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Se	 o	 pintor	Monet	 fosse	 um	 cabo	 submarino	 aterrado	 em	

uma	praia	atacada	por	um	horroroso	derrame	de	petróleo,	

marcada	 por	 violência	 social	 e	 uma	 economia	 turística	

afetada	 por	 uma	 pandemia,	 como	 suas	 impressões	 e	

operação	 pictórica	 sobre	 os	 sentidos	 de	 tal	 ambiente	

poderiam	evitar	o	reduzir	à	uma	experiência	colonizadora	do	

sensório?	

		

Cable-laying	vessel	transportando	o	cabo	submarino	Monet	no	día	de	sua	cerimônia	de	chegada	em	Fortaleza,	em	
setembro	de	2016.	

	

De	 fato,	Monet	é	um	cabo	submarino	que	 toca	a	costa	da	

Praia	do	Futuro,	em	Fortaleza	(Ceará	–	Brasil),	um	lugar	com	

todas	as	características	descritas	no	parágrafo	anterior.	Área	



	

de	 grande	 desigualdade	 social,	 ainda	 que	 também	 de	

exploração	turística.	Atacada	por	um	misterioso	derrame	de	

petróleo	que	perdurou	parte	do	segundo	semestre	de	2019,	

suas	atrações	sofrem	ainda	mais	pelo	COVID-19.		

	

A	Praia	do	Futuro	(um	título	topônimo	estabelecido	de	modo	

desproposital	 pelo	 fotógrafo	 Luciano	 Carneiro	 nos	 anos	

1950)	é	o	segundo	hub	no	mundo	em	quantidade	de	cabos	

submarinos	 de	 fibra	 óptica:	 um	 ponto	 de	 estrangulação	

topológica	da	rede	digital	de	acordo	com	Nicole	Starosielski1;	

noticiada	pela	imprensa	brasileira	como	palco	de	uma	nova	

Guerra	Fria	tecnológica	entre	os	Estados	Unidos	e	a	China;	e	

um	ponto	operacional	crucial	para	o	sistema	tricontinental	

de	 cabos	 submarinos	 SACS-MONET,	 importante	 para	 a	

operação	 do	 Large	 Synoptic	 Survey	 Telescope	 –	 LSST,	

telescópio	localizado	em		Cerro	Pachón,	Chile,	com	previsão	

de	começar	a	funcionar	no	ano	de	2022.		

	

VIDEO:	https://vimeo.com/433419163		

	

As	correntes	do	oceano	não	se	esqueceram	que	as	mesmas	

rotas	que	os	cabos	submarinos	percorrem	atualmente	e	que	

possibilitam	 a	 Internet	 como	 a	 conhecemos	 hoje	 foram	

utilizadas	para	o	tráfego	de	negros,	o	que	permitiu	a	Europa	

se	estruturar	em	termos	de	produção	econômica,	científica,	

tecnológica	e	cultural	para	os	tempos	modernos.		

	

																																																								
1	STAROSIELSKI,	Nicole.	Strangling	the	Internet.	in:	Limn.	Issue	10.	2018.	Disponível	em:	[https://limn.it/articles/strangling-the-
internet/].	Acessado	10	de	junho	de	2019.	



	

Quando	um	cabo	submarino	aterrou	em	1882	em	Fortaleza	

com	a	missão	de	colaborar	com	o	fim	da	escravidão	no	Brasil,	

Claude	Monet	estava	na	Normandía	escapando	de	pressões	

pessoais,	 econômicas	 e	profissionais.	 Estabelecendo-se	em	

uma	comunidade	de	pesca,	com	seu	método	de	pintar	com	

múltiplas	 telas	 ao	 ar	 livre,	 ele	 buscou	 se	 livrar	 de	 suas	

angústias	 através	 de	 impressões	 pictóricas	 de	 beleza	 e	 do	

sublime	 sentimento	 oceânico.	 Já	 fazia	 dez	 anos	 que	 havia	

pintado	 Impression,	 Soleil	 levent	 (1872),	 a	 obra	 que	 deu	

nome	 ao	 Impressionismo	 e	 que	 fazia	 visíveis	 as	

transformações	 atmosféricas	 da	 paisagem	 industrial	 do	

porto	onde	nasceu.		

