
 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE 

COMUNICAÇÕES E ARTES DEPARTAMENTO DE 

MÚSICA 

 

  

 

 

 

 

 

VINÍCIUS FERNANDES  

 

 

 

 

Literatura Magnética: o gravador de fita em William Burroughs e Andy Warhol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019



2  

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA DE 

COMUNICAÇÕES E ARTES DEPARTAMENTO DE 

MÚSICA 

 

 

VINÍCIUS FERNANDES 

 

 

 

 

 

 

Literatura Magnética: o gravador de fita em William Burroughs e Andy Warhol 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

pós-graduação em música da Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de 

São Paulo para obtenção do título de 

Mestre em Música 

 

Área de Concentração: Sonologia 

 

Orientador: Prof. Doutor Fernando Henrique de 

Oliveira Iazetta 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2019 



3  

 

 

 

 

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação na Publicação Serviço de Biblioteca e 

Documentação Escola de Comunicações e Artes da 

Universidade de São Paulo Dados fornecidos pelo(a) 

autor(a) 

 

 

 
Fernandes, Vinícius 

 
Literatura Magnética: o gravador de fita em William 

Burroughs e Andy Warhol / Vinícius Fernandes ; 

orientador, Fernando Henrique de Oliveira Iazzetta. – São 

Paulo, 2019. 

80 p.:il. 

 

Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Música - 

Escola de Comunicações e Artes / Universidade de São Paulo. 

Orientador: Fernando Henrique de Oliveira Iazzetta 

Bibliografia 

 
1. Estudos de som 2. Fonografia 3. Estudos de Mídia 4. 

William Burroughs 5. Andy Warhol I. Iazzetta, Fernando 

Henrique de Oliveira II. Título. 

CDD 21.ed. - 780 

 



4  

 

 

 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 

 

 

 

Nome: FERNANDES, Vinícius 

Título: Literatura Magnética: o gravador de fita em obras selecionadas de William Burroughs e Andy 

Warhol 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Departamento de Música da Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Música. 

 

Aprovado em:  de  de 2019. 

 

 

Banca examinadora: 

 

 

 

 

Prof.Dr.   Instituição:  

Julgamento:  Assinatura:   

 

Prof.Dr.   Instituição:  

Julgamento:  Assinatura:   

 

Prof.Dr.   Instituição:  

Julgamento:  Assinatura:   

 

 



5  

Agradecimentos 

   

Ao meu orientador, Fernando Iazzeta, pela confiança. Aos membros da minha banca de 

qualificação, Marcelo Moreschi e Ricardo Fabbrini pelos valiosos conselhos para 

elaboração desta dissertação. Aos colegas de Nusom. À minha família. A Isabel Penz pelo 

apoio existencial profundo e carinhoso e por ter me mostrado o que há ao perfurar o véu 

de Maia. A Maria Rita Kehl e Suzana Fiuza Boxwell por aportarem minhas angústias.  A 

CAPES pela bolsa gentilmente concedida, sem a qual esta pesquisa se tornaria inviável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

 

SUMÁRIO 

Tabela de figuras.........................................................................8 

 

Introdução....................................................................................9 

 

Capítulo 1 – Fita magnética 

 

1.1 Regime Fonográfico..............................................................14 

1.2 Tönendes papier....................................................................16 

1.3 Superfície medial e espaço imaginário na fita......................18 

 

Capítulo 2 - William Burroughs 

 

2.1 Contextualização crítica.......................................................21 

2.2 Incursões multimídias..........................................................24 

2.3 A suspeita submedial como tropos viral..............................27 

2.4 Dianética:o corpo como mídia fonográfica.........................35 

2.5 Genial, o som como indutor de pulsões autodestrutivas.....38 

    

Capítulo 3 - Andy Warhol 

 

3.1 Contextualização crítica......................................................47 

3.2 A, a novel, literatura indicial...............................................58 

3.3 O gravador de fita como escuta não-seletiva......................64 

3.3 Hiperromance.....................................................................68 

 

Conclusões...............................................................................71 

 

Referências Bibliográficas.....................................................72 

  

Anexos.....................................................................................75 

 

Anexo 1- Trecho original em inglês de The ticket that exploded 



7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

My wife, the tape recorder. 

Andy Warhol 



8  

 

 

Tabela das figuras 

Número da Figura Título 

 Figura 1 

 

Propaganda do tönendes Papier de Fritz Pfleumer 

Figura 2 William Burroughs em comercial do tênis NIKE Air Max 

CM, ao redor de 1994 

Figura 3 
William Burroughs durante as gravações do vídeo Last night on  

earth da banda U2 

Figura 4 Capa da revista Big Table lançada em 1959, na qual 

excertos de Naked Lunch foram publicados e 

posteriormente censurados. 

Figura 5 Dois frames do curta  Bill & Tony, 1972, dirigido por Antony 

Balch, no primeiro: Antony Balch, no segundo: William 

Burroughs 

Figura 6 
Before and After 3 – Andy Warhol (1962) 

Figura 7 Orange Car Crash Fourteen Times – Andy Warhol (1963) 

Figura 8 Campbell's Soup Cans, 1972, Andy Warhol 

Figura 9 Andy Warhol entre Brillo Boxes na Stable Gallery. Fotografia 

por Fred W. McDarrah 

Figura 10 Stills do filme Empire de Andy Warhol (1964) 

Figura 11 
Andy Warhol gravando Ondine para o livro A:a novel. 

 

Figura 12 
 

Andy Warhol Liz #1 

 

 

 

 



9  

Introdução 
 

Há um marco histórico de suma importância que determina um ponto de inflexão 

fundamental na relação humana com o domínio do som: trata-se do advento da 

fonografia, “a invenção dos aparelhos de registro, fixação e reprodução sonora, que 

permitiram conectar fisicamente o caráter energético do som à concretude e permanência 

da matéria” (IAZZETTA, 2015).   

 As tecnologias fonográficas, em sua aurora, ensejavam vasto repertório de 

utilizações, indo da realização de contratos em escritório até o registro das últimas 

palavras de um ente querido no leito de morte. Não tardaram, entretanto, em despertar o 

interesse de músicos, artistas e escritores da época.  

 A curiosidade acerca da reprodução do som pela agulha do fonógrafo ao correr 

pelos sulcos do cilindro está emblematicamente ilustrada no ensaio Primal Sound, do 

célebre escritor Rainer Maria Rilke. Nele, Rilke (1919), comparando a similaridade 

morfológica entre os desenhos nos sulcos de cilindros fonográficos e a sutura coronária 

do crânio humano, imagina que seja possível usar a agulha do fonógrafo para ler sons a 

partir de linhas que não sejam necessariamente índices decorrentes do processo de 

gravação sonora usual, o autor especula:  

O que é que repetidamente se apresenta à minha mente? É isto: A sutura 

coronal do crânio (isso primeiro teria que ser investigado) tem, vamos 

supor, uma certa semelhança com a linha estreita e ondulada que a 

agulha de um fonógrafo grava no cilindro rotativo receptor do aparelho. 

E se alguém mudasse a agulha e a dirigisse em sua jornada de retorno 

ao longo de um traçado que não fosse derivado da tradução gráfica do 

som, mas existisse por si mesmo naturalmente - bem, para dizer 

claramente, ao longo da sutura coronal, por exemplo. O que 

aconteceria? Um som necessariamente seria o resultado, uma série de 

sons, música... 

Sentimentos, quais? Incredulidade, timidez, medo, admiração - todos 

os sentimentos aqui possíveis não me permitem ainda sugerir um nome 

para o som primal que então faria sua aparição no mundo?1 

 

 

É possível notar na hipótese de Rilke o evidente desejo de desvio do uso prescrito desse 

aparelho, considerando a maneira convencional de funcionamento do fonógrafo. 

 
1 As traduções das citações, caso não especificadas na seção “referências bibliográficas”, são de 

nossa autoria. 
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 Tal desvio não ficou retido ao campo especulativo, muitos passaram a lidar com 

a fonografia ostensivamente nos processos de criação artística. Iazzetta (2009) afirma 

que, 

Se inicialmente [as tecnologias fonográficas] configuram-se como 

dispositivos de reprodução, já na primeira metade do século XX seu 

impacto nos modos de apreciação musical desperta a ideia de que 

poderiam transformar-se em dispositivos de criação. 

 

Ou seja, não só estes dispositivos passam a figurar simbolicamente com frequência no 

imaginário artístico, musical, literário e filosófico da época, mas também há uma 

apropriação dos processos engendrados por estas máquinas ao realizarem a inscrição 

fonográfica. 

 Nesta perspectiva, ao longo do século XX avoluma-se a produção de discursos e 

práticas artísticas que demandaram o som não mais sob a tutela da música, que, até então, 

manteve de forma consideravelmente inabalável a hegemonia do discurso sobre o 

domínio sonoro. Douglas Kahn (2003) afirma que:   

Uma linha distintiva entre o som e o som musical tem sido traçada, 

descrevendo uma demarcação disciplinar e mantendo a integridade 

musical em uma conjuntura histórica na qual havia meios de se fazer o 

contrário. Na ausência de qualquer desafio prático das outras artes, a 

música foi considerada a condição sine qua non das artes do som, e o 

que parecia ser um desafio lançado pela música de vanguarda foi, pelo 

contrário, principalmente uma recuperação do som nas preocupações 

musicais. [...] Durante o auge das vanguardas, algumas das instâncias 

artísticas mais provocantes do som vieram da literatura e estavam 

distantes do desenvolvimento das artes aurais do seu tempo. Na 

segunda metade da década de 1920, com o aumento da sofisticação 

tecnológica do som no cinema, do rádio, da amplificação, da microfonia 

e da fonografia, bem como a modificação da auralidade moldada pela 

cultura de massas, o questionamento da integridade musical começou a 

se tornar mais pronunciado. 

 

Assim, a potencial liberdade do som em relação ao fardo da música, propiciada em grande 

medida devido ao fato histórico do surgimento da fonografia, implica na criação de um 

campo historiográfico próprio. 

