

estilisticamente mais representativo da arte contemporânea. A partir dessa visão, 

todos, de filósofos a políticos, apostaram suas fichas nesta arte. 

A reação das outras artes depois dos anos 60 gerou o movimento do Pós-

Modernismo. Há diversas tendências pós-modernas, e esses movimentos 

procuraram realizar uma síntese que ignorou os limites entre as artes plásticas e 

as outras expressões artísticas48, talvez pelas consequências da era posterior à 

criação do cinema.  

Os pós-modernistas também debateram o „criar‟ de uma obra de arte. 

Houve casos como o dos artistas conceituais, para o quais a arte não precisava de 

nada material para ser feita. 

 Em meio a tudo isso, o cotidiano do homem é o maior apelo à imaginação 

dos pós-modernistas.  

 

[...] Talvez seja por isso que ao longo da história os movimentos 
realistas sempre ressurgem. No entanto é necessário observar que, apesar 
do nome, as obras realistas nunca foram um retrato fiel da realidade, pois a 
obra de arte é sempre um resultado da visão pessoal do artista, da sua 
interpretação do real

49
. 
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O Pós-Modernismo nega o Modernismo em completo, pois diferentemente 

deste último, não busca o extraordinário, a perfeição, a obra de arte extrema. O 

Pós-Modernismo é o resultado da desilusão da humanidade nela mesma, é o 

resultado do fim da crença em heróis, em pessoas e obras excepcionais. Ele é o 

movimento que fecha o século XX, não exigindo mais a criação de obras primas, 

desta vez apenas retratando o ordinário, o comum, o cotidiano. 

 

2.2. VISÃO ESPECÍFICA DO MODERNISMO 

 

A arte Moderna nasceu em um mundo muito diferente do de hoje. 
Se datarmos o nascimento do Modernismo a partir da primeira aparição 
pública dos Fauvistas no Salão de Outono de Paris, em 1905, estamos 
observando uma sociedade que era em diversos aspectos diferente da 
nossa. Na primeira década do século XX, estava avançando e se 
desenvolvendo rapidamente, mas esses avanços ainda não tinham 
impactado completamente a vida cotidiana da maioria dos europeus. O 
motor de combustão interna, para citar um exemplo, já tinha se 
estabelecido como algo importante, maís do que apenas um novo 
brinquedo, sendo que na Paris do ano 1905, um terço do transporte sob 
rodas já o utilizava no lugar de cavalos. Ainda assim a novidade ainda não 
estava sendo usada, desenvolvida plenamente, e os novos carros a motor 
ainda assemelhavam-se muito às carroças. Na maioria dos pequenos 
detalhes, o modo de vida da época estava mais próximo do modo de vida 

do século XIX, do que a algo mais semelhante ao que temos agora
50

. 

 

2.2.1 Terminologia 

 

Comecemos com uma breve nota sobre terminologia. Segundo Anne 

Cauquelin, os termos „moderno‟, „modernismo‟, e „modernidade‟ suscitam muitas 

interpretações. E bastante diversas. Parece então necessário definir seu uso no 

domínio do exercício onde se pretende utilizá-los, caso se queira manter um 
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propósito coerente. A opção que será adotada será a da clareza, mesmo correndo 

o risco da simplificação51. 

Desta maneira, ela coloca que: 

 

[...] A maior parte dos teóricos de arte moderna se interessa pelo 
conteúdo das obras, pelo reparte das tendências no interior dos 
movimentos que estão analisando e pela avaliação das características que 
os marcam. É desse modo que o termo „modernismo‟ é, para o grande 
crítico e teórico Clement Greenberg e para todos os críticos e historiadores 
que o seguem, oposto ao termo „moderno‟, que se torna por sua vez 
distinto do termo „modernidade‟, se é que não chega a ser, ao final de tudo, 
contrário. Para Greenberg, com efeito, o modernismo é a radicalização dos 
traços da arte moderna, carregando consigo as qualidades de abstração 
de pureza abstrata, de abstração formal, que tendem a dar à arte uma 
autonomia total, deixando bem atrás dela as referências exógenas, 
extrapictóricas, que ainda caracterizam a arte moderna

52
. 

 

Assim, Cauquelin coloca, segundo o pensamento de Greenberg, que o que 

nós chamamos de modernidade (ou nossa modernidade) estaria então ao lado 

desse movimento de autonomização, de autoreferenciação da arte53, deixando de 

lado ou excluindo qualquer outra significação e, sobretudo, o termo „moderno‟ 

aplicado à arte. Com toda certeza, a necessidade dessa separação entre termos 

tão vizinhos escapa á maior parte do público não-especializado54. 
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A partir desse momento, Cauquelin deixa de lado as análises de conteúdo e 

se foca em buscar uma visão mais global da significação. 

 

[...]Assim poderíamos afirmar que „modernismo‟, de acordo com a 
língua, designa um comportamento, uma atitude diante das inovações 
culturais e sociais. E „modernista' é aquele que é a favor da novidade, seja 
em que domínio for, como se pode ser, contrariamente, passadista. O 
modernista é aquele que gosta de estar a par dos modismos, adota-os com 
entusiasmo, propaga-os e contribui para fabricá-los

55
. 

 

Anne deixa esse termo de lado por designar um comportamento deixado ao 

livre-arbítrio de cada um, desta maneira não nos interessando. E segue ao ponto 

que nos interessa: 

 

[...] A „modernidade‟, termo abstrato, designa o conjunto dos traços 
da sociedade e da cultura que podem ser detectados em um momento 
determinado, em uma determinada sociedade. A esse título, o termo 
„modernidade‟ pode ser aplicado da mesma forma à época que nos é 
contemporânea, agora em 1991 („nossa modernidade é 1991), como 
poderia ser aplicado a qualquer outra época, do momento em que a 
adesão à cultura dessa época fosse reivindicada. Assim, há uma 
modernidade de 1920, de 1950 ou de 1960 e etc. A única observação a ser 
feita aqui sobre o emprego do termo é de ordem sócio-histórica: foi só 
recentemente na história que a „modernidade‟ passou a ser reivindicada 
por certos grupos de atores sociais. Marca de uma adesão‟sua‟ época no 
que ela tem de inovadora, ou seja, de crítica diante dos valores 
convencionais, essa reivindicação é, sobretudo, própria de intelectuais, de 
artistas e de alguns formadores de opinião. Dentro dessa ótica, o modelo 
clássico de querela entre Antigos e modernos no século XVII continua 
válido. Digamos que esse modelo, a partir do século XIX, tende a se tornar 
normativo. Há um imperativo de modernidade do qual seria impróprio 
alhear-se. Sob esse aspecto, a „modernidade‟, seja qual for seu conteúdo, 
é a arma por excelência do modernista. É preciso ser moderno, sob a pena 
de ficar démodé. É o mesmo que dizer que é preciso compreender esses 
dois termos como pertencentes aos „modos‟ de vida, à moda

56
. 
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Cauquelin coloca Baudelaire57 como marco de transição do uso do termo: 

 

[...] Foi somente após “Les curiosités esthétiques e Le peintre de 
La vie moderne”, de Charles Baudelaire (1859), que se convencionou ligar 
„modernidade‟ a „moda‟. Atribuindo à „moda‟ um valor específico de 
temporalidade efêmera, de circunstancial – “destacar da moda o que ela 
pode conter de poético no histórico, retirar o eterno do transitório” -, 
Baudelaire acentua o alcance estético de um olhar „modal‟, de um olhar no 
presente que tem origem nas modificações impostas pelas condições 
sociais e históricas ao artista, ao pensador. Trata-se de colocar em 
evidência a necessidade – dupla e, por isso mesmo, ambígua – de „aderir‟ 
ao presente, à moda: A modernidade é o transitório, o fugidio, o 
contingente; e de se destacar deles para permitir o advento “da outra 
metade da arte, o eterno e o imutável”, do que por definição não é 
essencial. “Mergulhar no desconhecido para encontrar o novo”. O novo, ou 
a modernidade, essa é, a partir de agora, a nova palavra de ordem da 
estética

58
. 

 

Desta maneira, com essa ligação, o conceito de modernidade e a prática 

estética fundem-se no que vai se tornar a arte moderna. E assim Cauquelin 

finaliza a discussão em torno da terminologia, colocando como ela e nós nos 

utilizaremos do termo: 

[...] Nós nos serviremos então do termo „moderno‟ para qualificar 
certa forma de arte que conquista seu lugar (ao mesmo tempo que adota o 
nome) por volta de 1860 e se prolonga até a intervenção do que 
chamaremos de arte contemporânea. Esse posicionamento histórico, 
ligado à denominação „moderno‟, bastará por enquanto para sugerir os 
conteúdos nocionais que acabamos de mencionar: o gosto pela novidade, 
a recusa do passado qualificado de acadêmico, a posição ambivalente de 
uma arte ao mesmo tempo „da moda‟ (efêmera) e substancial (a 
eternidade). Assim situada, a arte moderna é característica de um período 
econômico bem definido, o da era industrial, de seu desenvolvimento, de 
seu resultado extremo em sociedade de consumo

59
. 
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2.2.2  História e Visão Específica do Modernismo  

 

[...] Não é por acaso que se situa o início da arte moderna por volta 
de 1860. Com efeito, o fim do século XIX registra o recuo da hegemonia da 
academia, instituição destinada a gerir a carreira dos artistas, concedendo 
prêmios, gerando encomendas. Por que esse recuo? Em vista do 
desenvolvimento industrial que se sucedeu, com o Segundo império, a um 
período conturbado. O enriquecimento da classe burguesa provoca uma 
afluência de compradores potenciais, ao mesmo tempo que os pintores 
reivindicam um estatuto menos rigidamente centralizador, menos 
autoritário – liberando-os da imposição do Salão de Paris, com seu júri 
reconhecendo o mérito das obras, ou excluindo das paredes os pintores 
que não agradam. Reivindicação de um sistema mais livre, mais maleável, 
do direito à exposição. Como resultado, o salão é declarado „livre‟ em 
1848, e 5.180 telas são apresentadas, em vez das 2.536 exibidas em 
1847

60
. 

 

Talvez seja nesse momento que possamos observar o primeiro sinal, a 

primeira origem, o nascimento do Nobrow. A revolta contra a academia é o sinal 

do fim do domínio Highbrow, é a revolta contra os mandantes do sistema que 

caracterizou o início do Nobrow, como visto no primeiro capítulo. 

 

[...] Havia uma contradição entre duas crenças paralelas e opostas: 
a crença dos pintores na necessidade de uma instituição oficial, dotada de 
poder do julgamento „sério‟, e a crença no julgamento de um público, do 
qual dependem a reputação e a venda das obras

61
. 

 

Justamente essa contradição que se vive no Nobrow, mas em relação ao 

contexto social contemporâneo de nossa sociedade de consumo e também 

sociedade da informação. 

 

[...] Resposta a essas contradições? A especialização dos salões e 
sua descentralização. Em outras palavras, a abertura de um mercado 
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independente: o „sistema marchand-crítico‟. A liberação que a arte 
moderna pretende perseguir diante do sistema de arte acadêmico está 
ligada ao liberalismo econômico, que é a marca de um regime de produção 
e de consumo. Contudo, essa liberação da arte não significa a renúncia a 
algum apego aos valores seguros do sucesso oficial. „Contra a Academia‟ 
é uma palavra de ordem que resulta mais da constatação da impotência do 
sistema em gerir o domínio da arte e dos artistas do que de uma recusa 
dos valores atestados e defendidos por esse sistema

62
. 

 

E assim, para descrever brevemente as características da arte moderna, 

podemos resumir que ela resulta, que ela se origina de uma ruptura com o antigo 

sistema acadêmico, mas nem por isso essa ruptura provoca o abandono dos 

valores do reconhecimento e do desejo de segurança que o academismo oferecia 

a um pequeno número de pintores. 

Ainda dentro das características do estado da arte moderna, temos os 

artistas: 

 

[...] Fracionando-se em vários grupos independentes 
descentralizados, mas ainda assim situados geograficamente na região 
parisiense, os pintores oferecem à opinião pública a possibilidade de 
formar uma imagem do artista como um „exilado‟, pertencente a uma 
esfera à parte, ao mesmo tempo valorizada e estranha. Concebe-se o 
artista como antagônico ao sistema comercial que o explora, incapaz de 
estratégia e vivendo em um mundo „artístico‟ , inconsequente e 
desconectado dos imperativos materiais. Assim o artista é isolado como 
produtor e confirmado nessa função pelos críticos, pela literatura, pelas 
histórias de vida

63
. 

 

Assim, o artista moderno é tido como um ser especial, um ser diferente, 

extraordinário. Esta visão irá mudar dramaticamente no Pós-Modernismo. Já 

voltando ao Modernismo, a visibilidade social do pintor depende de seu 

engajamento em uma vanguarda, em um movimento, o que vem a contradizer o 
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valor de isolamento de que é feita a essência da artista. Disso decorrem uma lenta 

dissociação e um recuo do público64. Novamente temos a ideia do artista como um 

ser especial. Ele não aceita que as leis do mercado econômico sejam aplicadas ao 

domínio artístico. Da mesma maneira, a concentração de exposições na capital, 

paralela á fragmentação delas, provoca uma dispersão do público65. 

O que produziu esse estranho mecanismo foi a contínua oposição ao que 

realmente estava se passando à ilusão de um estado de arte no qual o lugar do 

círculo intermediário tende a invadir os outros dois. Quando se considera válido o 

modelo „moderno‟, esse estado de coisas é sentido como catástrofe. Foi sonhar 

com o dom de arte supremo, com uma vanguarda, como se ela devesse fazer 

parte do domínio artístico como imperativo „sine qua non‟, ao mesmo tempo que 

se constata seu desaparecimento66. Foi acreditar na imagem do artista isolado, 

lutando contra seus especuladores. Foi supor presente um público de massa e 

tentar ações educativas, quando se sabe que, na verdade, ele está cada vez mais 

ausente da cena artística. 