Detalhes	atmosféricos	de	Impression,	Soleil	levent	(1872)	e	termoelétrica	
localizada	no	Porto	do	Pecém,	próximo	de	Fortaleza.	
	

Cerca	 de	 140	 anos	 depois,	 seu	 nome	 foi	 marketado	

geopoéticamente	pelo	consórcio	que	 tem	Google	e	Angola	



	

Cables	 como	 operadores	 principais.	 O	 cabo	 integra	 um	

sistema	 que	 é	 importante	 para	 a	 infraestrutura	 de	

observação	 astronômica	 que	 se	 constrói	 no	 Chile	 com	 a	

finalidade	 de	 promover	 o	 conhecimento	 e	 a	 exploração	

científica	das	atmosferas	do	universo.		

	

O	pintor	também	foi	colocado	por	Nicholas	Mirzoeff	(2014)2	

como	um	exemplo	do	papel	que	os	artistas	e	o	 imaginário	

artístico	jogaram	com	a	colonização	da	atmosfera,	o	sensório	

e	 a	 anestetização	 das	mudanças	 climáticas.	 Consciente	 ou	

não,	a	crítica	de	Mirzoeff	estava	alinhada	com	as	reflexões	do	

tcheco-brasileiro	Vilém	Flusser	nos	anos	1960	y	19803	sobre	

o	Impressionismo,	as	mudanças	climáticas	e	a	oscilação	entre	

a	 razão,	 nossos	 sistemas	 de	 visualização	 e	 o	 sensório	 na	

marcha	da	dominação	global	e	da	destruição	do	ecossistema	

pelo	Homem.	 	Flusser	mal	podia	 imaginar	que	Monet	 ia	se	

transfigurar	 nos	 anos	 2020	 como	 um	 cabo	 submarino	 que	

serve	ao	movimento	de	conhecimento	telescópico	sobre	as	

atmosferas	 de	 outros	 planetas,	 justo	 no	 momento	 que	

vivemos	 uma	 intensificação	 do	 colapso	 ambiental,	 social	 e	

sanitário	da	Pachamama	como	a	conhecemos.		

	

																																																								
2 MIRZOEFF, Nicholas. Visualizing the Anthropocene. Public Culture 26:2. Duke University Press. 2014. 
3 FLUSSER, Vilém. Da ficção. O Diário, Ribeirão Preto, SP, v. 26, 1966. 
   FLUSSER, Vilém. Science. in: ARTFORUM, vol. 27. no. 4. 1988 
	



	

	

Praia	do	Futuro	e	Cerro	Pachón.		

	

A	localização	dos	atuais	centros	astronômicos	do	Chile,	como	

o	 poderosos	 LSST,	 é	 coincidente	 com	 aquelas	 onde	 os	

ancestrais	 dos	 povos	 originários	 dos	 Andes	 praticavam	

rituais	 coreografados	 com	os	 astros.	Os	petroglifos	 que	 se	



	

encontram	no	Atacama	ressoam	a	luz	estelar	que,	de	acordo	

com	Rojas	(2016)4		

Chega	 do	 céu	 fazendo	 com	 que	 brilhem	
contra	 o	 negro	 perfil	 das	 montanhas	
distantes.	Atrás	delas,	vão	surgindo	distintos	
setores	 da	 Via	 Láctea,	 onde	 se	 destacam	 as	
regiões	 negras	 das	 constelações	 andinas,	
carregadas	 de	 mitos	 que	 na	 época	 do	 PAT	
constituíam	 as	 bases	 sobre	 as	 quais	 se	
acreditava	que	funcionava	o	cosmo.		

	

Tal	luz	estelar	hoje	é	bastante	manipulada	tecnicamente	por	

tecnologias	criadas	com	o	progresso	das	ciências	ópticas	(das	

quais	 Monet	 foi	 um	 dos	 primeiros	 a	 modular	 na	 arte),	

distribuindo	 codificada	 em	 si	 mesma	 todo	 tipo	 de	

informação	 por	 meio	 de	 cabos	 instalados	 na	 profunda	

escuridão	 oceânica.	 A	 jornada	 originária	 até	 as	

profundidades	 do	 céu,	 por	 outro	 lado,	 era	 uma	 jornada	

ritualista	que	não	excluía	a	luz	da	escuridão,	o	espaço	interior	

do	exterior,	a	imaginação	da	razão,	a	cultura	da	natureza	ou	

dela	a	técnica.	Não	buscavam	esvaziar	o	outro	o	fazendo	de	

objeto	de	impressões	ou	objetificações	racionalistas,	mas	se	

reconheciam	 em	 relações	 de	 intercâmbio	 com	 a	

materialidade	cósmica	que	pulsa	em	tudo.		