 A mais de um século da invenção do fonógrafo, há, entretanto, relativa carência 

de literatura acadêmica que escreva sob esta perspectiva quando comparada, por exemplo, 

com estudos de história da música ou da arte. Kahn (1994), constata este fato quando 

afirma que: 

seria razoável esperar maior curiosidade sobre as primeiras respostas 

artísticas às tecnologias de áudio e radiofônicas, que hoje nos 

submergem em um ambiente saturado pelos meios de comunicação de 

massa. No entanto, a literatura sobre artes do som gravado e 
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transmitido, e do som conceitual, literário e performativo, é escassa em 

todos os níveis, da pesquisa histórica básica às modelagens teóricas. 

Assim, enquanto outros campos históricos se ocupam com pesquisas 

mais detalhadas, o estudo da relação entre som, rádio e artes está 

amplamente aberto a investigações, incluindo as mais gerais. 

 

Embora escrita em 1994, tal afirmação permanece atual, mesmo com a melhora 

significativa desta situação desde então. Assim, este trabalho intenta contribuir no âmbito 

dos estudos de som, campo frequentemente associado no Brasil com o termo sonologia, 

constituído a partir da análise de fenômenos e manifestações sonoras e suas implicações 

em contextos socioculturais específicos. Sendo a interdisciplinaridade fundamental para 

esta área de estudo, já que não baliza a compreensão do som apenas por referências 

estabelecidas no domínio musical, nossa pesquisa se constitui a partir de uma pluralidade 

epistemológica, requisitando conhecimentos oriundos não só do próprio campo de 

estudos de som, central para este trabalho, mas também da literatura, estética, história da 

arte e, em alguma medida, da filosofia.  

 Para isso, nos debruçamos sobre a apropriação do gravador de fita magnética em 

projetos literários de duas importantes figuras do campo artístico e literário do século XX: 

William Burroughs e Andy Warhol. Acreditamos que esses dois autores fornecem 

exemplos emblemáticos do impacto da inscrição fonográfica na escrita literária.  

 Ao colocar a fita magnética sob escrutínio acadêmico, pretendemos também dar 

lugar à um suporte midiático que geralmente é considerado marginalmente no âmbito das 

narrativas fonográficas do início do século passado, sendo o protagonismo assumido 

frequentemente pelo fonógrafo. 

 A: a novel, publicado pela Grove Press em 1968, consiste na transcrição de vinte 

e quatro horas de gravação de Warhol e seu supermodelo Ondine2, sob efeito de 

anfetaminas, enquanto eles perambulam entre a Factory3, avenidas e festas, em uma 

jornada apresentada como um longo dia de falatórios e delírios (KOTZ, 2007). Warhol, 

desta forma, estende o princípio do readymade para a linguagem verbal, mediado pela 

possibilidade de registro não-seletivo proporcionado pelo gravador de fita magnética, 

 
2 Ondine, foi um ator norte americano que apareceu frequentemente nos filmes do Andy Warhol, 

era integrante cativo do círculo social mais próximo do artista. 

3 Factory foi um estúdio de arte fundado por Andy Warhol em Manhattan, Nova Iorque. O local 

ficou famoso por sediar festas extravagante frequentadas por celebridades, artistas, consumidores 

de anfetamina, atores pornôs, músicos, etc.   
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aproximando-se, guardadas as devidas proporções, de poéticas artísticas dos anos 1950 e 

1960 que apontavam para o esvaziamento do papel do artista como sujeito criador de 

produtos estéticos. John Cage representa possivelmente o epítome desta tendência, 

embora diversos membros do grupo Fluxus também aplicaram procedimentos similares 

de forma extensiva.  

A susceptibilidade da fita magnética a manipulações, cortes e outros tipos de 

“deformações” também foi fator decisivo na poética de alguns autores que se 

aproximaram deste meio.  

A trilogia Nova de William Burroughs, The soft machine, The ticket that exploded 

e Nova Express, foi composta por meio da técnica de cut-up desenvolvida pelo autor, na 

qual textos e gravações em fitas magnéticas são cortados em diversos fragmentos e 

recombinados de maneira aleatória. Sobre os procedimentos literários utilizados por 

Burroughs, Robin Lydenberg (1994) argumenta que 

como na engenharia genética, a escrita é uma semente da qual corpos 

inteiros podem crescer, mas também há a possibilidade de mutação 

severa, lesão e destruição, desencadeada simplesmente pelo ato de ler e 

escrever, de trazer o texto à luz, de virar o corpo de dentro para fora 

para expor a inscrição, uma violência que acompanha a tecnologização 

do corpo e a suspensão do movimento sonoro. 

 

 

A mutação, deliberadamente produzida no material sonoro recolhido, promove, nas 

palavras do próprio autor, “a liberação de velhas associações”. Assim, Burroughs advoga 

que através dos cut-ups as palavras liberam seus “significados ocultos”. Em The invisible 

generation, o autor exemplifica sua técnica: 

pegue qualquer texto acelere-o retarde-o a toque-o ao contrário risque-

o e você ouvirá palavras que não estavam na gravação original novas 

palavras feitas pela máquina diferentes pessoas irão sondar diferentes 

palavras é claro mas algumas palavras estão claramente lá e qualquer 

um pode ouvi-las palavras que não estavam na fita original mas que em 

muitos casos são relevantes para o texto original como se as próprias 

palavras tivessem sido interrogadas e forçadas a revelar seus 

significados ocultos4 (BURROUGHS, 2018) 

 

 A partir da análise dos textos destes dois autores, lançamos luz às relações entre 

o gravador de fita magnética e a materialidade do som, e como essa, por sua vez, se reflete 

na poética dos mesmos, sendo este aparato, com suas especificidades técnicas, 

 
4 A falta de pontuação é intencionalmente utilizada por Burroughs, portanto, concernindo 

os textos deste autor, é reproduzida em nosso trabalho. 
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fundamental para a compreensão dos projetos literários supracitados. 

 Acreditamos que este projeto vai ao encontro de uma recente tendência nos 

estudos de som em que a literatura passou a ser encarada como um meio privilegiado para 

a reflexão sobre o som. Igor Reyner (2018) afirma que 

por um longo tempo [...] narrativas literárias ficaram aquém de 

engendrar uma teoria própria do som e da escuta, tendo meramente 

servido para ilustrar teorias e meditações exógenas a elas. Um exame 

da multiplicidade de engajamentos dos estudos de som com a literatura, 

no entanto, demonstra um uso cada vez maior de narrativas ficcionais 

para fins teóricos além da exemplificação. Nesse sentido, a literatura 

parece desenvolver nosso conhecimento do som e da escuta de maneiras 

que só a literatura poderia fazer. 

 

 

A literatura, portanto, constitui um campo de produção dotado de especificidades que 

permitem a construção de conhecimento acerca do som à sua própria maneira, podendo 

levantar questões e problemas que de outra forma permaneceriam inauditos. Igor Reyner 

(2018), referindo-se a Brian Kane, afirma que  

Kane exclui as diferenças inerentes aos procedimentos exploratórios e 

investigativos filosóficos e literários para interrogar por que devemos 

dar mais crédito a Hans Jonas ou Erwin Stein ou Pierre Schaeffer do 

que a Kafka quando se trata de pensar sobre o som acusmático: “Por 

que o filósofo deve ser um pesquisador mais perspicaz e sistemático 

que o romancista?” (Kane, 2014). O questionamento de Kane sobre o 

status epistemológico habitual da literatura contempla as narrativas da 

escuta como algo mais do que uma mera ilustração ou história 

registrada: como teoria e história propriamente ditas. 

 

Assim, baseando-nos na legitimidade epistemológica da literatura como baliza de 

importantes reflexões sobre o som, elegemos estes objetos de estudo intentando elucidar 

como o som é elaborado em meio silencioso como a literatura a partir das relações 

idiossincráticas engendradas pelo conjunto som-gravador-texto.  
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Capítulo 1 – Fita Magnética 

 
1.1 – Regime Fonográfico 

 
Conceito fundamental para determinados ramos dos estudos de som, a fonografia 

compreende genericamente, como citado em nossa introdução, todo processo que envolve 

registro, fixação e reprodução sonora. Não obstante, deriva sua designação de um 

dispositivo específico. À parte de uma rápida análise etimológica que pode indicar que 

em fonografia está embutida a ideia de “escrever sons”, esse termo reporta-se de maneira 

inequívoca ao aparelho fonógrafo, inventado e patenteado por Thomas Edison no final 

do século XIX. A eleição da invenção de Edison como paradigmática em estudos dessa 

natureza tem como consequência estender, em certa medida, seus atributos para outras 

mídias, generalizando particularidades materiais e de operação que podem obliterar as 

particularidades das mesmas. 

Tal situação nos estudos de som instaura o que Bohlman e Murray (2017) denominam 

Regime fonográfico. Os autores chamam atenção para alguns aspectos do discurso ao 

redor do fonógrafo, datados do período de sua criação, que inevitavelmente são 

mobilizados ao recorrer a este termo: 

 

enquanto o regime fonográfico goza de certa fruição discursiva nos 

estudos de som recentes, ele surge da retórica e práticas que remontam 

aos primeiros dias do fonógrafo, nas declarações dos inventores, 

manuais, literatura, manifestos e escritos acadêmicos de psicanalistas e 

musicólogos. Este discurso inicial estabelece uma visão utópica de 

preservação eterna, memória aperfeiçoada e um sentido tecnológico de 

destino manifesto de que o fonógrafo não iria simplesmente continuar 

uma marcha em direção ao progresso, mas também se espalhar 

universalmente. O primeiro grande narrador deste gênero foi Thomas 

Edison, para quem tais declarações poderiam ser entendidas como uma 

mistura de marketing, bravura de inventor e epifania tecnológica. Por 

exemplo, em um artigo de 1878, Edison descreve os tecnoprognósticos 

de sua invenção, para a qual "as possibilidades são tão ilimitadas e as 

probabilidades são tão numerosas" que quase o esmagam. 