 

[...] De fato, a imagem da arte moderna, que se mantém por meio 
das mídias de todas as espécies, contribui para desconsiderar a arte 
contemporânea: julga-se o presente pelos padrões do tempo passado, 
quando os critérios de valor subsistiam, quando a „modernidade‟ era 
limitada e cabia inteiramente dentro do conceito de „vanguarda‟, quando a 
arte, ao que parece, assumia sua função crítica

67
. 
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2.3. DO MODERNISMO AO PÓS-MODERNISMO 

 

Um sentimento de vazio e irrealidade se instala em você. Sua vida 

se fragmenta desordenadamente em imagens, dígitos, signos – tudo leve e 

sem substância como um fantasma. Nenhuma revolta. Entre a apatia e a 

satisfação, você dorme
68

. 

Enquanto o Modernismo buscava o extraordinário, a superação humana, a 

obra de arte suprema, divina, sobrehumana, e também acreditava em heróis, o 

Pós-Modernismo se instala devido a perda da fé na humanidade. Não se acredita 

mais em heróis, Auschwitz e Hiroshima aconteceram, e se perde a crença no 

extraordinário. Assim o Pós-Modernismo se foca no ordinário, no cotidiano. Não se 

exige mais uma busca pelo extraordinário nas artes, por uma obra-prima. Mesmo 

o artista deixa de ser um ser extraordinário para se tornar ordinário. 

O pós-moderno invadiu o nosso cotidiano com a tecnologia de massa e 

com a tecnologia eletrônica individual, visando a sua saturação com informações, 

diversões e serviços. O computador chega, e na era da informática (que é o 

tratamento computadorizado do conhecimento e da informação), lidamos com 

mais signos do que com coisas. O motor a explosão detonou a revolução moderna 

há um século; o chip, microprocessador com o tamanho de um confete, está 

causando um rebu pós-moderno, com a tecnologia programando cada vez mais o 

dia a dia69. 

A sociedade de consumo, agora na fase do consumo personalizado, tenta a 

sedução do indivíduo isolado até arrebanhá-lo para a sua moral hedonista – os 
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valores calcados no prazer de usar bens e serviços. A fábrica suja e feia foi o 

templo moderno, o shopping feérico em luzes e cores, é o altar pós-moderno70.  

Mas foi na arte que o pós-moderno, ainda nos anos 50, começou a se 

espalhar pelo mundo. Ele se espalhou pela arquitetura, pela pintura, pelo romance 

e daí para todo o resto, de maneira satírica e sem esperança. Os modernistas 

complicaram a arte por levá-la muito à sério, enquanto os pós-modernistas 

querem, ao menos tentar, rir levianamente de tudo, principalmente por ser a única 

coisa que sobrou a se fazer depois de se perder a esperança. 

O pós-moderno encarna o niilismo, a nada, o vazio, a ausência de valores e 

de sentido para a vida, já não havia outra coisa a fazer, todos os valores, crenças 

e esperanças haviam se perdido. 

O homem moderno valorizou a arte, a história, o desenvolvimento, a 

consciência social. Dando adeus a essas ilusões, o homem pós-moderno já sabe 

que não existe Céu nem sentido para a história, e assim se entrega ao presente e 

ao prazer, ao consumo e ao individualismo71. Não se pensa nem no passado, nem 

no futuro. Assim, tecnociência, consumo personalizado, arte e filosofia em torno 

de um homem emergente ou decadente são os campos onde o pós-moderno pode 

ser surpreendido72. 

Com a desilusão na humanidade e na realidade, a essência da pós-

modernidade é a preferência pela imagem ao objeto, a cópia ao original, o 

simulacro ao real. Isso porque desde a perspectiva renascentista até a televisão, 
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que pega o fato ao vivo, a cultura ocidental foi uma corrida em busca da simulação 

perfeita da humanidade, da melhor simulação possível da realidade. 

Mas o simulacro intensifica, melhora o real, como uma fotografia cujas 

técnicas e cores bem utilizadas embelezam a paisagem retratada além da 

realidade. O simulacro fabrica o hiper-realismo, algo mais espetacular, um real 

mais real e mais interessante que a própria realidade. O hiper-real nos fascina 

porque é o real melhorado, intensificado na cor, na forma, no tamanho, nas suas 

propriedades. É como um sonho, e com a desilusão da humanidade com sua 

realidade, este é um sonho com o qual querem sonhar, melhor do que a vida 

levada no real. Com isso, somos levados a exagerar nossas expectativas e 

modelamos nossa sensibilidade por imagens sedutoras. 

 

[...] O ambiente pós-moderno significa exatamente isso: entre nós 
e o mundo estão os meios tecnológicos de comunicação, ou seja, de 
simulação. Eles não nos informam sobre o mundo; eles o refazem à sua 
maneira, hiper-realizam o mundo, transformando-o num espetáculo

73
. 

 

No início de seu livro sobre essa sociedade do espetáculo, Guy Debord diz 

que: 

 

[...]As imagens fluem desligadas de cada aspecto da vida e 
fundem-se num curso comum, de forma que a unidade da vida não pode 
ser restabelecida. A realidade considerada parcialmente reflete em sua 
própria unidade geral um pseudomundo à parte, objeto de pura 
contemplação. A especialização das imagens do mundo acaba numa 
imagem autonomizada, onde o mentiroso mente a si próprio. O espetáculo 
em geral, como inversão concreta da vida, é o movimento autônomo do 
não-vivo

74
. 
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Dentro do período pós-moderno, o indivíduo se encontra constantemente 

em testes. Digitalizados, os signos pedem escolha. Não uma decisão profunda, 

existencial, mas uma resposta rápida, impulsiva, boa para o consumo75. 

Se a pós-modernidade significa mudanças em relação à modernidade, o 

fato é que não se pode dispensar a fábrica, o automóvel, a luz elétrica – 

conquistas associadas ao modernismo. Mas as relações entre modernidade e pós-

modernidade são ambíguas, e é claro que há mais diferenças que semelhanças, 

menos prolongamentos que rupturas. O individualismo atual nasceu com o 

modernismo, mas o seu exagero narcisista é um acréscimo pós-moderno. Um, 

filho da civilização industrial, mobilizava as massas para a luta política; o outro, 

florescente na sociedade pós-industrial, dedica-se às minorias – sexuais, raciais, 

culturais - , atuando na micrologia do cotidiano76. 

O Pós-Modernismo contém um princípio esvaziador, diluidor. Ele desfaz 

princípios, regras, valores, práticas e realidades com a desreferenciação do real e 

a des-substancialização do sujeito, motivadas pela anteriormente mencionada 

saturação do cotidiano pelos signos. 

 

[...] Entendamos que o pós-modernismo é um ecletismo, isto é, 
mistura várias tendências e estilos sob o mesmo nome. Ele não tem 
unidade; é aberto, plural e muda de aspecto se passamos da tecnociência 
para as artes plásticas, da sociedade para a filosofia

77
.  

 

Agora, ao o compararmos ao Nobrow, temos algo ao mesmo tempo 

semelhante e completamente contrário, pois o Nobrow é a desunião da arte na 

                                                      
75

  SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é Pós-Moderno. São Paulo: Brasiliense, 2001, p. 17. 

 

76
  Ibid, p. 18. 

 

77
  Ibid, p. 18-19. 

 



 

 

 

58 

sua falta de aspectos em comum, é a pluralidade, mas também é a união do 

mundo na internacionalização das artes de todos os lugares por meio da 

comunicação proporcionada pela tecnologia. 

 

2.4. VISÃO ESPECÍFICA DO PÓS-MODERNISMO. 

 

Como mencionado, foi após Auschwitz, e Hiroshima, que o Modernismo 

encerra seu capítulo na história, sendo que talvez possamos considerar o dia 06 

de Agosto de 1945, o dia em que Hiroshima foi atingida, como a data de início do 

Pós-Modernismo, pois foi nesse momento que a humanidade superou seu poder 

criador pela sua força destruidora. 

 

[...] Historicamente o pós-modernismo foi gerado por volta de 1955, 
para vir a luz lá pelos anos 60. Nesse período, realizações decisivas 
irromperam na arte, na ciência e na sociedade. Perplexos, sociólogos 
americanos batizaram a época de pós-moderna, usando o termo 
empregado pelo historiador Toynbee em 1947

78
. 

 

Falando diretamente dos reflexos na arte, podemos citar que: 

 

[...] Em 1955, arquitetos italianos abrem as baterias contra o 
internacionalismo na arquitetura moderna, propondo uma revalorização do 
passado e da cor local. O pintor Jaspers Johns, um pioneiro Pop, ironiza a 
América com sua bandeira americana sobre a tela. E John Barth publica 
nos EUA um romance amoral e cínico: „A ópera flutuante‟. A crítica aplaude 
seu humor apocalíptico

79
. 
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Historicamente, um pouco antes, em 1953, a descoberta do DNA 

impulsionaria o salto para a biologia molecular.  

 

[...] O desenho do chip, em 1957, permitirá a redução dos 
computadores-dinossauros aos micros abelhas atuais. Nesse mesmo ano, 
o Sputnik soviético revoluciona a astronáutica e as telecomunicações. O 
self-service, acoplado ao marketing e à publicidade em alta rotação, 
consagra o consumo massivo. A pílula, o rock, o motel, a minissaia – 
liberadores que emergem nos anos 60 – preparam a paisagem desolada 
da civilização industrial para a quermesse eletrônica pós-industrial.

80
.  

 

Quanto ao cenário moderno:  

 

[...] Expandiram-se também as metrópoles industriais, as classes 
médias consumidoras de moda e lazer; surgiu a família nuclear (marido-
mulher-filhos isolados no apartamento) e a cultura de massa (revista, filme, 
romance policial, novela de TV). Dando a vitória à razão técnico-científica, 
inspirada no Iluminismo, a máquina fez recuar a tradição, a religião, a 
moral e ditou novos valores – mais livres, urbanos, mas sempre atrelados 
ao progresso social. Por fim, ela gerou a massa industrial, combativa, e o 
indivíduo mecanizado, solitário na multidão das grandes cidades, 
desumanizado, tema tão explorado pela arte moderna. Essa imagem da 
civilização moderna industrial, assentada na produção e na máquina, iria 
se modificar desde os anos 50, ao rumar para a sociedade pós-industrial, 
mobilizada pelo consumo e pela informação

81
. 

 

Assim se deu a origem do pós-modernismo dentro da sociedade moderna e 

a transição entre elas. A sociedade industrial produz bens materiais, enquanto a 

pós-industrial consome serviços. Depois que a matéria se desintegrou em energia 

e esta agora se sublima em informação, assistimos na sociedade pós-industrial a 

desmaterialização da economia. O mundo se pulveriza em signos, o planeta é 
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uma rede pensante, enquanto o sujeito fica um nó de células nervosas a 

processar mensagens fragmentárias82.  

 

2.4.1. Terminologia 

 

[...] Pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas 
nas ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando, 
por convenção, se encerra o Modernismo (1900-1950). Ele nasce com a 
arquitetura e a computação nos anos 50. Toma corpo com a arte Pop nos 
anos 60. Cresce ao entrar pela filosofia, durante os anos 70, como crítica 
da cultura Ocidental. E amadurece hoje, alastrando-se na moda, no 
cinema, na música e no cotidiano programado pela tecnociência (ciência + 
tecnologia invadindo o cotidiano com desde alimentos processados até 
microcomputadores), sem que ninguém saiba se é decadência ou 
renascimento cultural

83
. 

 

 Essa mistura de tradicionalismo e novidade, de formas 

contemporâneas de fazer arte e de olhar para o passado, foi o que se 

convencionou chamar de pós-moderno. 

 

[...] Podemos nos lembrar da origem do termo, primeiramente 
utilizado pelos arquitetos em sua contestação da arte moderna, como a de 
Bauhaus, o „pós‟ sendo então um „anti‟. Duas preposições que sugerem 
uma sequencia, um processo temporal

84
. 

 

                                                      
82

  SANTOS, Jair Ferreira dos. O que é Pós-Moderno. São Paulo: Brasiliense, 2001, p. 27. 

 

83
  Ibid, p. 7-8. 

 

84
  CAUQUELIN, Anne. Arte Contemporânea - Uma Introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 129. 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=1140956&sid=2001992581223484383094467&k5=ABAF52B&uid=


 

 

 

61 

Tomando os arquitetos como exemplo, ao contestarem o funcionalismo, 

estes foram levados a buscar seus modelos no contrário, o ornamentalismo, e 

fazer citações sem renunciar, no entanto, às aquisições técnicas do Modernismo. 

 

[...] O „pós‟ é ao mesmo tempo, um „anti‟, ou seja, um retorno, 
medido e dosado, a certas formas do passado arquitetônico. Vem daí a 
ideia de uma combinação de elementos, de um misto. Prosseguindo, o 
termo pôde designar uma espécie de indiferença em relação à marcha 
tradicionalmente linear de uma história em progresso. O tempo dos 
„grandes relatos‟ passou; a narrativa épica cede diante do trabalho dos 
detalhes, da atenção ao mínimo, ao corriqueiro

85
. 

 

 

2.4.2 Considerações sobre o Pós-modernismo 

 

O Pós-Modernismo é o tempo do corriqueiro. É o tempo do dia a dia, do 

simples, dos despercebidos. O centro do Pós-modernismo, o herói pós-moderno é 

você mesmo. O indivíduo para ele mesmo. 

O movimento Pós-modernista afeta então não somente as artes plásticas 

como o cotidiano e todas outras formas de produção, de atividade, como a 

produção literária, a sociologia, a própria história86. 