	

O	futuro,	hoje,	parece	cancelado	pelo	erro	(conduzido	com	o	

progresso	da	ciência)	de	se	acreditar	que	poderíamos	confiar	

no	progresso,	como	confiaram	os	abolicionistas	de	Fortaleza	

com	 o	 seu	 positivismo.	 O	 futurismo	 tecnológico	 que	 eles	

expressavam	contra	a	escravidão	da	distância	e	a	escravidão	

do	homem	pelo	homem	no	século	XIX	funcionou	como	uma	

perpetuação	 da	 crença	 moderna	 no	 progresso	 maquínico	

																																																								
4	IANISZEWSKI	ROJAS,	Jorge.	Rincón	Las	Chilcas	(Chile),	un	sitio	ceremonial	dedicado	a	la	fertilidad	ya	la	observación	astronómica.	
Boletín	del	Museo	Chileno	de	Arte	Precolombino,	v.	21,	n.	2,	p.	101-118,	2016.	



	

informacional	 através	 do	 século	 XX,	 que,	 ao	 fim,	 nos	

posicionou	 no	 desastroso	 clima	 contemporâneo.	 Todavia,	

devemos	lembrar	que	alguns	futuros	nunca	deixaram	de	se	

fazer,	por	mais	que	não	fossem	permitidos	de	serem	feitos,	

e	 ainda	 assim	 tais	 futuros	 sobreviveram	 nos	 Andes	 ou	 no	

litoral	do	Nordeste	brasileiro.	Tal	 sobrevivência	em	meio	a	

intensos	 traumas	 se	 faz	 possível	 na	 experiência	 político-

estética-cósmica	 de	 saber	 que	 desde	 muito	 tempo	 aqui	

estamos	em	guerra,	sem,	todavia,	nos	reduzirmos	ao	sistema	

de	visão	militarista	ocidental.		

	

Se	um	artista	ou	pesquisador	contemporâneo	fosse	um	cabo	

submarino	 de	 fibra	 óptica	 aterrado	 em	uma	praia	 atacada	

por	 um	 horrendo	 derrame	 de	 petróleo,	 marcada	 por	

violência	 social	 e	 uma	 economia	 turística	 afetada	 pela	

pandemia,	 quais	 operações	 imaginativas	 ou	 conceituais	

sobre	 os	 sentidos	 de	 tal	 ambiente	 poderiam	não	 acabar	 o	

reduzindo	a	uma	experiência	colonizadora	do	sensório?	

	

VIDEO:	https://vimeo.com/433418826	

	

O	 filósofo	 chinês	 Yuk	 Hui	 (2017) 5 	acredita	 que	 para	 se	

enfrentar	 a	 crise	 do	 clima	 é	 necessário	 bifurcar	 futuros	

tecnológicos	a	partir	de	distintas	cosmotécnicas,	onde	afirma	

a	 tese	 de	 que	 é	 urgente	 um	 pluralismo	 dado	 com	 uma	

reflexão	sobre	a	tecnologia	e	a	política	tecnológica:	não	há	

possibilidade	 de	 superarmos	 a	 modernidade	 sem	 nos	

direcionarmos	para	as	questões	que	envolvem	tecnologia.		

																																																								
5 	HUI,	 Yuk.	 .	 Cosmotechnics	 as	 cosmopolitics.	 In:	 e-flux	 n.	 86.	 2017.	 Disponível	 em:	 [https://www.e-	
flux.com/journal/86/161887/cosmotechnics-as-cosmopolitics/]	



	

	

Com	 uma	 formulação	 baseada	 no	 perspectivismo	 do	

brasileiro	 Viveiros	 de	 Castro,	 as	 cosmotécnicas	 são	

entendidas	 preliminarmente	 por	 ele	 como	 a	 unificação	 do	

cosmo	 e	 da	 moral	 por	 meio	 de	 atividades	 técnicas,	

artesanais,	ou	artísticas,	com	a	visão	de	ampliar	os	escopos	

de	compreensão	sobre	o	que	é	a	técnica	e	reconhecendo	que	

na	tecné	está	a	poesis.	A	tecnologia	moderna,	um	produto	da	

modernidade	 europeia,	 se	 torna	 um	 aparato	 de	

enquadramento	onde	tudo	tem	agência	constitutiva.	Hui	o	

demonstra	 fazendo	 referência	 ao	 pensamento	 ancestral	

chinês,	mas	aponta	que	são	múltiplos	os	caminhos	possíveis	

de	bifurcação	da	compreensão	sobre	a	tecnologia	e,	assim,	

de	futuros	cosmotécnicos.		