 

Assumir, deliberadamente ou não, a absoluta legitimidade dessas suposições produz uma 

ilusão a respeito de um desenvolvimento teleológico dessa tecnologia, que nunca ocorreu, 

tampouco a dispersão geográfica sonhada por Edison. Bohlman e Murray (2017) apontam 

que a dominância do regime fonográfico nos estudos de som, entretanto, não é devida 

necessariamente a este dispositivo ocupar frequentemente o lugar de objeto investigado, 

mas também pela litania a respeito de processos de registro sonoro analógicos que este 
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engendra quando tomado como modelo. Os autores afirmam que 

 

essa dominação [do fonógrafo] não é simplesmente o resultado do foco 

no fonógrafo per se como objeto de estudo, embora certamente o 

fonógrafo e o intimamente relacionado gramofone tenham 

desempenhado esse papel com frequência. O regime circula em torno 

de um conjunto de suposições que muitas vezes aparecem em conjunto 

em reivindicações amplas sobre o que é "gravação de som" ou até 

mesmo o que é "mídia analógica". Estes incluem: todas as mídias de 

som fazem parte da mesma linhagem; essa linhagem começa com o 

fonógrafo; gravação de som é um ato de inscrição - de escrever som; a 

mídia sonora registra tudo de forma indiscriminada, documentando (ou 

talvez criando) o real lacaniano; elas capturam especialmente a vida 

após a morte do real, embalsamando a voz dos mortos para as futuras 

gerações; e a gravação de som é um processo indicial onde tempo e som 

são coconstituídos e inextricavelmente ligados. 

 

 

Ao delegar à fita magnética a função protagonista de possíveis narrativas alternativas ao 

fonógrafo nos estudos de som, reivindicamos aspectos midiáticos que incidem justamente 

nas propriedades centrais da invenção de Edison na operação de registro e reprodução 

sonora. Primeiro, o registro sonoro na fita magnética não ocorre como inscrição 

permanente, ou seja, as partículas ferromagnéticas dispostas na superfície da fita são 

arranjadas a partir de variações de um campo magnético, não constituindo, assim, um 

índice decorrente da fricção entre materiais, como no fonógrafo. Tal modo de operação, 

permite uma plasticidade infinitamente maior desta mídia quando comparada com o 

cilindro ou disco fonográfico. Ao contrário do fonógrafo, que prometia uma apreensão 

quase integral do real, a susceptibilidade à manipulação da fita a constitui historicamente 

como profícuo campo de experimentação, pavimentando o caminho para técnicas como 

loop, cortes e colagem, time stretch, pitch shift, entre outros5. 

 

 

 

 
5 Loop: loops de fita são ciclos de fita magnética usados para criar padrões musicais repetitivos 

e rítmicos, ou camadas densas de som, quando tocados em um gravador de fita. 

Time Stretch: processo de alterar a velocidade ou a duração de um sinal de áudio sem afetar a 

altura melódico-harmônica. 

Pitch Shifting: técnica de processamento de som em que a altura original de um som é aumentada 

ou diminuída. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Loop
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fita_magn%C3%A9tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ritmo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Som
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gravador
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1.2 – Tönendes Papier 
 

Não pretendemos aqui fazer uma extensa historiografia do desenvolvimento da 

tecnologia da fita magnética, no entanto, é fundamental para compreensão de suas 

especificidades, um breve excurso ao desenvolvimento de um invento que sedimentou 

em larga medida a operacionalidade das fitas que se tornaram comercialmente viáveis 

Fritz Pfleumer, engenheiro alemão, em 1928, patenteou uma invenção a qual 

denominou tönendes Papier, algo como “papel sonante”. Um anúncio publicitário de 

1931 publicado no Die Umschau, quatro anos antes do lançamento do gravador de fita ao 

público descreve, de forma inusitadamente detalhada, o modo de operação desta então 

nova mídia. (Fig.1) 

No anúncio, aqui reproduzido, lemos: 

Papel Sonante. Pfleumer, o engenheiro de Dresden, encontrou um 

processo barato para fixar sons [Tone] no papel. - Uma tira de papel, 

semelhante à fita de tinta de uma máquina de escrever, se move em dois 

carretéis. A tira tem um revestimento [Ueberzug] de limalhas de metal 

e passa sobre um ímã. Os sons, transformados em magnetismo, 

transmitem sua carga para as limalhas de metal durante a gravação. 

Durante a reprodução, as pequenas partículas magnetizadas, que 

podem conservar uma imagem sonora [Lautbild] por anos, interagem 

com o eletroímã; as flutuações na carga magnética são então recriadas 

[zurückgebildet] como sons pelo equipamento que baseia seu 

funcionamento na radiodifusão. - Um rolo de 300 metros de material 

suporte de gravação sonora [Lautschrifttröager], inventado por 

Pfleumer, que permite até 20 minutos de gravação sonora, pode ser 

produzido por cerca de 1.50 Marcos. As tiras, que já rodaram 500 vezes, 

não mostram sinais de desgaste. Música instrumental, canções, música 

de órgão, etc., são reproduzidas com clareza. O papel (Pergamyn) tem 

apenas 1/40 de milímetro de espessura (0,025 mm). - Ao passar mais 

uma vez por um imã, a imagem sonora [Tonbild] pode ser apagada e a 

tira de papel está pronta para uma nova gravação. No aparelho, o 

apagamento ocorre ao mesmo tempo que a nova gravação. 

 

Há alguns aspectos revelados na descrição comercial dessa embrionária mídia, que se 

tornaria em um futuro não muito distante conhecida como fita magnética, que determinam 

em ampla medida o ethos que esta iria impor na comunidade que se formaria ao redor 

dela. 
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Fig.1 – Propaganda do tönendes Papier de Fritz Pfleumer 
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1.3 – Superfície medial e espaço imaginário na fita 
 

McMurrary (2017) chama atenção para o fundamental contraste topológico entre 

o funcionamento do tönendes Papier de Pfleumer e dos discos e cilindros de Edison. 

[…] A fita não é como outras tecnologias de gravação de som. Suas 

lógicas de mídia divergem consideravelmente de uma história genérica 

das tecnologias de gravação de som, e eu diria que grande parte dessa 

divergência deriva do design do tönendes Papier de Pfleumer e, 

particularmente, do modo como lida com a superfície. Esta uponess6 da 

fita, ao contrário das ranhuras inscritas nos cilindros de Edison ou do 

discos de gramofone, ou a carga do próprio fio em gravações de fio, 

surge da ideia de Pfleumer de fixar partículas de ferro em cima de papel, 

inicialmente e depois em acetato de celulose.  

  

 

Ou seja, ao contrário da reprodução sonora mediada pela ideia de profundidade 

estabelecida pelos sulcos nos discos e cilindros, na fita, a leitura ocorre de forma 

radicalmente superficial. Tal arranjo, decorrente de uma gravação sonora não-inscritiva, 

favorece, de certa maneira, a criação de uma relação mídia-usário mais aberta, permitindo 

que o tempo determinado para a permanência de um registro sonoro não seja determinado 

exclusivamente por seu fabricante, o que nesse caso seria, em última instância, 

determinado pelo decaimento material da própria mídia. A apagabilidade do som e 

reusabilidade da mídia permitida pela fita, solapa de maneira substancial um dos pontos 

centrais do discurso ao redor do fonográfo propagandeado por Edison: a promessa de uma 

espécie de imortalidade arquivística que o registro sonoro poderia propiciar. Mc Murray 

(2007), afirma que 

essa forma de som capturado não-inscritiva, sobre-a-superfície,  teve 

várias implicações para a fita, incluindo as possibilidades, mais uma 

vez, de repetir, cortar, apagar e reutilizar. […] Esses traços de fita 

permitem que os dados sonoros sejam preservados, mas eles também 

chamam a atenção para o fato de que nem tudo que foi preservado (isto 

é, gravado) deve ser preservado para sempre (ou seja, salvo). A 

memória e o armazenamento sonoro, a partir de então, puderam ser 

agressivamente seletivos. 

 

A “seletividade agressiva” da fita introduziu a ideia de que os dispositivos de registros e 

reprodução sonora que operavam com essa mídia também pudessem ser apropriados 

como instrumentos de criação.  

 
6 Termo de difícil tradução para a língua portuguesa, já que o mais próximo sobredade talvez seja 

cacofonicamente muito próximo de sobriedade.  
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Com a popularização dos gravadores de fita portáteis, ao longo dos anos de 1950 

e 1960, a interface de botões padronizada destes dispositivos7, muito fácil de ser utilizada, 

aproximou ainda mais os usuários da lógica de operação da fita. Bohlman e Murray 

(2017) afirmam: 

Por mais simples que as funções 'play', 'rewind' e 'record' possam 

parecer na descrição, sua execução depende de fluências auditivas e 

táteis análogas ao conhecimento sensorial responsável pela 

performance em muitos instrumentos musicais. Theodor Adorno, com 

algum desânimo, chama a atenção para a importância da audição e do 

potencial musical ao girar o disco seletor de frequência de um rádio: “O 

próprio ato de seleção, embora limitado, às vezes faz com que o ouvinte 

sinta-se tocando um instrumento. Certos efeitos de girar o disco, desde 

que todos os programas sejam musicais, lembram cores musicais”. A 

sugestão de Adorno de que há valor musical nos efeitos de rádio os 

posiciona como potencialmente belos, da mesma forma que artistas e 

ouvintes posteriores também classificam ruídos típicos de fita e vinil 

esteticamente desejáveis. Ou, as especificidades da mídia podem tornar 

a audição real. Mas o ruído que surge entre a sintonização das estações 

no radio compartilha um potencial comunicativo crucial com o chiado 

da fita em fast forward ou sendo rebobinada: fornece ao ouvinte um 

feedback e enraíza o engajamento com a máquina não apenas na 

materialidade, mas também nas lógicas da mídia. 

 

Nesse sentido, o gravador de fita instaura um novo regime no qual as operações realizadas 

pelo fonógrafo de Edison, não mais estão necessariamente vinculadas a um conjunto 

seleto de técnicos que dominam um conhecimento esotérico e indispensável para o 

funcionamento do dispositivo. O manejo de operações de gravação e reprodução sonora 

popularizados pela fita, entretanto, apesar de aproximar os usuários da lógica da mídia, 

não produz uma espécie de transparência do meio, já que, quando comparada com o disco 

ou cilindro fonográfico, a fita não evidencia os mecanismos empregados na gravação e 

reprodução sonoras tão explicitamente, aproximando-a, nesse sentido, mais das mídias 

digitais do que analógicas. 