 

[...] Criticada, definida e redefinida, rejeitada ou abusivamente 
utilizada, a noção de pós-modernismo pelo menos mostra muito 
claramente o desconforto em que se encontram o crítico, o teórico e o 

historiador da arte diante da atualidade artística
87. 
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O termo ao mesmo tempo engloba tudo feito, vivido, produzido e pensado 

entre 1950 e 2000, e não define especificamente nada.  

 

Em sua indeterminação essencial, a situação em que o termo nos 
coloca tem de interessante o fato de deixar o historiador na obrigação de 
se voltar criticamente à sua disciplina, ou seja, de se questionar a respeito 
não somente de seu método histórico e crítico como também sobre o 
objeto ao qual se dedica (a própria arte), seus processos e o papel 
desempenhado pela história na interpretação que se pode dar a tudo 
isso

88
. 

 

A indeterminação do termo faz a história perder-se em si própria, e não se 

consegue mais seguir o que está sendo feito, pensado, o que está acontecendo. 

Uma óbvia consequência do bombardeamento de informações da sociedade da 

comunicação, mas também do fato de teóricos, críticos e historiadores terem se 

perdido completamente nos conceitos e acontecimentos Pós-modernistas. 

É por isso que numerosos teóricos, ao tomar como ponto de apoio o que é 

apresentado pela arte atual, ameaçam as noções sagradas de desenvolvimento, 

influência, atribuição, autenticidade e autor89. Ameaça essa que vimos 

concretizada na cultura Nobrow. 

 

[...] Efetivamente, certo número de artistas – seguindo Duchamp, 
mas também coniventes com a crítica filosófica e social das últimas 
décadas – recusa o autor como sujeito, exige seu apagamento, indo até a 
reivindicação do anonimato. Recusam-se a se inscrever em uma „linha‟, 
sempre ideológica, e concentram sua atenção nos locais institucionais 
onde são produzidas as obras, uma vez que – sempre de acordo com a 
lição de Duchamp – são exatamente esses lugares que definem a arte 
como arte. Toda essa bateria de concepções perturba efetivamente a 
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crítica, roubando-lhes os fragmentos de escolha sobre os quais se fundava 
ainda há pouco

90
.  

 

Essa indefinição e a falta de bases para os críticos mencionadas levarão a 

uma dificuldade em categorizar a história, que resultará no abandono da 

categorização, o Nobrow. 

 [...] O mesmo acontece com a história e sua cronologia. Sua 

continuidade, ostentando sem dificuldade sua magnificência graças ao 
subterfúgio das influências, a coloca em situação delicada quando se toma 
consciência do estado atual da arte. Rupturas numerosas, falhas profundas 
impossíveis de ser atribuídas a algum precedente. Causalidade em perigo. 
E, contudo, há um bom número de ligações com o ambiente sociopolítico, 
possibilidades de isolar „pacotes‟ de expressão. Em outras palavras, 
possibilidade de apreender sequências condicionadas pela unidade de um 
problema. Uma vez satisfeitos os dados do problema, se abriria então 
outra série de questões, independente da primeira: as normas mudam, os 
conceitos devem ser novamente questionados e teorizados

91
. 

 

As noções de originalidade, de conclusão, de evolução das formas ou de 

progressão na direção de uma expressão ideal não têm mais nenhuma 

prerrogativa. A noção de sujeito torna-se problemática, ou seja, precisa ser 

problematizada. Depois, temos as noções de intenção e realização, sendo uma 

única e mesma coisa.  

 

[...] Os estados sucessivos de realização são testemunhas de um 
propósito ou de uma direção cuja forma não é possível adivinhar antes de 
o processo ter sido concluído. Contrariamente à ideia recebida, a intenção 
só é discernível a posteriori

92
. 

 

                                                      
90

  CAUQUELIN, Anne. Arte Contemporânea - Uma Introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 131. 

 

91
  Ibid,  p. 132. 

 

92
  Ibid, p. 133. 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=1140956&sid=2001992581223484383094467&k5=ABAF52B&uid=


 

 

 

64 

Essas noções são a consequência da falta de definição em que caiu o pós-

modernismo devido às suas próprias características definidas. Mas a indefinição 

final é o início de um novo tempo. O Nobrow. 

 

2.5 NOTA SOBRE A ARTE CONTEMPORÂNEA 

 

[...] É necessário, portanto, distinguir arte contemporânea de arte 
atual. É atual o conjunto de práticas executadas nesse domínio, 
presentemente, sem preocupação com distinção de tendências ou com 
declarações de pertencimento, de rótulos. Não se pode realmente definir o 
pós-moderno como „contemporâneo‟ no sentido em que lhe havíamos 
atribuído – inteiramente voltado para o comunicacional, sem preocupação 
estética – mas simplesmente como atual. O termo designa justamente o 
heterogêneo, ou a desordem de uma situação na qual se conjugam a 
preocupação de se manter ligado à tradição histórica da arte, retomando 
formas artísticas experimentadas, e a de estar presente na transmissão 
pelas redes, desprezando um conteúdo formal determinado. É, pois, uma 
fórmula mista, que concede aos produtores de obras a vantajosa posição 
de portadores de uma nova mensagem e desloca ou inquieta os críticos e 
historiadores da arte, que não sabem como captá-la nem a quem aplicá-
la

93
. 

 

Tendo a distinção entre atual e contemporâneo sido feita, podemos 

continuar a discussão dizendo que: 

 

[...] Infelizmente não se trata, no caso, de arte contemporânea no 

sentido estrito do termo – a arte do agora, a arte que se manifesta no 
mesmo momento e no momento mesmo em que o público a observa. Tão 
somente se trata de arte „moderna‟ se entendermos por moderno o 
século XX em geral. A arte contemporânea, por outro lado, não dispõe de 
um tempo de constituição, de uma formulação estabilizada e , portanto, 
de reconhecimento. Sua simultaneidade – o que ocorre agora – exige 
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uma junção, uma elaboração: o aqui-agora da certeza sensível não pode 
ser captado diretamente.

94
 

 

Assim, para enquadrar a arte como contemporânea, necessitamos 

estabelecer alguns critérios que isolarão o grupo tido como contemporâneo da 

totalidade das produções artísticas. Porém, esses critérios não podem ser 

buscados apenas nos conteúdos das obras, em suas formas, em suas 

composições, no emprego de certos materiais, e também não no fato de 

pertencerem a este ou aquele movimento. 

[...] Com efeito, a esse respeito, teríamos ainda que nos defrontar 
com a dispersão, com a pluralidade incontrolável de „agoras‟. De fato, os 
trabalhos que tentam justificar as obras de artistas contemporâneos são 
obrigados a buscar o que poderia torná-los legíveis fora da esfera 
artística, seja em „temas culturais‟, recolhidos em registros literários e 
filosóficos – desconstrução, simulação, vazio, ruínas, resíduos e 
recuperação -; seja ainda em uma sucessão temporal – classificada de 
„neo‟, „pré‟, „pós‟ ou „trans‟ – lógica, de evolução bem difícil de manter

95
 

 

Desta maneira, a menos que nos contentemos em classificar por ordem 

alfabética as diferentes tendências que se manifestam na esfera artística, 

estaríamos sempre obrigados a admitir que muitos artistas pertencem, de acordo 

com o momento, a muitas, ou nenhuma dessas tendências. Estava nascendo 

assim o Nobrow. 

O que encontramos atualmente no domínio da arte seria muito mais uma 

mistura de diversos elementos; os valores da arte moderna e os da arte que nós 

chamamos de contemporânea, sem estarem em conflito aberto, estão lado a lado, 

trocam suas fórmulas, constituindo então dispositivos complexos, instáveis, 

maleáveis, sempre em transformação. 
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2.6. DO PÓS-MODERNISMO AO NOBROW. 

 

Nós passamos da sociedade do consumo à sociedade da comunicação. E 

enquanto se fala muito em torno da análise dos processos de comunicação, em 

tudo o que diz respeito à organização social e aos diferentes sistemas 

tecnológicos de transmissão de informação, a arte parece continuar fora de 

qualquer análise consistente da mudança de perspectiva96. Fato ainda mais 

estranho, as práticas artísticas absorveram bastante essa modificação, mas não 

suscitam nenhum comentário que as leve em conta para reformular os princípios 

de seu exercício. 

Mas assim como em outras atividades, o mundo da arte foi sacudido pelas 

„novas comunicações‟; sofre seus efeitos, e parece leviano tratar esses efeitos 

como mutações superficiais97. 

Nessa Sociedade da Comunicação, tem havido um grande crescimento de 

eventos que celebram a arte contemporânea e que a tornam disponível para as 

massas98.   

De repente o debate estético passa a ceder seu lugar para uma discussão 

conteudística, por vezes sociológica. No final dos anos 80 o debate começa a 

esfriar: a proposta “pós-modernista” sai de moda99.  Com o fim do pós-moderno, 
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surge uma nova geração de “desconstrutivistas”: novos materiais, novas técnicas, 

questionamento de dogmas, reflexões sobre a instabilidade e o acaso vindas dos 

novos questionamentos produzidos na física, como a Teoria do Caos, e dos 

avanços e novas descobertas científicas na física quântica, na biotecnologia, que 

acabaram trazendo novos questionamentos filosóficos. 

Os princípios da comunicação em ação, suas consequências particulares, e 

seus efeitos são de vários tipos. Alguns estão relacionados à ideia que a 

sociedade faz de si mesma, em outras palavras, à ideologia dominante. Nessa 

ideologia, certos conceitos desempenham o papel de senha e tecem entre si um 

léxico, ou mesmo uma sintaxe, uma linguagem por meio da qual uma realidade vê 

o dia, se nomina e se define100. São esses efeitos que servem como palavras-

chave para, tanto compreender o que acontece, quanto para operar dentro desse 

mundo. 

Outros efeitos dizem respeito a certos domínios particulares que foram 

particularmente transformados pela comunicação. Esse é o caso do domínio da 

arte, enquanto outros continuaram em uma estabilidade relativa, admitindo 

algumas modificações marginais – o sistema de educação, por exemplo. (É, aliás, 

essa disparidade dos efeitos que dificulta uma visão clara da modificação) 101. 

Sem essa visão clara, e com a arte caindo dentro do domínio dos “sem-

conceito” que tiveram efeitos específicos em si mesmos, a sociedade da 

informação leva a arte para o caminho que sai do Pós-modernismo em direção ao 

Nobrow. 

                                                      
100

  CAUQUELIN, Anne. Arte Contemporânea - Uma Introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 57. 

 

101
  Ibid. 

 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?nitem=1140956&sid=2001992581223484383094467&k5=ABAF52B&uid=


 

 

 

68 

Foi a recusa dos artistas em se inscrever em uma „linha‟, que como 

mencionado anteriormente, é sempre ideológica, umas das origens do “sem-

categorismo” do Nobrow, uma busca por uma das vantagens do Nobrow, a 

liberdade.  

Com a falta de definição em que caiu o pós-modernismo, devido às suas 

próprias pré-definidas características, a humanidade se perdeu em sua falta de 

idealismos, convicções, filosofias, se perdeu no irreal, no simulacro, na saturação 

de informações, assim se perdendo sem rumo, e essa indefinição final levou à 

„sem-categorização‟ do Nobrow. 
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CAPÍTULO 3: O CAMINHO PARA O NOBROW: A HISTÓRIA DE 
SEU SURGIMENTO  

 

Para cada artista popular tentando se conectar com seu público, há um 

Donald Judd com fileiras de caixas de concreto, um Walter de Maria, com 400 

postes de aço embutidos no deserto do Novo México, um Benys Joseph com 

pilhas de feltro, um Robert Ryman com "pinturas" brancas, ou um Dan Flavin cujo 

dom para a arte são variedades de tubos de luz fluorescente. Defensores do 

conceitualismo percebem em edifícios envoltos em celofane, táticas desprezíveis 

de experiências artísticas. Qualquer outra pessoa os vê como evidência de rigor 

mortis pós-moderno e de abdicação da esfera criativa pela cultura popular. Em 

relação à questão de serem ou não, de poderem ser ou não considerados arte, 

Tsion Avital argumenta convincentemente que os trabalhos não-representativos do 

século XX são apenas resíduos da tradição visual que superaram102. 

Independentemente da caracterização ou não deles como “arte”, o que nos 

importa é sua existência como prova do início da era Nobrow. 

Por outro lado, em "Society and Culture", Hanna Arendt nos mostra 

memoravelmente que um objeto é cultural, na medida em que perdura103. 

Centenas de anos de fruição em todos os cantos do mundo legitimam a arte 

popular como um fenômeno intelectual que é duradouro (mesmo que muitos de 

seus produtos possam ser passageiros) e não como um estorvo cultural. Sob esta 

visão, T.S. Eliot, embora com alarme, concluiu em relação à literatura que é 
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apenas a literatura que lemos por diversão, entreterimento, ou puramente por 

prazer que pode ter a maior e menos imaginada influência sob nós104. 

Este é o ponto em que nos apoiamos para a questão da validade da arte 

Nobrow. 

   

 [...] Hoje, o avant-garde, historicamente isolado da experiência da 
maioria das pessoas, desapareceu, se perdeu na cidade proibida do pós-
moderno. Seu esperma e fezes de arte ou sua literatura 
autoconscientemente sem narrativa são um tapa calculado no rosto de 
pessoas ávidas por encontrar algo na arte para encher vidas perdidas em 
frenesi corporativo e em conformidade. Se o que eu argumentei neste livro 
é correto, a literatura popular é agora a moeda mestre para operações 
culturais, bem como uma nova constelação de mitos e metáforas capazes 
de nos ajudar a negociar a experiência da era pós-industrial. E, como tal, 

ela precisa ser examinada mais de perto
105. 

 

Assim sendo, iniciemos nosso exame. 