	

O	 filósofo	 busca	 afirmar	 que	 podem	 existir	 futuros	 ainda	

disponíveis	de	serem	realizados	e	imaginados	para	além	do	

apocalipse	 climático	 provocado	 com	 a	 ocidentalização	

colonial	 do	 planetário.	 Dar	 outros	 enquadramentos	

cosmológicos	 para	 as	 infraestruturas	 como	 cabos	

submarinos	 ou	 super	 lentes	 astronômicas	 seria	 uma	

alternativa	 para	 escapar	 de	 um	eixo	 de	 tempo	 global	 e	 se	

abrir	à	outras	formas	de	se	relacionar	a	vida	política,	social	e	

estética,	 com	 os	 não	 humanos,	 com	 os	 movimentos	 de	

Pachamama	 e	 Pacha-kama.	 A	 inteligência	 que	 resta	 nos	

códigos	 que	 resistiram	 ao	 extermínio	 histórico	 deve	 ser	

salvaguarda	 para	 quando	 nos	 dermos	 conta	 de	 que	 elas	

podem	 constituir	 a	 chave	 para	 alianças	 entre	 meios	 que	

encontrem	cosmotécnicas	capazes	de	encarar	os	desastres	

do	clima	contemporâneo.		



	

	

Práticas	 artísticas	 produzem	 contra	 narrativas	 sobre	 as	

infraestruturas	 e,	 ao	 propor	 um	 imaginário	 e	 um	 sensório	

que	encare	o	que	todavia	há	de	colonial	neles,	invocam	um	

contrafuturismo	 infraestrutural.	Trabalhos	que	realizam	tal	

proposição,	 como	 disse	 Jussi	 Parikka	 em	 seu	 artigo	 sobre	

futurismos	imaginários	árabes	e	africanos	(2018)	6,	ajudam-

nos	 a	 entender	 formas	 existentes	 de	 poder	 temporal	 e	

territorial	 a	 partir	 das	 tecnologias,	 assim	 como	 oferecem	

formas	 audiovisuais	 e	 narrativas	 que	 prescrevem	 futuros	

paralelos	 para	 os	 tempos	 porvir,	 articulando	 outra	

cronografia	do	poder.		

	

Tal	 cronografia	 consistiria	 em	 uma	 mobilização	 do	 tempo	

como	força	efetiva	e	ativa	na	esfera	política	contemporânea	

de	expressões	estéticas,	criando	povos	imaginários	e	tempos	

porvir	 como	 parte	 de	 um	 tempo	 especificado	 em	 termos	

geográficos	 e	 étnicos,	 não	 linear	 e	 polifônico,	 imaginado,	

projetado	e	confuso.	Nesse	ensaio,	o	futuro	está	localizado	

em	 um	 ponto	 de	 estrangulamento	 topológico	 da	 rede	 de	

cabos	submarinos.	

Por	 isso,	o	que	se	ensaiou	 foi	uma	cronografia	e	geografia	

cabeada	 entre	 tempos	 de	 libertação	 de	 escravidão	 com	 a	

atual	necessidade	de	presença,	participação	e	atenção	dos	

povos	 originários	 e	 das	 forças	 cósmicas	 em	 tomadas	 de	

concepção,	 imaginação	 e	 reflexão	 sobre	 as	 infraestruturas	

																																																								
6PARIKKA,	 Jussi.	Middle	East	and	other	 futurisms:	 imaginary	 temporalities	 in	 contemporary	art	and	visual	 culture.	 In:	 Journal	
Culture,	Theory	and	Critique.	Vol.	59,	Issue	1.	Pp.	40-58.	2018	
	



	

que	 cruzam	 as	 profundidades	 oceânicas	 ou	 que	 capturam	

atmosferas	Via	Láctea	afora.		

	



	

	