Steven Connor (2010) credita este aspecto ao que denomina um complexo 

“espaço imaginário da fita”, decorrente de sua materialidade enigmática ou anômala, já 

que ela não é suportada por nenhum índice visível da inscrição sonora. Comparada com 

os discos de gramofone, por exemplo, que permitem um certo grau de legibilidade 

material do som (decorrência da evidente morfologia dos seus sulcos), nas fitas, para 

 
7 Os gravadores de fita portáteis apresentavam os botões record para gravar, play para 

reproduzir em velocidade padrão, rewind para rebobinar e fast-forward para acelerar a 

reprodução da fita. 
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Connor, o registro sonoro apresenta-se como “quasi-material” já que esta “funda e ocupa 

um lugar que não se rende ou se reduz tão facilmente à visualidade” (CONNOR, 2010). 

 Valendo-se ainda da comparação com a materialidade dos discos de gramofone, 

verifica-se que este também permite o corte, retardamento, aceleração e reversão do som, 

mas todas essas variações, no entanto, são possíveis de serem produzidas apenas em uma 

forma predeterminada, enquanto que a fita magnética permite que todas estas 

intervenções sejam feitas no sinal enquanto ele está sendo formado. Essas diferenças 

reforçam o fato de que o disco de gramofone tenha se mantido fundamentalmente como 

uma tecnologia de reprodução sonora enquanto a fita magnética se tornou também um 

instrumento de produção, enfatizando não a fiel captura do som, mas sim sua 

manipulação. Steven Connor (2010) compara as modificações em um disco de gramofone 

a um tratamento médico ao nível somático, como uma amputação por exemplo, enquanto 

há uma certa congruência entra a manipulação da fita magnética e o tratamento médico 

ao nível cromossômico, o que permite um espectro de variação morfológica muito mais 

vasto e imprevisível, implicando, inclusive, o horizonte teratogênico. 

 As propriedades mutagênicas da fita magnética devem-se, segundo Connor, não 

apenas à sua plasticidade material, mas também à sua reversibilidade. Não no sentido de 

inversão da reprodução sonora, já que também é possível ouvir um som “de trás para 

frente” em um disco, mas levando em consideração sua capacidade tanto de gravar como 

reproduzir sons. Evidentemente, isto pode ser considerado verdade para outras 

tecnologias fonográficas da época, mas a facilidade com que se pode conectar a gravação 

e reprodução em um gravador de fita de múltiplas maneiras torna indubitavelmente este 

dispositivo singular para construção de uma narrativa fonográfica.  
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Capítulo 2  

 
2.1 - Contextualização crítica 

 Apesar da atual extensa bibliografia crítica a respeito da complexa obra de 

William Burroughs, a figura de celebridade junkie da geração beat que se infiltrou na 

cultura pop, participando de comerciais da Nike (Fig.2) a videoclipes da popular banda 

de rock U2 (Fig.3), ainda é usualmente insuflada ao ponto de obliterar o valor estético de 

seu corpo literário. A resposta eminentemente emocional do público a seus textos 

acompanhou toda sua carreira, dificultando, desde seu início, uma aproximação 

propriamente crítica dos seus escritos, já que fatores extraliterários foram frequentemente 

superestimados no esforço de compreensão de sua obra (SKERL, 1991). 

 

 

Fig.2 - William Burroughs em commercial do tênis NIKE Air Max CM, ao redor de 

1994 
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Fig. 3 – William Burroughs durante as gravações do video Last night on earth da banda 

U2 

 

O primeiro livro publicado por Burroughs, na década de 1950, Junky, não 

despertou atenção pública, já que ainda não tinha considerável prestígio como autor. 

Entretanto, já ocupava o posto de celebridade underground, pois figurava, ficcionalizado, 

em textos de Jack Kerouac e menções a seus manuscritos haviam sido feitas por Allen 

Ginsberg, ambos estrelas do movimento beat, que se encontrava então possivelmente no 

seu auge. Burroughs alcançou grande projeção apenas após a publicação de Naked Lunch. 

O livro causou grande comoção, menos pela sua heterodoxa estrutura literária do que pelo 

tabu dos temas presentes como: toxicomania, homossexualidade e utilização de 

linguagem considerada obscena. 

  O conteúdo do livro fez com que excertos de Naked Lunch publicados na revista 

americana Big Table no final da década de 1950 fossem censurados (Fig.4). O livro, no 

entanto, foi publicado logo em seguida pela Olympia Press em Paris e então algumas 

edições foram lançadas também nos Estados Unidos. A censura de Naked Lunch teve 

grande impacto e eventualmente chamou a atenção da crítica que acabou sendo polarizada 

em dois grupos: aqueles que rejeitavam Burroughs sobre a base de uma moral tradicional 

e valores estéticos humanistas e aqueles que, de perspectivas variadas, eram receptivos a 
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sua arte antihumanista (SKERL, 1991) 

 Em 1962, Burroughs integrou a comissão norte-americana em uma conferência 

de escritores em Edimburgo. Durante o evento, Burroughs teve um papel emblemático, 

tornando-se objeto de querelas entre os participantes, divididos entre a tradicional 

literatura britânica e entusiastas da nova literatura norte-americana. Os já consagrados 

escritores Mary Mccarthy e Norman Mailer, também integrantes da mesma comissão, 

elogiaram de forma bastante contundente a literatura de Burroughs, opinião que, vindo 

destas duas figuras, desorientou o público, já que o autor era bastante desconhecido nos 

círculos literários e seus livros sequer estavam disponíveis, devido à censura, nos Estados 

Unidos e Inglaterra. 

 

 

Fig. 4 - Capa da revista Big Table lançada em 1959, na qual excertos de Naked Lunch 

foram publicados e posteriormente censurados. 

 

 Mary Mccarthy (1991) foi uma das primeiras críticas a examinar Naked Lunch 

em detalhe, em um ensaio publicado em Encounter e na primeira edição de New York 

Review of Books em 1963, sobre a estrutura do livro, comenta: 
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é como um filme projetado no bairro, com apresentações contínuas, o 

qual você pode começar a ver no momento que quiser - você não precisa 

esperar pelo início da exibição. Ou como um verme que você pode 

dividir em seções e cada uma se contorce como um verme 

independente. Ou um gato de nove vidas. Ou um câncer. Ele 

[Burroughs] gosta da palavra "mosaico", especialmente em seu sentido 

científico de manchas nas plantas causadas por um vírus, e sua Musa 

(veja a etimologia de "mosaico") está interessada em processos 

orgânicos de multiplicação e duplicação. 

  

A observação de Mccarthy evidencia de forma exemplar o caráter fragmentário e 

descontínuo do livro de Burroughs. A incomum forma de organização do livro produziu 

grande desconfiança, não só nos críticos literários, mas no público em geral, ao ponto de 

figurar no julgamento da censura de Naked Lunch, ocorrido em 1965 em Massachusetts, 

no qual foi questionado se Burroughs escolhera deliberadamente a estrutura de montagem 

porque permitiria que inserções de passagens pornográficas passassem despercebidas 

(SKERL, 1991). 

 

 

2.2  Incursões multimídias 

 Os caminhos seminais de uma linguagem experimental que figuraram em Naked 

Lunch foram radicalizados nos seus três livros seguintes, os quais ficaram conhecidos 

como trilogia Nova. Constituída por The Soft Machine, The ticket that exploded, lançados 

ambos em Paris, em 1961 e 1962 respectivamente, e Nova express, lançado em 1964, em 

Nova York, esta trilogia é, tanto nos procedimentos formais empregados, quanto na 

mitopoética mobilizada, em grande medida, resultado do interesse obstinado do autor pela 

técnica de cut-up durante este período. Geralmente creditada à Burroughs, esta prática, 

no entanto, foi introduzida a ele por Brion Gysin. Phil Baker (2010) descreve o encontro 

de Burroughs com esta técnica ao voltar de uma breve estadia em Londres para consulta 

com Dr. John Yerbury Dent, (médico responsável pelo tratamento heterodoxo de 

Burroughs contra hábitos toxicômanos, sendo central para seu método terapêutico a 

utilização de apomorfina): 

[...] Burroughs tinha estado em Londres para uma visita ao Dr. Dent. 

Quando os três [Burroughs, o escritor David Snell e o fotógrafo Loomis 

Dean] voltaram do almoço em 1º de outubro de 1959, Brion Gysin 

mostrou a eles o que ele tinha descoberto na ausência de Burroughs. Ele 

estava no seu quarto fazendo uma montagem de imagens com um 

estilete, cortando acidentalmente um jornal que se encontrava abaixo 

dela, quando as novas justaposições do jornal cortado subitamente se 
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revelaram interessantes e engraçadas. Ele havia acabado de inventar o 

método do cut-up, o qual dominaria a obra de Burroughs pela próxima 

década. 

 

 As primeiras experiências de Burroughs utilizando cut-ups foram publicadas em 

dois livros colaborativos, ambos em 1960: Minutes to go, por Burroughs, Gysin, Greogry 

Corso e Sinclair Beiles e The Exterminator! por Burroughs e Gysin.  O método, 

consideravelmente simples, consistia, basicamente, em cortar textos impressos e 

recombinar os fragmentos resultantes de forma a produzir novas associações. 

Evidentemente, a recomposição aleatória de textos fragmentados não se tratava de uma 

novidade. Métodos similares já haviam sido empregados ostensivamente ao longo da 

primeira metade do século XX. Como afirma Phill Baker (2010), 

Não era um procedimento inteiramente novo. Relacionava-se com os 

jogos de linguagem surrealistas e Marcel Duchamp já havia 

experimentado juntar quatro textos em diferentes quadrantes de uma 

grade, assim como outros diversos jogos de composição aleatória 

envolvendo notas musicais ou um dicionário. Tristan Tzara advogou a 

favor da composição de poemas cortando jornais com uma tesoura e 

sorteando as palavras de um saco. 

 

Os efeitos do trabalho com este método como: descontinuidade narrativa, transgressão de 

estruturas sintáticas usuais e ausência de núcleos passíveis de projeção afetiva do leitor, 

naturalmente, não eram estranhos à sua produção literária, pois, estes elementos já se 

apresentavam de forma explícita e consciente em Naked Lunch, "Há apenas uma coisa 

que um escritor pode escrever sobre: o que está na frente de seus sentidos no momento 

da escrita... Eu sou um instrumento gravando... Eu não pretendo impor "história" 

"enredo" "continuidade"" afirma Burroughs (2001) no Atrophied Preface de Naked 

Lunch. No entanto, para além dos resultados artísticos decorrentes da utilização do 

método de cut-up, esta técnica passou a assumir uma importância crescente no discurso 

de Burroughs, advogando a favor de sua utilização não apenas como procedimento para 

composição literária, mas também sendo fundamental para elaboração simbólica de uma 

mitologia própria, na qual a fissão, redistribuição e deformação do material sonoro, 

principalmente utilizando fita magnética, passou a ocupar um lugar central. 