Analisamos anteriormente como a busca Modernista pela arte Highbrow, 

pela arte extraordinária e de extrema qualidade, se transformou na busca Pós-

Modernista pelo ordinário. Agora iremos iniciar este capítulo na ponta final do 

diagrama do capítulo anterior, no fim do Pós-Modernismo. Analisaremos como a 

arte popular, a arte Lowbrow, puxou, levou toda a diagramação da cultura para o 

Nobrow. 
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3.1 O “HÍBRIDO” HIGHBROW-LOWBROW CAMINHANDO PARA O 

NOBROW: AS PRINCIPAIS CRÍTICAS À ARTE POPULAR 

 

Uma alusão a um levantamento abrangente dos debates sobre o assunto é 

necessária na esperança de elucidar algo sobre a natureza da arte popular e 

Nobrow. 

Ainda que as controvérsias dos debates em questão sejam completamente 

interdisciplinares (já que estudiosos, críticos de arte e de cultura, filósofos, 

antropólogos, historiadores, psicólogos, sociólogos e até políticos já debateram o 

assunto), os argumentos são limitados, mesmo dentro de suas inúmeras 

variações. 

Assim, vamos começar o nosso levantamento desses debates analisando e 

rebatendo quatro principais críticas gerais à arte popular, desta maneira 

observando o que Highbrow e Lowbrow tem em comum, e começando a traçar os 

parâmetros do Nobrow.  

Primeiramente há os que criticam a arte popular pelo carácter negativo da 

sua criação: diferentemente da arte Highbrow, a arte popular é produzida em 

massa por amadores ou profissionais ruins mal pagos cujo objetivo é satisfazer o 

gosto da audiência que os paga, cujo objetivo é meramente lucrar com a sua 

produção. 

Em segundo lugar há o fato dos efeitos negativos causados na cultura 

erudita: a arte popular “rouba” idéias da arte “séria”, assim degradando-a, e 

afastando público e contribuintes potenciais, esgotando desta maneira a fonte de 

talento desta última. 

O terceiro ponto é em relação aos efeitos negativos no/do consumo. O 

consumo de arte e de ficção popular produziria, na melhor hipótese, uma falsa 

gratificação estimulante e momentânea, e na pior das hipóteses, este consumo 

poderia ser emocionalmente e cognitivamente prejudiciais, por não estimularem 
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realmente a consciência, o cérebro, o pensamento, e sim colocá-los em um estado 

catatônico. 

A última crítica é quanto aos efeitos negativos na sociedade como um todo. 

A arte, a música, a literatura popular diminuiriam o nível cultural do público e 

encorajariam uma ditadura política, social e cultural através da criação de uma 

audiência passiva e apática, altamente responsiva às técnicas de demagogia e 

propaganda em massa. Por este fato ser obviamente e facilmente observado na 

sociedade, esta é uma crítica muito difícil de ser rebatida. A alienação é um dos 

grandes males da sociedade contemporânea, e analisar o papel do entreterimento 

nesta degradação é de extrema importância para podermos superar este terrível 

fato, que mata a consciência e a intelectualidade. 

Após apresentadas as críticas, como em todo debate, devemos um direito 

de resposta à estas. 

Peter Swirski divide um debate em relação à primeira crítica, ao caráter 

negativo da criação da arte popular em três acusações: 

 

 [...] (esta crítica) pode ser separada em três acusações 
causalmente relacionadas. A primeira é o mercantilismo: a cultura popular 
não é um ramo da arte, mas uma indústria com fins lucrativos. A segunda é 
a uniformidade: na busca de lucros, essa indústria é feita para criar um 
produto homogêneo, que atende ao mínimo denominador comum. A 
terceira é a alienação: as transações acima, por sua vez, tornam criadores 
de arte popular em aproveitadores de uma  linha de montagem, que 
submetem a expressão de suas habilidades individuais, de suas emoções 
e valores, para fazê-lo dentro do mercado

106
.  

 

A grande resposta a essa crítica está no fato de que a cultura popular 

naturalmente opera sob a premissa de aumentar o público-alvo, mas não 

podemos nunca generalizar a maneira que cada artista tem para o conseguir. 

Além de que, uma grande parte da cultura Highbrow também está voltada para o 
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lucro, para o mercado. Este fato se torna ainda mais verdadeiro nesta nova era 

(em especial neste início de século XXI) de subsídios governamentais muito 

pequenos, de poucos patrocinadores ricos de recursos infindáveis. Pode-se até 

mesmo chamar isso de prostituição, mas são as novas condições de produção 

artística, cultural e intelectual contemporâneas. Não podemos esperar por um 

financiamento de um bem-feitor que não tem o mínimo desejo de influir na obra do 

artista, pois desta maneira quase nenhuma arte seria produzida. Nem arte 

Highbrow, arte Lowbrow, ou arte Nobrow. 

Quanto à questão da uniformidade, embora acadêmicos se orgulhem de 

seus gostos altamente individuais, só porque como um grupo eles formam um 

público tão pequeno e seleto, a literatura e a arte que agrada a eles é, de fato, 

homogênea e uniforme em um grau notável. Isso não é surpresa, já que a  

imitação e as fómulas já altamente embasadas não são menos comuns em 

Highbrow do que na arte popular. Swirski exemplifica: “Fluxo de consciência” 

(“Stream of Consciousness”), uma técnica intelectual iniciada por Eduard Dujardin 

na década de 1880, foi imitada por todos que queriam ser alguém no Modernismo, 

a ponto de ossificar-se em uma subcategoria em separado: o “Romance de Fluxo 

de consciência” e tornar-se extremamente importante107. 

Sobre esse tipo de tendência, ele completa:  

 

[...] Essas tendências são simples até mesmo para um sociólogo 
como Gans, que observa que muitos romances sérios fizeram o tema do 
“artista quando jovem”, originalmente emprestado de James Joyce e D.H. 
Lawrence, virar uma fórmula, mostrada em diversos romances que 
retratam o estereótipo de um jovem lutando para desenvolver sua 
identidade como artista

108
. 
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Um intelectual que busca, por exemplo,  alcançar uma história minimalista, 

sabe de antemão o que esperar de seu estilo aparado ou de seu design sem 

enredo, de maneira comparável às categorias do gênero popular. Por mais difícil 

que seja aceitar, até mesmo uma montagem simples de autores artisticamente 

prestigiados, como os vencedores do Prêmio Pulitzer por exemplo, acaba por 

revelar um número significativo de narrativas, temáticas e esquemas de 

personagens relacionados. Tudo está perdido na variedade de formas, qualidades, 

recursos, apelos, características. Desta forma se revela, se faz cair a ideia de 

singularidade intelectual do Highbrow e do triunfo da inventividade sobre a 

convenção. Não estamos querendo dizer que não exista singularidade, 

inventividade, esta seria uma outra enorme discussão à qual não nos propomos. 

Apenas concluímos que estas não são exclusivas da cultura Highbrow e/ou da 

cultura Lowbrow. 

Da mesma forma, quanto à singularidade e/ou a homogeneidade no lado 

popular, em muitos aspectos o próprio tamanho do seu ambiente cultural 

determina algumas de suas qualidades estruturais e até estéticas, tais como 

originalidade e diversidade, algo que a cultura Highbrow autodelimita-se 

exatamente por seu espaço restrito e pequeno. Dada a sua magnitude numérica, a 

arte popular invade e explora todos os nichos intelectuais como parte de um 

processo auto-organizacional de adaptação. Competindo para se destacar, a arte 

popular rotineiramente toma liberdades com as fórmulas. Fazê-lo, acaba 

diversificando-a a uma extensão muito maior do que a arte erudita. Como a 

concorrência é tão numerosa e tão feroz, há uma grande pressão para transformar 

a fórmula, para surpreender e se tornar um campeão de vendas, um objetivo que 

pode não ser muito nobre, mas desta maneira consequentemente, traz inovação à 

arte. 

Além de que, essa percepção de que a cultura popular é abrangentemente 

homogênea, ou a sensação de que ela acabe com distinções entre uma obra e 

outra, também são percepções, ao menos parcialmente, falsas. Conhecedores de 

livros de gênero popular conseguem achar diferenças dramáticas entre estilos de 
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diferentes autores, assim como acadêmicos diferenciam as (anti)convenções 

dentre escritos eruditos. Reconhecendo este fato, Abraham Kaplan trouxe um 

contramovimento muito sábio, projetado para desviar a atenção da propensão 

Highbrow para fórmulas. Ele propôs que repetições dentro de artes populares são 

indicativos de estereótipos, enquanto repetições em cânones, (por exemplo, as 

semelhanças marcantes entre tragédias Elizabethanas ou entre óperas italianas), 

são apenas estilizações109. Kaplan ainda intera que:  

 

[...] A falha é, portanto, não na repetição em si, mas na deficiência 
de sua primeira ocorrência. Nenhum argumento é formado, é claro, para 
provar que primeiras ocorrências de gêneros populares são 
necessariamente deficientes, porque nenhuma poderia ser

110
. E contrasta: 

Ao invés disso, para resgatar a proposta da autodestruição, outro critério é 
estimulado ao local: a falha de um estereótipo da ficção popular é que ele 
muito pouco se assemelha a algo além de si próprio

111
. 

 

Diversas pesquisas mostram que, mesmo subgêneros altamente 

convencionalizados como suspenses de conspiração (para tomarmos também um 

exemplo do cinema), são feitos de tudo, menos de uma esquemática rígida, com 

algumas de suas fantasias populares contrariadas a prumo pela fórmula. 

Assim como o avant-garde, a ficção popular irradia e diversifica 

constantemente, somente no decorrer do século passado nos dando vários novos 

tipos de escrita (para tomarmos também exemplos da literatura) como a ficção 

científica, o policial processual, o techno-thriller, as histórias em quadrinhos, e 
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graphic novels, apenas para citar alguns, juntamente com todos os seus inúmeros 

subtipos temáticos e estruturais. 

Entrando na questão da alienação, os dados disponíveis indicam 

exatamente o oposto do que os críticos têm insistido. A imagem de um literato 

proverbial Highbrow que não se importa em comunicar-se com seus leitores, mas 

cria apenas para si mesmo, e de um escritor de gênero fraco que suprime seus 

próprios valores e serve apenas os apetites do público, é simplesmente falsa, 

como defendido neste exemplo literário dado por Swirski:  

 

[...] Dos inúmeros exemplos que desmentem essa imagem, pode-
se começar com o falecido Robert Ludlum, que, com pouco menos de um 
quarto de bilhão de cópias vendidas, definiu a ficção popular 
contemporânea de uma só vez. Na introdução da Era Irangate (1989) para 
a nova edição do “Trevayne”, escrita no rescaldo do escândalo Watergate, 
Ludlum resumiu seus sentimentos sobre as presidências de Nixon e 
Reagan, dizendo que, para ele, uma das realizações verdadeiramente 
grandiosas da humanidade seria a democracia representativa aberta

112
. 

 

É claro que a questão da alienação é extremamente grave e deve ser 

controlada. Mas o próprio conceito de alienação em si já nos indica uma falta de 

pensamento, de análise, de crítica e de consciência. Devemos saber diferenciar o 

entretenimento barato sem nenhum conteúdo que, exatamente por esse motivo, 

não pode ser chamado de arte, nem Highbrow nem Lowbrow, da arte popular, que 

sempre possui um nível mínimo de conteúdo, sempre possui um propósito, uma 

consciência. 
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3.1.1 O Artista Lowbrow e o Artista Highbrow  

 

Para iniciar nossa análise sobre o artista e o escritor popular, começamos 

enfatizando que críticos gostam de ignorar o fato de que muitos autores e artistas 

são altamente educados e possuem muitas habilidades. Uma educação 

acadêmica clássica pode parecer ser uma formação deficiente se o objetivo for 

escrever livros em um vernáculo popular, por exemplo. Mas na realidade, essa 

educação acadêmica Highbrow pode ser excelente para essa escrita popular, pois 

ela lhe salva da pretensão de saber o que está fazendo sem ter desenvolvido 

nenhuma habilidade, pretensão esta da qual a ficção atual, Lowbrow e Highbrow, 

está cheia. 

O sucesso popular e financeiro pode permitir artistas e escritores nadar 

contra a corrente, os liberando dos gostos e modismos prevalentes. Como 

completa Peter Swirski: 

 

 [...] Entre Richard Condon, um escritor garantia de vendas, não 
importando o quanto ele expressasse, ao invés de suprimir a sua opinião 
sobre a política ser como o crime organizado, e um poeta pós-colonial com 
o objetivo de fazer sucesso no circuito acadêmico, o escritor popular pode 
muito bem ser o que goze de mais espaço criativo para sua obra. Foi 
exatamente com esse espírito que Mark Twain lançou seu famoso ataque 
à  Henry James, insistindo que ele escreveu para os milhões, enquanto 
James escreveu exclusivamente para os poucos da classe alta

113
.  

 

A opinião de Swirski nesse caso é a de que muitos, se não a maioria, dos 

criadores da literatura popular são artistas formados e especializados que 

simplesmente preferem trabalhar dentro de fórmulas estabelecidas114. 
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Nos voltando agora para os artistas e escritores Highbrow, também não é 

verdadeiro o fato de que intelectuais não submetem-se aos gostos do público. O 

exemplo dado da literatura por Swirski é o de William Faulkner: Após o sucesso de 

crítica e fiasco financeiro de “The Sound and The Fury” (1929)115
. O recém-casado 

Faulkner abertamente prometeu ganhar muito dinheiro escrevendo um sucesso de 

vendas. E este sucesso de vendas seria “Sanctuary” 116, um romance de sexo e de 

crime definido no mesmo meio sulista americano que Faulkner havia explorado em 

ocasiões passadas. Na introdução à edição da Biblioteca Moderna do livro em 

1932, o autor deu um passo raro para um escritor sério,Highbrow, afirmando 

categoricamente que ele estava escrevendo para ganhar dinheiro117
. Não há 

dúvida sobre o sucesso de Faulkner na criação de um conto de cenas horríveis e 

chocantes, cujo crédito literário não podemos julgar, apenas podemos apontar o 

seu sucesso de vendas ao diferenciar o ponto de vista a partir do qual este foi 

criado. 