 A metáfora, utilizada por Burroughs, da subjetividade artística como uma espécie 

de aparato fonográfico, é oportuna para compreender a aproximação do autor com o som. 

Douglas Kahn (1994), em uma observação sobre as vanguardas artísticas do século XX, 

sugere que, no tocante à literatura, elas se aproximam das tecnologias fonográficas 

mimetizando seu funcionamento:  
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[...] entre como os atos de escrita foram descartados em favor da 

tecnologia e como a tecnologia foi posteriormente usada nas 

artes, houve uma inclinação de autores e artistas a internalizar os 

atributos da fonografia.[...]Por exemplo, o fundador do 

surrealismo André Breton trouxe princípios da gravação para seu 

próprio corpo como uma forma de psicotécnica [...] Ele usou o 

termo "instrumento de gravação modesto" no Manifesto de 1924 

para falar, entre outras coisas, da escrita automática, aquela quasi-

científica transcrição, a gravação fiel do incessante murmúrio do 

inconsciente. 

 

A ideia de tecnologização do próprio corpo não esgota, entretanto, a singular apropriação 

por Burroughs da fita magnética. Há um considerável corpo literário produzido pelo autor 

em que os gravadores de fita não ocupam apenas o lugar de aparelho de inscrição passiva 

e integral de uma realidade sonora específica, mas também figuram como elementos 

constitutivos de um sistema simbólico no qual revelam mecanismos que subjazem às 

relações mundanas ordinárias. Kahn (1994), sobre a importância dos cut-ups do autor 

neste âmbito afirma, 

Os cut-ups derivam das técnicas de colagem Dada retrabalhadas, 

mas as ideias de Burroughs ao redor deles, postas em jogo nos 

seus romances, ensaios e fitas de áudio, elaboraram um novo 

sistema de sons gravados que metaforicamente estendem a ideia 

de gravação de uma gravação psicobiológica para o nível de 

código genético - formado pela cifra das quatro bases de DNA - 

em direção aos domínios maiores da conspiração política e forças 

espirituais.  

 

O envolvimento de Burroughs com outros suportes mediáticos fez que ele extrapolasse o 

papel de escritor “puro sangue”, por assim dizer. Suas incursões pelo campo do som, 

concentrados no gravador de fita magnética, e em produções audiovisuais, com 

colaboração frequente de Antony Balch8, produziram uma investigação empírica 

sistemática das especificidades desses meios que, por sua vez, eram reconvertidas em 

teorias heterodoxas. Schneiderman (2004) afirma que 

como observado por vários críticos, [...] Burroughs tem um longo 

engajamento com a estética para além da forma escrita, e esse 

engajamento pode ser rastreado até pelo menos o final da década de 

1950 em seu trabalho com Brion Gysin e Ian Sommerville [...] Tais 

atividades suplementares rapidamente assumiram uma posição teórica 

proeminente no trabalho de Burroughs, que se tornou cada vez mais 

fixado nos conceitos de mídia como resistência e controle. 

 

 
8 Antony Balch foi um cineasta inglês, mais conhecido por suas colaborações audiovisuais com 

o Burroughs na década de 1960 e pelo filme de terror dos anos 1970, Horror Hospital. 
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A fixação paranoide de Burroughs com a mídia “como resistência e controle” aproxima-

se em larga medida do conceito de suspeita submedial formulado por Boris Groys. 

 

2.3 A suspeita submedial como tropos viral 

Em “Under Suspicion: A phenomenolgy of the media”, Boris Groys defende que 

a teoria de mídia repõe a questão filosófica fundamental sobre a substância, essência ou 

possível sujeito se escondendo por trás da imagem do mundo (GROYS, 2012) . Ou seja, 

a suspeita ontológica que percorre toda a história da filosofia pode ser rearticulada a 

partir do surgimento de novos meios tecnológicos. 

 Para Groys (2012), a natureza ontológica do suporte material [carrier] é ocultada 

pela profusão sígnica na superfície medial, esta, evidentemente exposta. Estabelece assim 

uma distinção similar à clássica dicotomia fenômeno/coisa-em-si da fenomenologia. O 

observador, ouvinte ou espectador de qualquer natureza, colocado diante de algum 

dispositivo tecnológico que sustente signos, toma contato apenas com a mensagem 

veiculada, sendo forçado, dessa maneira, tão somente a suspeitar da existência de um 

suporte material midiático, já que este não se apresenta de forma explícita. Em suma,  

tudo o que se mostra, automaticamente se torna suspeito - e a suspeita 

continua, permitindo-nos presumir que oculto por trás de tudo o que 

vemos está algo invisível que funciona como o meio do visível. 

(GROYS, 2012) 

 

Assim, funda-se um espaço de desconfiança que Groys denomina submedial, o qual 

estabelece com o espectador uma relação paranoide que mantém a suspeita da existência 

de um poder oculto ou força misteriosa que opera sigilosamente controlando os meios e 

suas imagens da realidade.  

À submedialidade Groys delega a função de alteridade, já que esta, apesar de ser 

o sustentáculo dos signos ao torna-los presentes midiaticamente, não se constitui 

propriamente como signo e, portanto, se comporta como elemento alienígena à 

mensagem. Para o autor, este Outro não é inofensivo e inerte, mas, pelo contrário, 

ameaçador, já que é através da existência deste que o Eu se reduz e é atestada sua finitude 

material. Groys (2012) afirma que 

 
não podemos ter uma experiência interior das limitações de nossa 

existência temporal e espacial. Nós não estamos presentes em nosso 

nascimento e não estaremos presentes em nossa morte. […] De fato, ao 

analisar meu próprio processo de pensamento, nunca encontro nenhuma 

evidência de sua finitude. Para descobrir as limitações da minha 

existência no espaço e no tempo, preciso do olhar do Outro. Eu leio 
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minha morte nos olhos dos Outros. É por isso que Lacan diz que o olho 

do Outro é sempre um olho mau [...] Somente através do olhar profano 

dos Outros posso descobrir que não apenas penso e sinto mas também 

nasci, vivo e morrerei. 

 

O Outro submedial, como qualquer outro Outro, age como sujeito. Groys (2012) 

aponta o risco de subestimar a hostilidade do Outro ao lhe negar sua subjetividade, critica, 

assim, uma filosofia que denomina mídia-agnóstica (media-agnostic). 

 
No entanto, o que distingue esse "Outro" mídia-agnóstico (media-

agnostic) em particular é sua total inofensividade. O "Outro" 

simplesmente se retira; além disso, não faz nada de ruim ou nada de 

bom. Assim, torna-se evidente que o “Outro” mídia-agnóstico é mais 

“matéria” do que “espírito”, porque o espírito seduz, persegue, pune e 

recompensa [...] Esse “Outro” não é o sujeito de alguma ação voltada 

para o observador, mas apenas uma fundação material que se esquiva 

do observador - o “Outro” como material, substância, matéria ou 

fisicalidade que de repente desenvolveu certo senso de vergonha que o 

impede de aparecer em público. 

 

Ao rejeitar a natureza subjetiva do Outro submedial, este discurso filosófico acaba 

produzindo uma espécie de efeito calmante ao suprimir a ansiedade produzida pela 

existência deste, e, assim, cria uma situação ainda mais favorável à sua ação furtiva.  

O comportamento do Outro submedial é especialmente perigoso, pois opera de 

forma estritamente manipulativa, lidando com “[…] signos sem qualquer consideração 

pelo seu sentido e seus significados”(GROYS, 2012). Assim, 

 
desprovidos de sentido nessa lógica, os signos funcionam em um nível 

puramente operacional de armazenamento e troca e não mais no nível 

do sentido. E precisamente neste nível podemos imaginar um sujeito 

puramente de operações mediais que lida com signos como se fossem 

coisas e sem qualquer consideração por seus possíveis significados. 

(GROYS, 2012) 

 

Ou seja, o Outro submedial pode reduzir a subjetividade humana a simples signo material 

e a manejar ignorando em absoluto seu significado. 

 A resistência ao Outro submedial pode ser exercida ao se dirigir ao seu caráter 

sub-reptício e, assim, forçar a revelação do sujeito submedial, produzindo o que Groys 

chama de sinceridade ontológica: “um fenômeno que se apresenta apenas ao observador 

como evidência da súbita auto-revelação do outro” (GROYS, 2012). A evidência da 

existência do Outro submedial não se apresenta, entretanto, como uma epifania 

espontânea, precisa antes ser produzida através de técnicas coercitivas que levam à 

manifestação involuntária da verdade.  
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essa verdade é revelada a ele da mesma maneira pela qual a 

subjetividade humana é revelada em ocasiões em que uma pessoa 

parece compelida a trair, expor ou se declarar ela mesma em momentos 

de sinceridade involuntária, coagida ou inconsciente. (GROYS, 2012) 

 

 

Para Groys (2012), a insinceridade não é uma questão de referencialidade, ou seja: 

correspondência, ou falta desta, entre signo e referente, mas sim, de como determinados 

signos associados à rotina e automatismo escamoteiam o Outro submedial. Assim, a 

reiteração obstinada de um conjunto de signos que é esperado para determinado suporte 

mediático [carrier] reforça o obscurecimento da sinceridade submedial. 

Aos olhos do observador, a camada de signos considerados comuns, 

típicos, característicos e específicos [eigen] de um determinado suporte 

sígnico inevitavelmente aparecerá como uma camada de insinceridade 

que o encobre (GROYS, 2012). 