 

3.1.2 Crossover  

 

O segundo conjunto de acusações contra a arte popular (especificando um 

pouco as críticas já citadas), que destaca os seus alegados efeitos na alta cultura, 

se divide em dois tipos. O primeiro é que arte popular toma emprestado da arte 

intelectual, dessa maneira, degradando-a. O segundo é que, através da oferta de 
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incentivos econômicos poderosos, a arte popular desvia talento para longe das 

atividades mais intelectuais e, portanto, reduz a qualidade geral desta última. 

Para começar, parece não haver nada de errado com artistas populares 

tomando emprestado de intelectuais. Ao que parece, tais crossovers deveriam ser 

elogiados e não lamentados, na medida em que introduzem os aspectos da alta 

cultura para um público que, de outra forma, permaneceria fora destes. 

Espalhando-se a seleta técnica e o conteúdo da alta cultura dentre o seu 

homólogo popular, enobrece-se e enriquece-se este último, em vez de rebaixar o 

anterior. No passado no entanto, isto foi considerado demais para aqueles que 

queriam manter o público a uma distância segura  dos clássicos. 

Mais uma vez, Swirki nos providencia um exemplo da literatura:  

 

[...] O romance canônico de Emily Brontë, "Wuthering Heights", 
vendeu mais de 300.000 cópias à custa de ser comercializado como um 
livro de bolso. Vários anos depois, no formato de quadrinhos, ele vendeu 
milhões. No entanto, em vez de palavras de aprovação por um avanço 
cross-cultural, ele foi recebido com denúncias de degradação cultural, 
provando mais uma vez que, em relação a cultura popular, você está 
condenado se você fizer e condenado se você não fizer118

. 

 

Observando o mesmo cenário, agora na música, temos o seguinte 

comentário de Alex Ross, em seu livro que mostra a transição Highbrow-Lowbrow-

Nobrow na música, aonde fala primeiramente de terminologia: 

 

[...] Eu odeio “música clássica”: não a coisa, mas o nome. Ele 
aprisiona uma arte tenazmente viva num parque temático do passado. 
Elimina a possibilidade de que a música no espírito de Beethoven ainda 
possa ser criada hoje. Condena ao limbo a obra de milhares de 
compositores ativos que precisam explicar a pessoas de outro modo bem 
informadas o que fazem para ganhar a vida. Essa expressão é uma obra 
prima de publicidade negativa, um tour de force de antipropaganda. 
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Gostaria que houvesse outro nome. Invejo o pessoal do jazz que fala 
simplesmente de “a música”. Alguns fãs de jazz também chamam sua arte 
de “música clássica dos Estados Unidos”, e eu proponho uma troca: eles 
podem ficar com o “clássica”, eu ficarei com “a música”119

. 

 

Agora temos seus comentários sobre o elitismo e a transição Highbrow-

Lowbrow-Nobrow na música: 

 

[...] Há pelo menos um século, a música tem sido escrava de um 
culto elitista medíocre que tenta fabricar autoestima agarrando-se a 
fórmulas vazias de superioridade intelectual. Pensem nos outros nomes 
em circulação: música “erudita”, música “séria”, “grande” música, “boa” 
música. Sim, música pode ser grande e séria, mas grandeza e seriedade 
não são suas características definidoras. Ela também pode ser estúpida, 
vulgar e insana. Os compositores são artistas, não colunistas de etiqueta; 
eles têm o direito de expressar qualquer emoção, qualquer estado mental. 
Eles foram traídos por acólitos bem-intencionados que acreditam que a 
música deveria ser comercializada como um bem de luxo, que substitui um 
produto popular inferior. Com efeitos, esses guardiões dizem: “a música 
que você adora é um lixo. Em vez disso, ouça nossa grande música 
erudita”. Eles estão conseguindo pouco sucesso com os não convertidos 
porque se esquecer de definir a música como algo que vale a pena amar. 
A música é um meio pessoal demais para sustentar uma hierarquia 
absoluta de valores. A melhor música é a que nos persuade de que não 
existe outra música no mundo120

. 

 

Justamente devido a impossibilidade de manter essa hierarquia que a 

música também se dirige ao Nobrow: 

[...] A música está sempre morrendo, sem parar. Ela é como uma 
diva que  não envelhece, numa excursão de despedida sem fim, em busca 
de uma aparição francamente definitiva. É difícil nomear porque, para 
começar, ela nunca existiu de fato – não no sentido de ser proveniente de 
um único lugar ou tempo. Não tem genealogia e nenhuma etnia: 
compositores importantes de hoje vêm da China, da Estônia, da Argentina, 
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do Queens. A música é simplesmente o que o compositor cria – uma longa 
cadeia de obras escritas às quais se ligaram várias tradições de execução. 
Ela abrange o alto, o baixo, o imperial, o clandestino, a dança, a oração, o 
silêncio, o ruído. Os compositores são gênios parasitas: alimentam-se com 
voracidade de matéria sonora de seu tempo a fim de gerar algo novo. Eles 
passaram por tempos duros nos últimos cem anos, enfrentaram obstáculos 
externos (Hitler e Stálin eram críticos amadores de música), bem como 
problemas inventados por eles mesmos (“Por que ninguém gosta da nossa 
linda música dodecafônica?”). Mas eles talvez estejam à beira de um 
renascimento improvável, e a música talvez assuma uma forma que 
ninguém reconheceria hoje121

. 

 

Como mencionado anteriormente, a cultura erudita surge do desejo da elite 

de se distanciar da classe média. Como a classe média  gradualmente aprende a 

entender e a absorver as formas eruditas, isso estimula a elite à avançar em 

direção à atividades mais facilmente compreensíveis. 

Este modelo cíclico implica que é natural para o avant-garde alternar entre 

períodos de intensa experimentação e de estagnação, durante o qual a cultura 

geral tenta alcançar, colocar-se em dia com as novas técnicas. Se isso for 

verdade, isso significa que não há, e nunca poderia haver,  qualquer ameaça a 

alta cultura, apenas alarmes ocasionais em relação à sua apropriação pelas 

massas. 

De fato, sob esta visão, a arte popular novamente presta um serviço cultural  

inestimável, sendo um provocador socrático que mantém a alta cultura 

criativamente alerta. Bom, a questão seria aonde se encontra o meio termo. 

Responderemos com as palavras de Delmore Schwartz, que, no início dos anos 

1950, no meio das guerras de quadrinhos, dá o seguinte conselho: Cada adulto e 

ser humano letrado que sente que a literatura é uma das condições necessárias 
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de existência civilizada pode definir como exemplo de leitura tanto os clássicos 

originais, como a versão HQ122.  

Não importa a maneira, e sim o acesso ao clássico em si. Muitas pessoas 

que adoram quadrinhos jamais leriam um romance longo. Melhor ter acesso a 

esse romance por meio dos quadrinhos do que nunca ter acesso a este. Além de 

que, ao gostar de um conto em história em quadrinhos, o leitor pode sentir-se 

incentivado a buscar o texto completo deste para dar continuidade à sua nova 

afinidade, assim criando-se uma poderosa ferramenta de criação de um público 

que também seria, também consumiria cultura Highbrow. 

Quanto à acusação da arte popular afastar artistas realmente talentosos 

devido ao incentivo financeiro proporcionado pela primeira, o fato discutido no 

parágrafo anterior, a ajuda que a cultura popular pode proporcionar em criar um 

novo público para obras Highbrow já em si derruba essa acusação, mas também 

devemos acrescentar o fato de que um artista ou um autor que se submete à 

produção de uma obra popular, não necessariamente fará só isso. Muito pelo 

contrário, diversos autores cativam um público fiel com obras best-sellers que, 

após se  tornarem fãs do autor, acabam lendo todas suas obras, inclusive as mais 

intelectuais. Diversos músicos vendem seus CDs devido ao sucesso de uma única 

música hit sem conteúdo presente em seus álbuns, mas os completam com 

músicas elaboradas cheias de conteúdo que acabarão sendo apreciadas e 

ouvidas por aqueles que se só interessaram pela música hit. 
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3.1.2.1 O “Híbrido” Highbrow-Lowbrow: As trocas, o Crossover entre 

Highbrow e Lowbrow   

 

Percepções de degradação cultural são ainda mais comprometidas por sua 

parcialidade seletiva. Cópias e imitações foram sempre uma via de dois sentidos, 

com muitos intelectuais comprometidos atravessando de um lado para o outro por 

nenhuma outra razão, sem segundas intenções, do que a criação da arte. 

Čapek123  e Lem124, ambos indicados ao Prêmio Nobel e empregadores de uma 

sofisticada estética, construíram suas carreiras em gêneros, temas e técnicas da 

variedade Lowbrow125. De fato, os escritores de gênero na realidade 

frequentemente aprofundam-se no mesmo inventário de técnicas formais como faz 

o avant-garde, e fazem isso independentemente do impulso imitativo. 

Não é por nenhum outro motivo que, seguindo o imperativo epistemológico 

na ficção pós-moderna, Brian Mchale aprova diversos escritores populistas best-

sellers126 (Swirski cita os exemplos de Doctorow, Vonnegut, Heller e Woody 

Allen127). Sua urbanidade intertextual, irônica, e epistemológica, muitas vezes 
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  Josef Čapek 

 

124
  Stanislaw Lem 

 

125
 SWIRSKI, Peter. From Lowbrow to Nobrow. Mcgills Queens University Press, 2005, p. 51. 
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combinada com a narrativa radical autoreflexiva e com um brio linguístico, é, 

talvez, o melhor contra-argumento para os defensores da degradação cultural 

popular. Devemos lembrar-nos que a cultura popular foi e tem sido 

frequentemente utilizada para “fertilizar os campos” superiores Highbrow. 

Novamente, o crossover é uma via de mão dupla que em geral só tem a beneficiar 

ambos os lados. Ao invés de um dos lados ficar irritado com o outro se 

apropriando de técnicas e ideias, este deveria ficar feliz em ver seu trabalho 

ampliado e mais divulgado, sua criação ajudando na criação dos outros. 

No fim, mesmo se a arte popular realmente “pegar emprestado” da arte 

Highbrow mais do que esta última da primeira, isto pode ser simplesmente devido 

ao fato de seu público ser muito maior em número, e, assim sendo, requerendo 

uma produção muito mais quantitativa. Além de que esta crítica fica amarrada em 

sua própria lógica, pois esse empréstimo mútuo tem acontecido já há tanto tempo 

que, se a acusação de depreciação cultural fosse de fato verdadeira, a cultura 

Highbrow já teria deixado de existir, considerando-se seu tamanho e a degradação 

sofrida, esta já estaria completamente degradada. Ou a acusação de degradação 

é errônea, ou a arte séria feita por artistas sérios e dissecada por uma crítica séria 

é agora simplesmente nada senão uma arte popular degradada de qualquer 

maneira. Não vamos declarar que a possibilidade de degradação seja falsa, mas 

vamos novamente nos fixar no fato de que essa troca pode até ser prejudical para 

o artista individualmente, mas sempre será muito benéfica para a arte. 

Podemos até dizer que o fato de que os incentivos da cultura popular 

afastam artistas talentosos da arte intelectual esteja correto, mas apenas se 

considerarmos novamente a ideia da via de mão dupla também neste caso. Não 

nos prendemos tanto ao fato de que também os artistas populares acabam se 

aventurando em projetos mais ambiciosos por uma busca de prestígio cultural, e 

também correm o risco de abandonar seu público de massas. 
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Alguns exemplos proporcionados por Peter Swirski:  

 

[...] Um exemplo clássico seria Thomas Disch, um virtuoso da 
ficção científica New Wave e da história de horror. Em paralelo com suas 
buscas dentro de seu gênero, ele também publicou livros de poesia, dirigiu 
peças de teatro da Broadway, adaptou óperas, e se estabeleceu como um 
crítico de teatro muito procurado. Caracteristicamente, no meio da sua 
movimentada carreira sci-fi, ele tomou um tempo para co-escrever 
"Neighboring Lives", um “roman fleuve” ambicioso, literário, e péssimo em 
vendas sobre a vida e os tempos de Thomas Carlyle

128
. 

 

Ainda dentro do mesmo tópico outro exemplo dado foi o de Conan Doyle, 

como: 

 

[...] Uma das mais drásticas medidas tomadas para arranjar 
prestígio literário. Não é segredo que Sir Arthur era desdenhoso das 
histórias de aventura e de detetive que o tornaram renomado. 
Paralelamente às façanhas de seu detetive de consultoria gênio, Conan 
Doyle portanto, estabelecia uma veia literária "séria" no modo histórico (por 
exemplo, "White Company"), esperando que esta lhe trouxesse elogios dos 
intelectuais. O fascínio pela libra esterlina não foi claramente acima de tudo 
em sua mente quando ele matou Holmes no ápice de sua popularidade. No 
entanto, o falecimento de Holmes provocou um clamor em toda a Grã-
Bretanha durante o qual os fãs vestiam faixas de luto em público, com o 
resultado que, no final, o detetive teve que ser trazido de volta à vida no 
próximo livro. Disposto a abrir mão de sua criação mais lucrativa para o 
bem da posteridade literária, Sir Arthur estaria desconcertado ao saber que 
hoje ninguém se importa com seus dramas históricos, enquanto Holmes é 
um clássico da literatura mundial, reverenciado nas obras de grandes 
contemporâneos, tais  como Borges e Eco

129
. 