 

A revelação ontológica do submedial é produzida a partir da introdução na superfície 

medial signos estranhos e alheios de maneira a produzir uma ruptura no tecido signico e 

forçar a manifestação, mesmo que efêmera, da sinceridade ontológica. Ou seja, utilizando 

 

estratégias de desmascaramento para conseguir, de fora, uma exposição 

violenta do outro - para provocar o outro a tirar a máscara e mostrar sua 

verdadeira face. Ao fazê-lo, o observador espera […] uma interrupção, 

um erro, uma falha - ou, em outras palavras, espera que surja um signo 

diferente, estranho e incomum em meio à rotina habitual. Precisamente, 

tal signo é então julgado como oferecendo uma visão do interior do 

outro. A espera pelo momento de sinceridade é, portanto, a espera pelo 

aparecimento do alienígena, o incomum, o desviante entre o familiar e 

o conhecido (GROYS, 2012)  

 

 É nesse ponto precisamente que os cut-ups de William Burroughs parecem 

apontar para um horizonte similar ao descrito por Groys. 

William Burroughs, com seus gravadores de fita magnética, travou uma batalha 

sui generis em favor da emersão do sujeito submedial. Em sua guerra pessoal, o alvo 

inimigo é preciso: o vírus-palavra. Forma de vida inconspícua que necessita de um 

veículo material hospedeiro para proliferar e se expressar, um panorama muito similar 

aos operadores conceituais de Groys supracitados. Burroughs (2000), nos textos reunidos 

no volume Electronic Revolution, elabora uma complexa teoria de surgimento da 

linguagem na qual a palavra é um vírus que se instalou em primitivos hominídeos e 

iniciou uma operação de controle mental dessas criaturas, nossos ancestrais. 

Neste texto, Burroughs apropria-se de forma bastante insólita de estudos do 
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campo da semântica e biologia para formular uma hipótese que funciona simultaneamente 

como cosmogonia e filogenia da palavra falada. Apesar do aparente senso de humor que 

se pode aferir que Burroughs empregou em suas hipóteses, Kahn (1999), corretamente, 

nos lembra que: 

William Burroughs estava apenas parcialmente brincando quando 

escreveu essa autoparódia. Seu próprio trabalho foi profundamente 

formado por uma variedade de teorias científicas e quasi-científicas - 

por uma obsessão com o fato, como ele foi rápido em dizer. Foi dentro 

dessa cultura do fato que sua noção do vírus cresceu e posteriormente 

se tornou conhecida de um ampl0 público, especialmente os Beats, além 

de literatos, punks drogados e outros indivíduos do undeground, 

cybertipos e renegados degenerados urbanos. 

 

 Burroughs defende que a palavra falada surgiu depois da palavra escrita, pois, em sua 

teoria, a “palavra escrita é literalmente um vírus que tornou a palavra falada possível” 

(BURROUGHS, 2000), não sendo reconhecida como tal devido ao estável estado de 

simbiose que estabeleceu com seu hospedeiro. Burroughs indica o paradoxo do ciclo de 

vida de um vírus, que necessita de uma célula hospedeira pra se reproduzir, mas acaba a 

destruindo ao final de seu ciclo. Tomando a perspectiva de um vírus, Burroughs, aponta 

que a situação ideal parece ser um panorama no qual a replicação do vírus não perturbe o 

metabolismo normal da célula hospedeira.(BURROUGHS, 2000) Caso este equilíbrio 

seja alcançado, o vírus deixa de ser detectado e reconhecido como tal, estabelecendo uma 

relação simbiôntica com o hospedeiro. Burroughs afirma que a palavra é um vírus que se 

encontra precisamente nesta situação. 

Para desenvolver essa suposição, Burroughs cita uma espécie de alter ego de si 

mesmo chamado Doktor Kurt Unruh von Steinplatz, ocultando, porém, a natureza fictícia 

deste nome. Segundo este personagem, houve uma alteração na estrutura interna da 

garganta de nossos ancestrais primatas ocasionada por uma infecção viral. Este suposto 

vírus, além de apresentar alta taxa de letalidade nos machos, causaria um frenesi sexual 

devido a “irritação dos centros sexuais no cérebro” (BURROUGHS, 2000) Neste cenário, 

os primatas machos infectados, tomados por uma sanha libidinal, engravidavam as 

fêmeas diante de seus últimos estertores. Dessa maneira, a alteração estrutural da garganta 

passaria para sua prole, retendo a alteração morfológica que permitiria a acomodação do 

“vírus da palavra” em uma relação simbiôntica. 

Evidentemente, a teoria de Doktor Steinplatz se baseia em pressupostos das 

ciências naturais ou biológicas já bastante antiquados na época em que o texto foi escrito, 
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o tom obviamente lamarckista o atesta9. Mais evidente ainda, é a irrelevância para 

Burroughs do estabelecimento de qualquer lastro epistemológico efetivo com estas 

ciências. O imaginário, iconografia e discurso científico são mobilizados unicamente a 

serviço da construção de uma espécie de cosmogonia da palavra falada, que, de acordo 

com este constructo, não é autóctone, pois, antes de seu contato viral com um hominídeo 

hospedeiro, era autônoma. 

Dada a natureza viral da palavra falada, Burroughs demostra preocupação com a 

susceptibilidade desta à indução de mutações, o que ocasionaria o desequilíbrio da relação 

simbiôntica entre o vírus e seu hospedeiro. Esta vulnerabilidade, para o escritor, é 

amplificada pelo interesse de órgãos secretos de segurança nacional que desenvolvem 

pesquisas com mutações virais decorrentes de exposição a radiações. Esta constatação 

traz à tona um elemento recorrente e fundamental na obra de Burroughs, a ubiquidade 

(quase metafísica) de serviços secretos com qualidade policial e burocrática que subjaz 

ao mundo moderno. A moldura paranoide e persecutória na qual esses seres habitam pode 

ser sabotada utilizando os poderes ocultos na palavra. Burroughs afirma que "liberar [o] 

vírus da palavra pode ser mais mortal que liberar o poder do átomo. Porque todo ódio 

toda dor toda lascívia é contida na palavra" (BURROUGHS,2000) 

A metodologia para tal empreitada é explicada por Burroughs através da utilização 

metafórica do gravador de fita magnética, metáfora que, no entanto, retém sua “força 

literal” (BURROUGHS, 2000).  Ele descreve um sistema de três gravadores, convidando 

a olhá-lo “em termos de partículas virais” (BURROUGHS, 2000). O gravador número 1 

é o hospedeiro potencial, o gravador número 2 é o meio pelo qual o vírus ganha acesso 

ao hospedeiro. Ao ganhar acesso à célula, o gravador número 2 leva ao número 3. O 

número 3 é o efeito produzido pelo vírus no hospedeiro. "O número 3 é a realidade 

objetiva produzida no hospedeiro pelo vírus. Vírus tornam a si mesmos reais”. 

(BURROUGHS, 2000). Burroughs dá um exemplo de como utilizar esta técnica em 

termos políticos: tomando como alvo um rival político, seguem-se os seguintes passos: 

no gravador 1, grava-se seus discursos e conversas, cuidadosamente selecionando, na 

edição, gaguejos, balbucios e erros gramaticais. No gravador 2, grava-se uma “fita de 

amor” (BURROUGHS, 2000) instalando uma escuta em seu quarto. Caso seja desejado 

 
9 Na teoria evolutiva de Jean-Baptiste Lamarck os caracteres adquiridos por um ser vivo ao longo 

de sua vida seriam transmitidos para sua prole. A hipótese foi descartada veementemente após a 

célebre formulação da teoria evolutiva de Charles Darwin. 
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amplificar o poder desta fita, deve-se emenda-la com um objeto sexual inadmissível ou 

inacessível, como exemplo, Burroughs sugere “a filha adolescente do senador” 

(BURROUGHS, 2000). No gravador 3, deve-se gravar desaprovações enfáticas e 

imbuídas de ódio. Finalmente deve-se cortar e recombinar as três fitas em uma só e tocar 

para o “senador” (suposto inimigo político). 

Prolongando o aspecto metafórico do funcionamento dos circuitos de gravação de 

três gravadores que descreve, Burroughs elabora o jardim do Éden nesses termos. Para 

ele Adão é o gravador 1, hospedeiro, Eva é o gravador 2, o acesso. Ela é um pedaço 

autônomo de Adão, assim como gravar um som de algo é cindir e autonomizar uma parte 

da fonte sonora. Para Burroughs, há evidentemente continuidade material entre o som que 

o objeto produziu e o objeto em si, atestado pela influência mútua que pode ser exercida 

entre o gravador e a realidade. O gravador 3 é o playback. “Adão experiencia vergonha 

pelo gravador 3, ou seja, Deus” (BURROUGHS, 2000) 

A ideia de reprodução (playback) é fundamental para Burroughs. Para ele, a 

reprodução de sons gravados pode incidir diretamente sobre a realidade objetiva, 

produzindo inflexões no desenrolar de acontecimentos que dependem do teor dos sons 

gravados. "Reproduzir gravações de um acidente pode produzir outro acidente" afirma 

(BURROUGHS, 2000) 

 É notável o poder que Burroughs delega ao terceiro elo desta cadeia de gravação. 

O vírus produz realidade, o playback produz realidade, Deus produz realidade. 

Inconspícuos ou invisíveis, estes elementos, em sua precariedade material, são, no 

entanto, secretamente responsáveis pelo controle e desvio da realidade, através do acesso, 

por um fragmento representativo do primeiro elemento, a uma entidade material notável 

e previamente autônoma. Burroughs finaliza salientando que "todos sistemas de controles 

dependem da manutenção de uma posição de monopólio. Se qualquer um puder ser o 

gravador de fita número 3 então o gravador de fita número 3 perde poder. Deus deve ser 

Deus. 

Assim, para ele, a cultura é dominada por uma espécie de ventrioloquismo de 

massa, no qual vozes podem invadir e ocupar os indivíduos, sendo elas responsáveis por 

sustentar um opressivo sistema de controle. Burroughs afirma que "se vou está ouvindo 

alguém, a voz dessa pessoa está dentro de sua cabeça. Ela, de alguma forma, invadiu e 

ocupou seu cérebro” (LYNDENBERG, 1994). Neste cenário, cabe ao escritor a missão 

guerrilheira de sabotar esse sistema.  