 

Com estes exemplos, demonstramos apenas a existência do crossover 

cultural entre todas as categorias da cultura e da arte, não seus benefícios ou 

malefícios. A questão é o fato de não podermos ignorar esse crossover, o fato de 
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não podermos ignorar seus efeitos na história da cultura e na mudança em sua 

diagramação (como mencionado no primeiro capítulo). 

 

3.1.2.2. Efeitos e Críticas do Crossover Cultural  

 

Os exemplos acima mencionados não querem dizer que todos os 

praticantes do gênero simplesmente têm uma vontade de abandonar a “musa” 

popular ou que aqueles que o fazem são invariavelmente bem-sucedidos. Alguns 

artistas populares mantém ambições intelectuais e apostam o seu dinheiro nelas, 

mesmo que tais ambições não automaticamente os obriguem a tentar se tornar o 

próximo artista avant-garde. Mais importante ainda, não é de todo claro que, 

mesmo que a existência da arte popular fosse banida, os intelectuais teriam 

pressa em preencher o vazio deixado por esta. Nem todos os artistas podem, 

conseguem criar obras para o público popular. Além disso, não é porque, um 

escritor, por exemplo, lançou um best-seller, que este esteja automaticamente 

inclinado a apenas escrever obras de ambição Highbrow após isso. 

Nos baseando mais uma vez na literatura, temos mais um exemplo: Depois 

do sucesso de “A Síndrome Thanatos”130, que chegou ao topo da lista de best-

sellers em menos de duas semanas, Walker Percy se dedicou a desenvolver uma 

série de trabalhos em semiótica131. 

De fato, o sucesso popular pode providenciar aos artistas meios para irem 

atrás de projetos mais alternativos que poderiam nunca ser escritos se eles 

tivessem que se preocupar com suas finanças. Um exemplo deste fato seria o de 

                                                      
130

 PERCY, Walker. The Thanatos Syndrome. Picador USA, 1999. 

 

131
 SWIRSKI, Peter. From Lowbrow to Nobrow. Mcgills Queens University Press, 2005, p. 54. 

 



 

 

 

87 

Orwell, que se não fosse pela benção financeira de “Animal Farm”132, não teria tido 

condições para completar “1984” 133. E Swirski adiciona: A precariedade financeira 

do métier literário é bem conhecida, e não é segredo que a maioria dos autores, 

de Shakespeare para baixo, tinham outros recursos para sobreviver (...). No fim, 

igualmente para editores e autores, o prestígio e os projetos populares sempre 

trabalharam lado à lado com o negócio literário134. 

 

 3.1.3. Efeitos Negativos e Positivos na Sociedade  

 

Primeiramente, a arte popular é tida como algo que debilita emocionalmente 

seu público, pois providenciaria apenas gratificações falsas e brutalizaria a 

audiência tentando chocá-la com altas quantidades de sexo gratuito, de violência 

e de seus semelhantes. Esta é a versão qualitativa da crítica. A versão quantitativa 

abandona a acusação de devassidão e simplesmente coloca o fato de que toda 

cultura popular está inundada dos fatores degradantes acima mencionados, e de 

nada mais. 

A cultura popular também é tida como intelectualmente debilitadora porque 

sua ênfase seria em um conteúdo escapista, afastando o público da realidade e 

acabando com sua capacidade de lidar com esta. 
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Por último, a cultura popular também foi acusada de debilitar culturalmente, 

pois mantém o público distante e desinteressado em outros tipos de 

entretenimento mais intelectuais. 

Por mais que realmente existentes, esses três efeitos generalizam a arte 

popular como um todo, como se cada obra possuísse esse tipo de conteúdo 

mencionado. Voltamos a ideia discutida no primeiro capítulo de que a arte popular 

também passou a ser dividida em Highbrow e Lowbrow, e é claro que sempre irão 

existir formas de entretenimento barato que se encaixem nessas descrições, mas 

a imagem e o conteúdo da arte popular de alta qualidade não podem ser 

prejudicados pelo o que é feito dentro da arte popular de baixa qualidade. Assim 

como também devemos relembrar que há muito conteúdo baixo dentro da arte 

erudita. 

Um estudo feito em 1997 que se tornou livro por Achim Barsch, “Young 

People Reading Popular/Commercial Fiction”, nos providencia um exemplo 

literário do que realmente acontece. As conclusões e descobertas deste estudo 

contradizem os vícios tradicionalmente atribuídos aos leitores de literatura popular. 

Não só não existe um arquétipo típico do leitor deste gênero, pois estes estão 

divididos  dentro dos espectros de renda, escolaridade e de posição social, como 

o estudo também demonstra que eles em geral não lêem apenas esta categoria, a 

maioria destes leitores também lê literatura clássica e não-ficção. Esses leitores 

têm a capacidade de julgar complexamente o conteúdo dos livros e de distanciar o 

seu conteúdo fictício da realidade em que vivem, não sendo assim escapistas 

patológicos135. 

Por mais que a distração da realidade, dos estresses e tristezas do 

cotidiano seja uma razão importante para procurar a literatura popular, Barsch 

verifica que inúmeras motivações profundas e sofisticadas existiam na razão dos 
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leitores buscarem a literatura popular. Outro fato muito interessante ao qual ele 

chegou, foi o de que esses leitores também têm alta incidência de releituras de um 

mesmo livro, fato comum e muito observado dentre os leitores e consumidores de 

literatura Highbrow. 

As descobertas de Barsch estendem-se até mesmo aos leitores de histórias 

românticas, tradicionalmente desprezados como leitores de uma classe baixa 

(social e educacional), lendo fórmulas pré-existentes de baixa qualidade. Este tipo 

de livro pode não ter valor, mas seus leitores frequentemente se engajam em 

discussões críticas e interpretativas de seu conteúdo. 

Diversos jovens e crianças iniciam  a prática da leitura com romances, com 

ficção popular e comercial, o que seria melhor do que toda uma geração de jovens 

voltada para a televisão, para a internet e para a tecnologia em geral sem o hábito 

de leitura, que nunca tocaram em um livro sequer. Além de que essa prática 

engatilha o gosto pela leitura, e este gosto tem a tendência, tem grandes 

possibilidades de levar ao gosto por uma literatura Highbrow. Um grande e pesado 

exemplo deste fato seriam os milhares (ou até mesmo milhões) de jovens que se 

encantaram com a fórmula comercial do romance O mundo de Sofia, e que logo 

após buscaram livros de grandes e difíceis filósofos, de Platão à Nietzsche, para 

continuarem a leitura dentro de áreas cujo interesse foi despertado pelo livro de 

Jostein Gaardner136. 

 Indo ainda mais longe, podemos até dizer, por exemplo, que a sabedoria 

intuitiva de contadores de histórias de romances e outros gêneros populares 

determina e define a tradição literária. Não adulterados por “ismos” acadêmicos, 

os gêneros populares se combinam em uma sinfonia cultural composta de 

variações sobre as velhas e férteis criações do novo. É a “não-categorização” que 

vai transformando, que vai levando a arte Lowbrow à tornar-se Nobrow. Já 

mencionamos as vantagens que a categorização da arte Nobrow poderia trazer à 
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esta, mas aqui temos uma grande desvantagem.  A definição acadêmica 

automaticamente delimita, restringe. Talvez, esta seja a grande vantagem, a 

grande inovação da arte Nobrow: a sua “não-categorização” faz com que esta seja 

o gênero de arte, a escola ou o período, mais livremente criativo, pois não está 

presa dentro de padrões acadêmicos. 

 Ainda completando com um pensamento de Frye, de acordo com seus 

princípios em "The Secular Scripture", é a imaginação mítica das formas populares 

que guia as elites para fora de seus ciclos de esgotamento artístico137.  

Este é um grande exemplo de como a arte Lowbrow ajuda sim, inspira a 

arte Highbrow. Mais um exemplo de que o “Híbrido” Highbrow-Lowbrow é sempre 

mais vantajoso para ambos os lados, de que o crossover apenas ajuda a arte a 

evoluir, seja esta Highbrow, Lowbrow ou Nobrow. 

Em geral, a arte popular (que se direciona ao seu maior público: a classe 

média) é frequentemente mais conservadora e puritana do que o avant-garde, 

simplesmente porque este se esforça para atender o espírito social e sexual da 

classe média. 

As pessoas escolhem um determinado conteúdo para que estes se ajustem 

à suas preferências individuais e sociais, e não vice-versa. A maioria do público de 

arte popular tem uma atitude grosseiramente pragmática em relação ao que vêem. 

Eles geralmente não compram qualquer obra ou visitam qualquer exposição 

anunciada, ao invés disso, selecionam uma arte que satisfaça as suas 

necessidades e valores. 

O exemplo literário providenciado por Swirski é o de que: 

 

[...] leitores que usam a ficção popular para seu prazer e distração 
jamais sonhariam em padronizar suas vidas de acordo com o que eles 
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lêem em seus livros preferidos.Existem poucas Madames Bovarys na vida 
real, e para os que apreciam a literatura popular como uma pausa da vida 
cotidiana, uma dose de ação em ritmo acelerado, ou de uma fantasia de 
uma terra distante, servem mais do que um realismo pesado

138
. 

 

Na medida em que literatura popular frequentemente expressa e reflete 

seus valores estéticos e sociais, leitores de ficção popular formam uma cultura de 

seu gosto. Como tal, sua decisão quanto a que tipo de livros comprar e ler é, pelo 

menos em parte, uma questão de escolha, e não de lavagem cerebral cultural e 

ideológica. Aqueles dispostos a pagar por romances de gênero, presumivelmente, 

encontram valor e satisfação neles e seria difícil negar que, para eles, a literatura 

popular desempenha um apreciável papel cultural. 

Princípios semelhantes começaram a surgir recentemente de filósofos 

examinando a cultura popular. Na veia analítica, por exemplo, Noel Carrol fez  

vários argumentos progredirem no sentido de que o gênero ficção evoca os 

mesmos processos de envolvimento intelectual que a alta literatura, embora com 

diferentes temas e métodos139. Estes resultados aparecem mais uma vez para 

desmascarar aos “desmascaradores” da ficção popular, revelando um grande grau 

de discriminação quanto aos seus consumidores. Os destinatários da cultura 

popular não são todos os receptáculos passivos, como o fracasso de alguns 

sensacionalistas. 

Os suprimentos e demandas do mercado literário formam um loop de 

feedback. Há boas razões para se acreditar que a ficção popular, em vez de 

seduzir leitores crédulos para longe da arte séria, responde às demandas do 

público leitor (ou pelo menos o que os escritores do gênero e seus editores 

percebem ser essas demandas), ou como coloca Swirski:  
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[...] Virar-se para a literatura popular é pelo menos em parte uma 
questão de escolha, mais do que uma resposta pavloviana, assim a 
acusação de que Joseph Wambaugh é o único obstáculo entre um leitor 
mediano e "Crime e Castigo" é simplesmente falso. Além disso, alguns 
elementos do avant-garde literário alcançam uma leitura em massa através 
da mediação da ficção popular, conferindo a estes um papel construtivo a 
jogar em uma educação cultural amplamente concebida

140
. 

 

A questão da mediação é chave. Mediação é a palavra-chave. Através dela 

o público não se prende em uma ou outra catergoria, e assim, amplia não só os 

seus próprios horizontes como também os horizontes da arte, da literatura e da 

cultura. 

Agora, voltando à questão da alienação, alega-se que a presença em 

massa da arte popular e que o apelo desta diminui o nível cultural geral da 

audiência. Os outros efeitos prejudiciais na sociedade seriam os ditos estarem 

pagando o caminho para a ditadura política, social e cultural através da criação de 

uma audiência passiva e apática que pode facilmente ser vítima de propaganda e 

totalitarismo. Sim, a alienação existe, está fortemente presente e pode ter sérias 

consequências, mas, como mencionado anteriormente, a arte popular não pode 

ser condenada como a culpada deste fato, quando há outros grandes fatores 

responsáveis como a manipulação política e as péssimas condições de educação 

da população. 

Swirski rebate esta acusação contra a arte popular dizendo que durante o 

último século, o nível cultural dominante não só deixou de cair como também 

cresceu além daquela da classe baixa à classe média. E assim cai a acusção 

quanto à redução do nível cultural, devido às artes populares, que, não é 

necessário lembrar, floresceu durante o período em questão141. 
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É exatamente essa a questão, devemos lembrar que em períodos históricos 

tensos, tomando como exemplo a ditadura no Brasil, é nesses períodos que 

acontece um boom na produção artística, e independentemente de ser arte 

Highbrow ou Lowbrow, ela sempre vem cheia de conteúdo, em especial conteúdo 

ideológico e político. 

Conservadores que mantém  a opinião de que a cultura popular leva à um 

declínio nos padrões, tendem a contrastar as maiores realizações passadas, 

antigas com o que há de mais medíocre no presente. Desta maneira pode-se 

provar qualquer ponto. Precisamos sempre buscar equivalentes. 

Sem dúvida é possível manipular os consumidores de cultura popular. 

Qualquer produto cultural não está imune de ser selado com conteúdo ideológico 

latente responsável por acalmar o público, escondendo a natureza pesada das 

relações mundiais de poder. Estamos falando aqui sobre um programa 

experimentado e verdadeiro, que antecipa discordância e descontentamento, 

fornece ópio cultural para as massas. Para seu crédito, os críticos da cultura de 

massa têm infalivelmente focado "nos meios de comunicação de massa que 

podem fazer e anestesiar-nos". Fiel a este pensamento, Rosenberg faz um 

trabalho convincente e conciso recapitulando como a mídia de massa, 

ocasionalmente, influencia, ou mesmo molda, a opinião pública142. 

Somente por esta razão, necessitamos de críticos e de um público 

intelectualmente vigilante, ambos. E o fato de que a arte popular tem sido 

levemente poupada dos ataques mais brutos direcionados à outras mídias 

populares, principalmente à televisão, não significa que as acusações, mesmo que 

não sejam na mesma medida, não sejam transferíveis. 

Contudo, contrariamente às opiniões conservadoras que sinalizaram perigo 

quanto a estes fatos desde séculos atrás, as evidências que apresentamos até 
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agora mostram que há poucas razões para se acreditar que a arte popular tenha 

um efeito prejudicial duradouro na arte Highbrow, ou em seus consumidores, ou 

na sociedade como um todo. 

Richard Anderson nos dá suporte e nos assegura que, enquanto muito da 

arte popular, aberta ou implicitamente, expressa e valida os valores do status quo, 

não nos é providenciada nenhuma maneira efetiva de estabelecer até qual ponto 

ou extensão a arte popular serve idealismos e propaganda143.  

A reviravolta da cultura na sociedade deve-se ao fato de que os processos 

sociais fundamentais, que anteriormente favoreciam o desenvolvimento de elites 

culturalmente criativas, agora têm o efeito oposto, eles se tornaram obstáculos 

para a formação de elites porque uma quantidade maior da população toma parte 

em atividades culturais. Nem elogios não-críticos, nem censuras apocalípticas, 

são adequados à escala e à complexidade do novo fenômeno da cultura popular, 

e menos ainda à complexidade do “híbrido” Highbrow-Lowbrow, e muito menos, 

ao chegarmos à esse ponto, ao Nobrow. 

Em Apocalípticos e Integrados, Umberto Eco destaca todo o debate, 

declarando que as vozes alarmistas e consoladoras levantadas contra a arte de 

massa são realmente o produto mais sofisticado em oferta em favor do, para o 

consumo de massa144. 
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3.1.3.1 Efeitos Negativos do Lowbrow no Highbrow e em sua Instituição  

 

No mundo da arte moderna, as influências entrelaçadas, os empréstimos, 

as imitações e as apropriações frequentemente obscurecem e indefinem a 

extensão de um território artístico. A globalização pode ser a palavra da moda 

atual, mas na arte esta já há tempos faz parte do território.  

As divisões de hoje em dia entre nações, artes, literaturas, culturas e 

indivíduos não somente são difíceis de definir como também de detectar. 

Comunicações e meios de comunicação multicanais de tecnologia espacial, 

estratégias de marketing de massa, e uma cultura da imitação (se é que exista 

uma criatividade verdadeira, ao invés da teoria do “nada se cria, tudo se copia”) de 

genuínos fabricadores de tendências, todos tornam esse processo ainda mais 

difícil. 

A interpenetração entre a arte popular e a arte intelectual sempre 

aconteceu, com ou sem o consentimento dos curadores e críticos. Não é de se 

admirar que os interessados em distinguir a arte Lowbrow da arte Highbrow 

frequentemente se encontram repelidos, barrados,  impedidos de localizar a 

origem de estilos, escolas ou influências. 

No fim, colocando o dogma institucional de lado, a arte e a literatura 

popular, criadas para o prazer de uma massa, podem ser caminhos para a 

continuidade artística e literária, reciclando elementos técnicos que provaram seu 

valor e sua qualidade. E como mencionado anteriormente, há poucas razões para 

se acreditar que a arte popular tenha um efeito prejudicial duradouro na arte 

Highbrow. 

Auden, em seu poema “In Memory of W.B. Yeats”, diz que se as palavrasde 

homens mortos forem modificadas pela audácia e coragem dos vivos, desta 

maneira, ao invés de lamentar, nós devíamos saudar e acolher as marcas da 
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ficção de gênero145. A predileção por fómulas bem manjadas e a inclinação por 

reciclar, podem no fim, ser boas maneiras de preservar os grandes clássicos da 

arte e da literatura com a nova geração do público. As gerações a vir podem até 

mesmo ver uma produção em massa de arte intelectual, Highbrow. 

As teorias estéticas e culturais mudam com o tempo e mesmo nossas 

visões ocidentais sobre a arte têm diversas encarnações em toda sua jornada dos 

pensadores pré-socráticos até os historiadores e críticos de hoje. 

A estética institucional não é algo puro, mas sim uma completa mistura de 

opiniões, crossovers, trocas de influências, majorações, desenvolvimentos e 

crescimentos. 

A arte popular não é uma ameaça cultural, tendo na verdade, um 

importante e apreciável papel sócio-estético. Mais ainda que isso, muito mais 

frequentemente do que admitimos, a arte popular consegue não apenas aspirar 

como também se equiparar e superar aos padrões colocados pelos juízes do 

gosto, pelos críticos e intelectuais como ideais estéticos. Temos muito pouco a 

ganhar ao ignorarmos a arte popular, apenas ganhamos isolamento e irrelevância 

em geral. 

A arte popular merece e demanda uma análise séria e compreensiva, livre 

de preconceitos. Embora grande parte do gênero popular poder estar ao lado de 

trabalhos aclamados como triunfos duradouros da arte mundial, um número muito 

maior deste merece ser tratado como a única coisa que ele tenta ser: 

entretenimento envolvente e informativo, mas em última instância entreterimento 

efêmero, sem aspirações a passar por cima dos estabelecimentos de arte. Alguns 

destes são demonstrativamente entreterimento barato, o que torna a tarefa de 

discriminação entre os seus vários oferecimentos e a educação dos leitores que 

persistem em lê-lo, ainda mais interessante, fazem valer ainda mais a pena. Mas, 
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como coloca Swirski em exemplos literários, para separar um bom thriller de um 

ruim, ou uma história boa de crime de um péssimo clássico, precisamos abordar a 

literatura (em qualquer forma que ela se manifeste), com uma mente pura e com 

aparatos de interpretação de suficiente refinamento146. 

 

3.1.3.1.1 Breve Nota sobre a “Criatividade Verdadeira” e sobre o Processo 

Criativo   

 

Iniciaremos a reflexão sobre criatividade falando sobre símbolos. Símbolo é 

um termo, nome, ou mesma uma imagem que pode nos ser familiar na vida diária, 

embora possua conotações especiais além de seu significado convencional e 

evidente. Implica em algo vago, desconhecido, oculto para nós. Uma palavra ou 

imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado 

imediato, esta palavra ou esta imagem têm um aspecto “inconsciente” mais amplo, 

que nunca é precisamente definido ou de todo explicado. Quando a mente explora 

um símbolo, é conduzida à ideias que estão fora do alcance da nossa razão147. E 

é exatamente através de símbolos que criamos. 

  Necessitamos dos símbolos por existirem inúmeras coisas fora do alcance 

da compreensão humana, pois os sentidos do homem limitam a percepção que 

ele tem do mundo à sua volta. Há ainda acontecimento dos quais não tomamos 

consciência e estes permanecem abaixo do limiar da consciência. Assim, 

utilizamos símbolos como representação de conceitos que não podemos definir ou 

compreender integralmente. E qualquer psicólogo que tenha ouvido várias 
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descrições de sonhos sabe que os seus símbolos existem em uma variedade 

muito maior que os sintomas físicos da neurose148.   

 Quando se deseja investigar a faculdade humana de produzir símbolos, os 

sonhos são, comprovadamente, o material fundamental e mais acessível para 

isso. O sonho é a expressão específica do inconsciente149.   

Observando mais de perto os diversos modos pelos quais se ligam os 

conteúdos conscientes e inconscientes de nossa mente, podemos tomar como 

exemplo algo que íamos dizer, que não lembramos. 

De repente não podemos lembrar-nos do que íamos dizer, apesar de há 

instantes o pensamento estar perfeitamente claro. Ou talvez queiramos apresentar 

um amigo e seu nome nos escape na hora de pronunciá-lo, diremos que não 

conseguimos nos lembrar, mas na realidade, o pensamento tornou-se 

inconsciente, ou, pelo menos, momentaneamente separado do consciente150.   

Quando alguma coisa escapa de nossa consciência, ela não deixou de 

existir, apenas a perdemos de vista momentaneamente. Assim também 

reencontramos pensamentos temporariamente perdidos. Parte do inconsciente 

consiste, portanto, de uma profusão de pensamentos, imagens e impressões 

provisoriamente ocultos e que, apesar de terem sido perdidos, continuam a 

influenciar nossas mentes conscientes151.   
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Diversas vezes nós ouvimos, cheiramos, agimos, provamos coisas sem 

notá-las, ou porque nossa atenção se desviou, ou porque o estímulo foi muito 

fraco para deixar uma impressão consciente. O inconsciente, no entanto, tomou 

nota de tudo, e estas percepções sensoriais subliminares ocupam importante lugar 

no nosso cotidiano, sem percebermos, elas influenciam a maneira porque vamos 

reagir a pessoas e fatos. Da mesma maneira que influenciam um escritor, um 

artista em seu processo criativo. 

A “criptomnésia”, ou “recordação escondida”, é um evento que nos ocorre 

quando subitamente nos surge uma nova ideia, uma imagem diferente, um novo 

enredo em nosso processo criativo, que não somos capazes de dizer a 

procedência, talvez nem mesmo notar a ocorrência, apesar de termos criado algo 

completamente novo e do qual não possuíamos, aparentemente, nenhum 

conhecimento anterior. Nestes casos há uma autêntica recordação, mesmo que a 

pessoa não se dê conta do fato. 

Há todo um material subliminar do qual se podem, espontaneamente, 

produzir os símbolos dos nossos sonhos. Este material pode consistir de todo tipo 

de urgências, impulsos e intenções; de percepções e intuições, de pensamentos 

racionais ou irracionais; de conclusões, induções, deduções e premissas; e de 

toda uma imensa gama de emoções. Qualquer um desses elementos é capaz de 

tornar-se parcial, temporária ou definitivamente inconsciente152.  Este material 

torna-se inconsciente simplesmente porque não há espaço para ele no consciente. 

Alguns dos nossos pensamentos perdem sua energia emocional e tornam-se 

subliminares porque parecem ter deixado de nos interessar e não tem mais 

ligação conosco, ou então por existir algum motivo para querermos afastá-lo de 

vista. 
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 As imagens e ideias contidas no sonho não podem ser explicadas apenas 

em termos de memória, elas expressam pensamentos novos que ainda não 

chegaram ao limiar da consciência.  

Assim como o consciente pode tornar-se inconsciente, novos conteúdos, 

que nunca foram conscientes podem tornar-se. O inconsciente não é apenas um 

simples depósito do passado, mas que está cheio de germes de ideias e situações 

psíquicas futuras153.  Ideias inteiramente novas e criadoras podem surgir do 

inconsciente. 

Encontramos exemplos disso em nossa vida cotidiana, onde às vezes os 

dilemas são solucionados pelas mais surpreendentes e novas proposições. Muitos 

artistas, filósofos e cientistas devem suas melhores ideias a inspirações nascidas 

de súbito do inconsciente. Isso é criatividade. A capacidade de alcançar um veio 

particularmente rico deste material e transformá-lo de maneira eficaz em filosofia, 

em literatura, em música ou em descobertas científicas é o que comumente 

chamamos de genialidade154.   

Qualquer coisa que tenhamos ouvido ou experimentado pode se tornar 

subliminar. E todo conceito da nossa consciência tem associações psíquicas 

próprias. Os aspectos subliminares de tudo o que nos acontece parecem ter 

pouca importância em nossa vida diária, mas são aspectos relevantes pois se 

constituem nas raízes quase invisíveis dos nossos pensamentos conscientes155.   

Pode-se qualificar um sonho de simbólico quando este não representa uma 

situação de modo direto, e sim indiretamente através de uma metáfora. Isto é 
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resultado da nossa dificuldade em captar o conteúdo emocional da linguagem 

ilustrada. Por este motivo necessitamos de símbolos para nos expressar 

criativamente, por isso há a tendência do homem de construir símbolos e a 

participação dos sonhos para expressá-los. Os sonhos apresentam imagens e 

associações análogas a ideias, mitos e ritos primitivos. Associações e imagens 

são parte integrante do inconsciente e podem ser observadas por toda parte – 

seja o sonhador instruído ou analfabeto, inteligente os obtuso156. Mas as 

associações pessoais produzidas pelo sonhador não são, em regra, a única fonte 

do sonho. Em um sonho muitas vezes aparecem elementos que não são 

individuais e nem podem fazer parte da experiência individual do sonhador. Estes 

são os elementos inatos e hereditários vindos do inconsciente coletivo. Todos têm 

acesso ao inconsciente pessoal e coletivo por meio dos sonhos. O sonho é um 

fenômeno psíquico normal, que transmite à consciência reações inconscientes ou 

impulsos espontâneos157, sendo uma excelente ferramenta para o acesso aos 

símbolos, arquétipos e mitos em geral, uma ferramenta criativa. 

Desta maneira, podemos observar e concluir que toda criação, toda a 

criatividade vem do conteúdo, ou do inconsciente pessoal, ou do inconsciente 

coletivo. Criatividade é fluxo de ideias completamente novas e inovadoras vêm do 

inconsciente em forma de símbolos, de mitos. E nós necessitamos dos símbolos e 

dos mitos para viver, para nos expressar e para criar, e a criatividade vem dessa 

fonte inesgotável destes, chamada inconsciente. 
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3.2. O HÍBRIDO HIGHBROW-LOWBROW CHEGA AO NOBROW 

 

Embora evidências empíricas, estatísticas e analíticas redimam vastas 

áreas da arte popular das atribuições padrão do “vício”, a indiferença curricular 

continua sendo a ordem do dia. Professores, críticos e outros diversos “criadores 

de gosto” vão fazendo seu trabalho como o fazem de costume, investindo 

quantidades excessivas de energia na minoria visível da produção artística, sem 

se esforçar para observar os acontecimentos artísticos fora de seu radar, fora dos 

padrões já categorizados, assim, consequentemente e obviamente, deixando 

ignorada toda a arte e cultura Nobrow. É claro que existe o fato, e temos que 

considerá-lo, de que artistas reagem à gêneros, mesmo que seja contra estes, e 

uma decisão de não desenvolver uma obra dentro (ou fora) de uma convenção 

popular implicitamente reconhece essa convenção e sua influência. Mas ainda 

assim, este fato não é a razão verdadeira desta “vista grossa” por parte de 

acadêmicos. 