Burroughs propõem, como estratégia de resistência, forçar a palavra revelar sua 
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materialidade, assim o inimigo pode ser visto e expelido (LYNDENBERG, 1994).  Seus 

experimentos de cut-up com fita magnética constituem uma forma concreta de seus 

métodos de cut-up com escrita. "O escritor não sabe ainda o que as palavras são. Ele lida 

apenas com abstrações do ponto de origem das palavras. Estas técnicas [de cut-up] podem 

mostrar ao escritor p que as palavras são e o colocar em comunicação tátil com seu meio" 

(LYNDENBERG, 1994). O engajamento de Burroughs com o manejo físico da 

linguagem é descrito por Brion Gysin:  "Quando você manipula a coisa você mesmo, 

você consegue senti-las. William amava a ideia de colocar as mãos nas suas próprias 

palavras... Burroughs estava ocupado esgotando até a morte gravadores japoneses baratos 

com tamanha aplicação que ele era capaz de esgotar um deles em poucas semanas, dias 

até." (LYNDENBERG, 1994).  

A linguagem, portanto, organismo alóctone, opera reproduzindo-se de modo 

irrefreável em seus hospedeiros, formando um tecido verborreico que encerra a expressão 

autêntica do pensamento humano, assim como a proliferação sígnica na superfície 

midiática encobre o sujeito submedial para Groys 

Tenho falado frequentemente da palavra e imagem como vírus ou 

agindo como vírus, e isso não é uma comparação alegórica. Será 

conhecido o fato de que as falsificações nas línguas ocidentais silábicas 

são de fato mecanismos reais de vírus. Isso identifica que o propósito 

de um vírus é SOBREVIVER. Sobreviver a qualquer custoa do 

hospedeiro invadido. Ser um animal, ser um corpo. Ser um corpo 

animal que o vírus pode invadir. Ser animais, ser corpos. Ser mais 

corpos de animais para que o vírus possa passar de um corpo para outro. 

Permanecer presente como um corpo animal, ficar ausente como 

anticorpo ou resistência à invasão do corpo. 

 

Afirma Burroughs (2000). Dessa forma, o vírus precisa de um corpo que funcione 

como meio de expressão material, podendo, assim, tornar-se midiaticamente presente às 

custas da liberdade do hospedeiro. O organismo infectado torna-se refém da 

operacionalidade estritamente direcionada para a reprodução viral. 

O resultado dos cut-ups de Burroughs aponta precisamente para a estratégia 

prevista por Groys de introdução sistemática de ruído na mensagem veiculada a fim de 

forçar a revelação do sujeito submedial. Nesse sentido, o som gravado é campo 

privilegiado para produzir o “empobrecimento, diluição, ou redução do sinal”, já que 

aparelhos fonográficos “não ouvem como ouvidos que foram treinados para filtrar vozes, 

palavras [...]” mas apenas “registram eventos acústicos em si mesmos”, assim, ignoram 

as propriedades estruturais da linguagem como um sistema discreto de signos e 

incorporam o “ruído do meio” de forma ostensiva, produzindo distorções que, levadas às 
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últimas consequências, podem tornar a mensagem linguisticamente ininteligível 

(KITTLER, 1999). 

Nesta perspectiva, cabe aqui uma aproximação da semiótica da fonografia à 

fotografia. Roland Barthes em um dos seus célebres ensaios sobre fotografia afirma que:  

 
Para passar da realidade para sua fotografia, não é necessário dividir 

essa realidade em unidades e constituir essas unidades como signos, 

substancialmente diferentes do objeto que comunicam; [...] Certamente 

a imagem não é a realidade, mas pelo menos é o seu perfeito analogon 

e é exatamente essa perfeição analógica que, para o senso comum, 

define a fotografia. Assim pode ser visto o status especial da imagem 

fotográfica: é uma mensagem sem código; a partir desta proposição um 

corolário importante deve ser imediatamente desenhado: a mensagem 

fotográfica é uma mensagem contínua. 

 

Assim como a fotografia, o som gravado apresenta-se como signo contínuo, ou seja, não 

se comunica necessariamente mediado por um código feito de elementos discretos. Pode-

se argumentar que ao ouvir a gravação de alguém falando é possível compreender a 

mensagem veiculada apenas reportando-se a uma linguagem, com suas especificidades 

semânticas, sintáticas, lexicais, etc. No entanto, isso é verdade somente se for 

desconsiderado o ruído próprio da mídia, dos sons gravados não intencionalmente e da 

própria fala como parte constituinte da mensagem. Basta ouvir a gravação de uma voz 

falando em uma língua desconhecida ao ouvinte e será possível focar mais na 

materialidade sonora da voz e ruídos colaterais ao discurso do que no sentido das 

palavras. Ou seja, ao ouvir uma voz gravada enunciando palavras e dirigir a escuta de 

forma a produzir uma inteligibilidade lastreada apenas em um sistema abstrato de signos 

discretos, há uma evasão da materialidade midiática, o que reforça, dessa maneira, a 

reificação da subjetividade humana operada pelo sujeito submedial de Groys, protegido 

pelo vírus-palavra de Burroughs. 

 Os cut-ups sonoros de William Burroughs operam no sentido de produzir gradual 

e sistematicamente a erosão de sentido nas palavras. Assim, mira justamente na 

intensificação do ruído, almejando dessa forma, uma espécie de transparência midiática, 

forçando assim a emersão da verdade submedial encerrada pela superfície de palavras, 

concatenadas de forma a produzir sentido ordinário e reconhecível.  

O caráter semiótico do som de “signo contínuo” (KOTZ, 2007) se torna nesse caso 

uma vantagem bélica pois determina ampla plasticidade à materialidade fonográfica, 

favorecendo a deformação da palavra quando registrada em fita magnética. O gravador, 
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então, torna-se uma espécie de dispositivo de tortura, que à moda da CIA ou KGB, força 

a produção de um estado de exceção no qual a vítima, a palavra, é forçada a sinceridade, 

revelando dessa forma, o verdadeiro sujeito operando atrás das evidentes manifestações 

fenomenológicas. 

Ao aproximar estes dois autores concluímos, entretanto, que o estado de 

permanente atenção paranoica sustentado pela iminência de um rompante ontológico 

apresenta uma diferença topológica fundamental na filosofia de Groys e na mitopoética 

de Burroughs. Esta distinção deriva fundamentalmente da diversa posição do Outro e do 

horizonte ético destes dois autores.  Para Groys, a ameaça do Outro é a súbita revelação 

do sujeito medial, convenientemente enterrado sob a convencionalidade sígnica da 

mensagem, enquanto para Burroughs, o Outro, igualmente ameaçador, constitui a própria 

natureza destas convenções, erigidas pela proliferação viral dos signos na superfície 

medial. A supressão, mesmo que temporária do tecido sígnico produz para Groys a 

confirmação de uma suspeita, revelando a terrível verdade da existência de um perigoso 

sujeito inapelável, enquanto a erradicação da infecção viral do meio para Burroughs abre 

a possibilidade da constituição de “uma linguagem que dará a opção do silêncio”(KAHN, 

1999), uma espécie de utopia afásica. 

 

2.4 Dianética:o corpo como mídia fonográfica 

O desejo de silenciamento absoluto da palavra pode ser traçado em Burroughs, 

segundo Douglas Kahn (1999), ao conceito de engrama, fundamental à cientologia e 

dianética de Hubbard10, citada explicitamente em textos de Burroughs. Kahn (1999) 

assim o descreve: 

O bloco patogênico básico no sistema de Dianética era o agente 

maligno conhecido como o engrama - mais simplesmente, um momento 

traumático ou doloroso, literalmente registrado pelo corpo. Essa 

gravação não deve ser confundida com a memória que ocorre dentro do 

cérebro, e não se deve presumir que uma pessoa precise estar consciente 

para registrar uma experiência traumática. Em vez disso, a gravação 

ocorre em qualquer parte do corpo, no nível celular, como "um traço 

 
10 Lafayette Ronald Hubbard foi um autor americano de histórias de ficção científica e fantasia e 

o fundador da Igreja da Cientologia. Em 1950, Hubbard escreveu Dianética: A Ciência Moderna 

da Saúde Mental e estabeleceu uma série de organizações para promover a Dianética. A 

Cientologia foi fundada por Hubbard após perder os direitos sobre Dianética em processo de 

falência. A Igreja da Cientologia é popular até hoje, tendo aumentado sua visibilidade graças à 

adesão de celebridades como o ator Tom Cruise. 
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definitivo e permanente deixado por um estímulo no protoplasma de 

um tecido ... um traço celular de gravações que penetram 

profundamente na própria estrutura do próprio corpo". Esses engramas 

contêm absolutamente tudo e seriam muito similares a "registros 

fonográficos ou filmes, se estes contivessem todas as percepções de 

visão, som, olfato, paladar, sensação orgânica, etc."  Se esses engramas 

permanecerem no lugar e não forem descartados através de meios 

terapêuticos, eles predisporão o indivíduo a doenças psicossomáticas 

(que, para Hubbard, inclui todas as doenças conhecidas), transtornos 

mentais e sempre a impedirão a completa sanidade psicofisiológica. O 

processo terapêutico envolve basicamente descobrir essas gravações e 

reproduzi-las repetidas vezes até que elas percam seu poder, tornem-se 

chatas e sejam transferidas para fora do que Hubbards chama de mente 

reativa, onde os engramas cumulativos agem de maneira nefastamente 

coordenada, para a região benigna dos bancos de memória regulares, 

onde eles não causarão danos. Isso foi o que Burroughs quis dizer em 

sua carta a Ginsberg, quando ele disse que tudo o que era necessário era 

"simplesmente tocar a fita repetidamente até que o trauma fosse 

apagado. Funciona". 

 

Ou seja, na perspectiva cientológica, cara à Burroghs, o corpo funciona como uma espécie 

de aparelho de registro, como ressaltado por Kahn, não, entretanto, operando em regime 

mnemônico-cognitivo, mas sim à nível celular. Estabelece-se assim uma espécie de 

midialidade histológica. Não à toa, então, a obsessão de Burroughs pelo gravador de fita 

magnética, já que este aparelho e sua mídia de registro fornecem  precisamente ao autor 

um suporte diagramático ao funcionamento da mente humana prescrita por Hubbard. A 

invisibilidade das partículas férrica na fita, responsáveis pela indução eletromagnética no 

cabeçote de leitura e, assim, pelo som reproduzido, assemelha-se à inscrição engramática, 

igualmente indetectável, mas responsável pela produção sonora da voz interna em última 

instância. Mais uma vez, a tópica do controle secreto por entidades que se fazem furtivas 

aparece. Kahn (1994) aponta que a partir da heteróclita escrita de Burroughs é possível 

compreender a fita magnética como uma espécie de manifestação isomórfica à expressão 

genética biológica ou à conspirações políticas clandestinas. O autor afirma: 

essa escrita [de Burroughs] poderia unir o material genético em 

proliferação de vírus, a sintaxe da linguagem e o contágio de ideologias, 

as segmentações de corpos e sistemas. A fita de áudio trazia em sua 

superfície uma inscrição ilegível de partículas metálicas reconfiguradas 

que poderiam manifestar ação em outros locais da escrita, desde o 

código genético até as ações clandestinas e codificadas da conspiração. 