É particularmente decepcionante que mesmo aqueles que defendem a arte 

popular muitas vezes perpetuam o estereótipo de suas limitações, defeitos e 

carências estéticas. E aqui  perpetuamos o mito de uma desunião categórica (quer 

verdadeiro, correto, ou não) entre a arte séria e o entretenimento através da 

prática curricular. Quando este último entra em cena, é sobretudo em estudos de 

caso que apoiam o mesmo sistema hierárquico, que pode aceitar a arte de 

entretenimento do passado, mas não a do presente. 

Formadores de opinião intelectuais são dificilmente uma autoridade em 

prazer, lazer e entreterimento, especialmente quando eles escrevem a história da 

arte em nome da pureza artística e ideais estéticos, o que é praticamente uma 

Eugenia das artes, sendo que os resultados, os efeitos, a propagação e as 

consequências desta são conhecidos por todos. Alegando ser avant-garde e 

esperando para descobrir e acolher o novo e o diferente, os críticos intelectuais 

muitas vezes são pessoas aterrorizadas pela ideia de qualquer coisa nova e/ou 
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diferente158. A verdade é que o consumo de alta cultura nunca foi mais do que 

uma busca menor para a maioria dos aculturados. 

Em uma última análise, ou a predileção institucional para continuar à 

procura de arte dentro do avant-garde Highbrow é arbitrária ou há razões 

persuasivas para fazê-lo. Este último caso sendo o verdadeiro, seria bom ver 

essas razões enunciadas pelas instituições, para o benefício daqueles que, tendo 

examinado o que nos tem sido apresentado até agora, permanecem 

desapontados. 

Swirski diz em relação à literatura o que podemos aplicar a todas as artes, 

diz que impulsionar certos escritores ou fórmulas (por exemplo transformar 

vampiros em símbolos sexuais e Ann Rice no gosto do momento) significa fazer 

vista grossa para centenas de outros que não são menos merecedores de 

análises sócioestéticas159.  

Aqueles que criam em gêneros ou estilos menos identificáveis, ou até 

mesmo de maneira mais interessante, em seus híbridos Nobrow, não conseguem 

ser encontrados ou se registrar no radar crítico por falta de uma divulgação na 

mídia. Talvez não se deva culpar a mídia de má vontade, e sim de uma falta de 

capacidade de lidar com algo não definido. Há a possibilidade do Nobrow estar 

querendo sair do anonimato, mas a sociedade e a academia não estarem 

preparadas para entender algo que não podem nomear. Esta própria pesquisa não 

seria possível se não nomeássemos o “não-categorizável” de estética “não-

categorista”. Podemos citar o fato de que a Newsweek pode louvar Disch (um 

peculiar "Não-Categorizado" virtuoso Nobrow em quase qualquer gênero que ele 
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exerceu), como "o mais formidavelmente talentoso escritor não famoso 

americano". Mas, como ele próprio é o primeiro a admitir, "os editores não sabem 

bem o que fazer comigo"160. 

Esta é uma grande consequência, ou um grande sinal das consequências 

do Nobrow. E isto nos leva finalmente à separação da ideia de Nobrow da ideia de 

híbrido Highbrow-Lowbrow ou de crossover, nos leva finalmente a esta primeira 

tentativa de categorização do “não-categorizável”, da arte e da cultura Nobrow. 

Assim, o que acontece com a arte Nobrow (que se afasta tanto de fórmulas 

acadêmicas e quanto de fórmulas best-sellers), que está em busca de sucesso e 

reconhecimento? A recusa em seguir o rebanho, os padrões pré-estabelecidos é 

certamente um sinal de aspiração artística, de sofisticação estética, e outros tais. 

Mas a arte Nobrow (como Swirski descreve: demasiada intelectual para o Dinasty 

Set, e popular demais para o suplemento de crítica de arte do domingo161.) nunca, 

ou raramente comanda a publicidade necessária para arrancar-se das 

obscuridades, ambas comerciais e acadêmicas. Nem o entretenimento leve, nem 

a arte fortemente intelectual, o conseguem. Quando a arte Nobrow deixa de 

aparecer, ser divulgada, ela desaparece de ambos os radares da crítica pública e 

da acadêmica. No final, essa ausência de evidências da arte Nobrow  torna-se a 

evidência de ausência. 

Porém, nós vivemos no meio de uma das eras mais vibrantes da história da 

arte que não pode ser ignorada. O volume de arte produzida diariamente excede 

tudo testemunhado anteriormente. E ainda que o preconceito curricular continue a 

equiparar a arte com os moldes Highbrow, a arte Nobrow inunda o mundo com 

obras que em alguns casos são rivais aos grandes mestres. 
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E os novos artistas do século XXI, mirando em, direcionando-se para 

ambas as extremidades da hierarquia cultural, estão diminuindo a diferença entre 

o porão e a cobertura, (como exemplificado por Peter Swirski162) unindo-se em seu 

desprezo pelas soluções das fórmulas, tanto as fórmulas Highbrow quanto as  

Lowbrow, em de obras que dão um novo significado para crossover, híbridos e 

Nobrow, renovando e reescrevendo a história da arte, iniciando um novo capítulo 

desta, o capítulo Nobrow. 

De uma só vez, ambos o entretenimento de massa e a alta arte, provam 

que Nobrow existe e é um fenômeno estético transcontinental, que é uma estética 

de uma herança cultural mais antiga do que até então possível e permissível, e 

provam que não haverá respostas satisfatórias  até que a arte deixe de ser 

dividida institucionalmente em Highbrow e Lowbrow. Devemos compreender e 

aceitar o fato de que estas denominações estão ultrapassadas e já não são mais 

aplicáveis à arte e à cultura do século XXI.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa sociedade e nossa cultura se encontram em uma nova fase, que não 

se encaixa mais dentro das definições Pós-modernistas. Nobrow é o nome desta 

nova era da humanidade. Nobrow é o „Pós-pós-modernismo‟. 

Nobrow é um fenômeno mundial, consequência da falta de aplicabilidade 

das antigas divisões da arte e da cultura em Highbrow e Lowbrow. Como 

discutimos, devemos compreender e aceitar o fato de que estas denominações 

estão ultrapassadas e já não são mais aplicáveis à arte e à cultura do século XXI.  

Nobrow é a desunião da humanidade, da sociedade, dos artistas, cada um 

vagando sem motivo (aparente), sem propósito, cada um em sua direção 

indefinida, desconhecida. Mas ao mesmo tempo, Nobrow é a união de tudo na 

indeterminação.  

Nobrow é o período (ou se não um período, uma estética) artístico mais 

livremente criativo, pois a sua não-categorização faz com que não esteja preso 

dentro de padrões acadêmicos. 

Mas como vimos ao relatar a nova diagramação da cultura, Nobrow é uma 

cultura que funciona em diversos sentidos, direções, uma cultura livre e não-

hierárquica. Temos que aprender a analisar o sistema da arte de acordo com essa 

estrutura atual, pois isso se faz impossível se nos basearmos em estruturas que já 

não se aplicam mais, fato este que está sendo observado pela falha dos críticos e 

historiadores atuais em fazê-lo. 

Assim sendo, temos o artista no meio disso tudo, como centro da existência 

e da criação da arte Nobrow. 

 

[...] A ação criativa contemporânea, emancipada da relação 
figuração-abstração, requer novas concepções de arte, novas 
metodologias do fazer artístico, novas formas de compreensão imagético-
material. O artista-pesquisador contemporâneo se expressa entre as 
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diversas formas de representação/interpretação de elementos do real e as 
diversas formas de apresentação dos elementos de linguagem. Ele realiza 
a montagem sígnica. Assim, em consequência de uma bem estruturada 
formação universitária, somente o artista-pesquisador estará capacitado, 
técnica e intelectualmente, para a compreensão do complexo panorama da 
arte atual

163
. 

 

Sim, em um tempo onde todos estão sem rumo e/ou não sabem por onde 

estão trilhando, o artista não pode contar com os historiadores e críticos para 

definir a época atual, de maneira que ele deve ser seu próprio definidor, deve ser 

um pesquisador que reflete sempre sobre seus caminhos e suas obras. O artista 

dessa nossa nova era não pode ser um mero artesão, ele tem que ser seu próprio 

historiador. Todo artista deve também ser um intelectual. 

O historiador não pode apagar as individualidades. A arte é feita pelos 

artistas (Louis Hautecoeur, 1962)164. 

Nobrow é mais democrático, inclusive dentro da esfera dos consumidores. 

A tecnologia, a internet, tornaram possível a diminuição da distância entre o artista 

e sua audiência, seus possíveis consumidores. Vimos que o artista também é 

mais livre, e que a arte sempre irá ganhar com uma produção maior.  

Assim sendo, no público, há um efeito preocupante da cultura Nobrow, que 

é torná-lo perdido, ou no mínimo desnorteado devido à falta de definições e guias 

características do Nobrow, ainda mais com uma produção tão demasiada. 

 

[...] O público, confrontado com a dispersão dos locais de cultura, 
com a diversidade das „obras‟ apresentadas e seu número sempre 
crescente, com o número também crescente de revistas, jornais, anúncios, 
atraído por cartazes, atirado de um lado para o outro por críticos de arte, 
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acumulando catálogos, parece desnorteado diante da arte contemporânea: 
é o mínimo que se pode dizer; o mais surpreendente é a boa vontade e 
disposição desse mesmo público, sempre pronto a responder a todas as 
solicitações, perambulando pelas ruas de Beaubourg ou da Bastilha, com o 
convite na mão, incansável, tentando captar alguma coisa da arte 
contemporânea. Pouco preparado para esse entendimento, o público 
parece contar com o acúmulo de suas experiências, com um certo hábito, 
com seu olhar „tarimbado‟, e observa tudo o que lhe é apresentado para 
tentar aplicar um julgamento estético, ou, na falta dele, poder ao menos „se 
encontrar‟

165
. 

 

Mas esse é um efeito que é facilmente superado pelo trabalho de críticos e 

historiadores que se faz extremamente necessário em uma situação como esta, 

como visto no decorrer da dissertação. E com um público tão disposto, a arte 

Nobrow tende a crescer, espalhar-se e divulgar-se extremamente. E buscamos 

aqui iniciar o processo de julgamento estético em falta no Nobrow. 

 

[...] A arte contemporânea é mal apreendida pelo público, que se 
perde em meio aos diferentes tipos de atividade artística, mas é, contudo, 
incitado a considerá-la um elemento indispensável à sua integração na 
sociedade atual. Aonde quer que se vá, não importa o que se faça para 
escapar, a arte está presente em toda parte, em todos os lugares e em 
todos os ramos de atividade. Querendo-se ou não, a sociedade tornou-se 
„uma sociedade cultural‟. No nível artístico, as consequências são tão 
perturbadores quanto a confusão que se opera no espírito do público

166
.   

 

Ainda assim, mesmo com a necessidade do artista de levar sua obra 

independentemente da ajuda de historiadores e críticos, observamos que sim, 

estes últimos se fazem mais necessários do que nunca, principalmente para que o 

público e o mercado possam acompanhar seus desenvolvimentos. 
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[...] As obras de arte vêem-se, então, não somente confrontadas 
com a estrutura da comunicação do mercado - no qual os artistas, a 
despeito de não controlarem as regras, podem, no entanto, gerir o uso e 
nutrir seu trabalho, como vimos – como também com essa extensão 
totalizante de uma atividade no domínio da arte, extensão para cima e para 
baixo, que pode conduzir à seguinte conclusão: Em uma sociedade de 
comunicação, a criação artística é a atividade mais requisitada, mais 
demandada, e talvez a única que convém perfeitamente à circulação de 
informações sem conteúdos específicos – capaz de, por isso mesmo, 
assegurar o funcionamento das redes em seu aspecto exclusivo de redes. 
Assim, a visualização do próprio sistema está assegurada, um benefício 
ético: a igualdade de todos intervenientes designados como criadores. Por 
meio dessa prática universalista, a comunicabilidade da arte, que Kant 
considerava um dever, torna-se a regra. Outro benefício, desta vez político: 
ao se internacionalizar, a arte torna-se o signo de uma vontade de reunião, 
de concórdia, da qual os regimes políticos não podem escapar. A imagem 
simbólica de uma nação se encontra tomada por esse imperativo – por isso 
os posicionamentos de um „Estado cultural‟

167
. 

 

A estética da cultura Nobrow nos traz imensas possibilidades, mas se 

mostra muito mais densa de trabalhar ou de analisar do que jamais fora qualquer 

estética anterior. Como vimos, o seu grande desafio está em sua própria essência 

“sem-categorista”. Muitas vezes este grande avanço da liberdade proporcionada 

pelo Nobrow faz perder-se uma grande obra de arte ou de literatura, meramente 

pela própria consequência de sua liberdade, a falta de uma categorização para 

poder definir a obra, para poder vendê-la. Mas esperamos que o novo conceito de 

Nobrow, a categorização de uma obra em “não-categorizada”, ao menos ajude as 

grandes obras híbridas a ganharem o espaço perdido por mísera falta de 

definição. 

Dentro do Nobrow, temos algo ao mesmo tempo semelhante e 

completamente contrário, pois o Nobrow é a desunião da arte na sua falta de 

aspectos em comum, é a pluralidade, mas também é a união do mundo na 

internacionalização das artes de todos os lugares por meio da comunicação 

proporcionada pela tecnologia, é uma arte que é uma consequência da troca de 

informações completamente universalizada e liberada. 
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 Nobrow são todas as artes e todos os artistas influenciados e inspirados 

por todas as artes e todos os artistas, de todo o mundo. 
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