Apenas ouvir certos sons gravados pode mudar de corpo e levar as 

pessoas a agirem de forma não desejada. 

 

Para Hubbard, o complexo de engramas que se forma a partir das inscrições 

traumáticas ao longo do desenvolvimento da mente humana opera como uma voz 
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incessante reproduzida a maneira de uma mídia sonora defeituosa, como, por exemplo, 

no efeito de loop um disco de vinil danificado. Hubbard denomina este complexo de 

“mente reativa” e sua vozes produzidas de demônios dianéticos (KAHN, 1999). Tal 

estado patológico é alocado nesta teoria como norma geral, ou seja, todos devem se 

submeter à cura dianética para alcançar um estado psicológico saudável, no qual não há 

nem um sinal de murmúrio interno. Esta formulação esclarece por outro ângulo a 

aproximação que Burroughs estabelece entre vírus, agentes patógenos por excelência, e 

palavra. Burroughs (2000) torna evidente a importância da voz interna para sustentar sua 

teoria sobre a palavra:    

A "Outra Metade" é a palavra. A "Outra Metade" é um organismo. A 

palavra é um organismo. A presença da "Outra Metade", um organismo 

separado ligado ao seu sistema nervoso em uma linha de palavras, pode 

agora ser demonstrada experimentalmente. Uma das "alucinações" 

mais comuns de sujeitos submetidos a privação dos sentidos é a 

sensação de outro corpo esparramado no corpo do sujeito em um ângulo 

... sim, um ângulo bastante distinto é a "Outra Metade", trabalhado há 

alguns anos em uma base simbiótica. Da simbiose ao parasitismo é um 

pequeno passo. A palavra agora é um vírus. O vírus da gripe pode ter 

sido uma célula pulmonar saudável. É agora um organismo parasita que 

invade e danifica os pulmões. A palavra pode ter sido uma célula neural 

saudável. É agora um organismo parasita que invade e danifica o 

sistema nervoso central. O homem moderno perdeu a opção do silêncio. 

Tente parar o seu discurso subvocal. Tente conseguir até dez segundos 

de silêncio interior. Você encontrará um organismo resistente que o 

forçará a falar. Esse organismo é a palavra. 

 

afirma o autor. Assim, algo trivial como o pensamento em palavras, experimentado 

evidentemente pela imensa maioria de seres humanos, assume um valor de desvio 

patológico e demoníaco que requer uma intervenção sistemática contra o seu agente 

etiológico. Kahn (1999) afirma 

pode parecer um pouco desconcertante (embora você saiba onde 

conseguir ajuda) que algo tão comum quanto a fala interior possa 

constituir uma aberração causada por outras vozes que intercedem 

sobre o Eu autocontido, [...] "uma suposição segura de que quase todo 

aberrante contém um circuito demoníaco ... um Clear11 não tem 

nenhuma 'voz mental' ". Ele não pensa em voz alta. Ele pensa sem 

articulação de seus pensamentos e seus pensamentos não se colocam 

em termos de voz”. 
 

Traçar, detectar, revelar e erradicar tal elemento clandestino torna-se imperativo para o 

escritor, que assume, ao mesmo tempo, o papel de médico infectologista e agente 

 
11 Clear na gramática da dianética é um indivíduo na qual todos os “demônios dianéticos” 

foram erradicados 
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investigador policial.  

 

2.5 – Genial, o som como indutor de pulsões autodestrutivas 

O caráter maligno e furtivo do agente de controle descrito via Groys e Kahn é 

elaborado literariamente por Burroughs em “The ticket that exploded”, o livro da trilogia 

Nova em que o gravador de fita magnética figura mais abundantemente. 

A seguir reproduzimos um trecho relativamente longo, mas que talvez seja o 

epítome desta questão. Nele, um criminoso foragido, de apelido Genial, é desmascarado 

pelas investigações do agente William Lee, pseudônimo de Burroughs:12 

 

[...] O apelido de um dos ladrões é Genial.... 

Eu fiz uma ligação para a Scotland yard... "Inspetor Murdock, por favor." 

"Quem devo dizer está ligando senhor?" 

"Klinker". 

"Apenas 'Klinker', senhor?" 

"Isso é tudo." 

"Oh olá Lee, o que posso fazer por você?" 

"Alguém em seus arquivos apelidado de 'Genial'?" 

"Espere, vou verificar ..." Eu separei mais uma moeda. "Sim, aqui está ... nome 

Terrence Weld ... idade 2 .. 1 metro e meio .. sessesta e três kilos .. cabelo loiro escuro .. 

olhos verdes .. já tem passagem pela polícia ... preso três vezes suspeito de invasão de 

domicílio .. sem condenações ..." 

"Como ele conseguiu esse apelido?" 

“Bom de lábia .. frio e calculista .. ri muito .. bem, Genial aparentemente pelo 

menos.” 

"Entendi... mais alguma coisa?" 

“Bem, sim .. cerca de dois anos atrás, um sujeito chamado Harrison, John Harrison 

se enforcou no celeiro de seu país perto de Sandhill. Harrison estava vivendo com o jovem 

Weld na época. Weld foi pego no carro de Harrison. Foi assim que isso chegou ao nosso 

conhecimento .. Desnecessário dizer.. sem acusações .. " 

“Desncessário dizer...Weld estava com Harrison em sua casa de campo no 

 
12 Dada a importância deste trecho, dado o valor de ilustração literária das questões sobre 

Burroughs tratadas até aqui, o original, em inglês, encontra-se na seção ANEXOS desta 

dissertação, a título de consulta. 
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momento da morte de Harrison?” 

"Não, ele estava em Londres." 

"Nada para conectá-lo com a morte de Harrison?" 

"Nada" 

"Algo incomum sobre o suicídio de Harrison?" 

"Bem, sim .. Ele havia montado uma forca .. deve ter levado meia hora para 

construir." 

"Algo mais?" 

Pausa .. tosse .. "O corpo estava completamente nu." 

"Você tem certeza de que ele estava sozinho no momento?" 

"Com certeza ... É uma cidade pequena ... fácil de verificar." 

"E suas roupas ... todas empilhadas?" 

"Cuidadosamente dobradas." 

"E as ferramentas que ele usou?" 

“Cada ferramenta retornou ao seu lugar. O celeiro era usado como uma oficina. 

Carpintaria era um dos hobbies da Harrisons.” 

"Harrison tinha um gravador de fita?" 

"Como eu posso saber? Se você está tão interessado, posso lhe passar um número 

para ligar no S.B. ” 

"Parece estranho que eles estejam interessados em um suicídio comum." 

“Muitas das coisas que eles fazemparecem estranhas para o resto de nós. O que 

eu sei é que que eles dedicaram algum tempo ao caso ... Procure pela Extensão 12 ... Sr. 

Taylor.” 

Eu poderia dizer pelo jeito que ele repetiu o nome Sr. Taylor sabia quem eu era 

"Sim Sr. Lee?" 

"Eu gostaria de algumas informações sobre um homem chamado Harrison que se 

matou há dois anos atrás. Local do país perto de Sandhill .." 

 Eu me lembro do caso ... melhor não falar pelo telefone ... Você pode me encontrar 

esta noite no Bar Chandoo? por volta das seis? 

Sr. Talylor estava vestido com um terno azul-claro os ombros tão largos que 

davam uma impressão de deformidade ... uma pequena cicatriz onde um lábio leporino 

tinha sido corrigido ... rosto vermelho ... olhos azul-claros. Nós encontramos um canto 

tranquilo. Sr. Taylor pediu um Scotch Old Fashioned. 

“John Harrison tinha 28 anos na ocasião de sua morte ... Ele estava razoavelmente 
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bem ... apartamento em Paddington .. casa no campo .. interessado no oculto .. escreveu 

poesia ruim .. pintou quadros ruins .. bom em carpintaria no entanto .. fez seus próprios 

móveis. 

“Ele possuía um gravador de fita”? 

“Sim, ele possuía três gravadores concectados com extensões para que ele pudesse 

tocar ou gravar de um para o outro. Eles estavam no apartamento de Paddington. 

"Você ouviu as fitas dele?" 

Ele bebeu metade de sua bebida. “Sim, ouvi suas fitas dele e li seu diário. Ele 

parece ter sido obcecado por enforcamento ... os aspectos sexuais, você entende. 

"Isso não é tão incomum .. quando você considera as extensões .." 

Ele terminou sua bebida. "Não, não é tão incomum e é precisamente isso que 

preocupa este departamento." 

“Você entrevistou um jovem chamado Terrence Weld nesta conexão?” 

"O Jovem ‘Genial’? Sim, eu entrevistei esse espécime. 

"Ele foi genial?" 

“Impecavelmente sim. Eu o considerava diretamente responsável pela morte de 

Harrison. Quando eu falei isso pra ele, ele disse 

" ‘O que e eu tão jovem?’” 

"Exatamente. E então ele riu.” 

"Som interessante." 

"Muito." 

"Você gravou isto?" 

"Claro." 

"Bastante estúpido de parte dele, você não acha?" 

“Não exatamente estúpido. Ele simplesmente não pensa da mesma maneira que 

nós. Talvez ele não consiga deixar de rir desse jeito, mesmo quando isso parecer ser muito 

desvantajoso para ele”. 

"Eu sugeriria que 'Genial' é essa risada ... a única existência que 'Genial' tem." 

“Risada infecciosa o que? Sim, ele é uma doença ... um vírus. Houve outros casos. 

Nós tentamos mantê-lo fora dos jornais. 

“E os casos de que ninguém ouve falar? Talvez a operação tenha sido levada a um 

ponto em que o enforcamento não é mais necessário..  morte atribuída a causas naturais 

.. ou a vítima é tomada pelo vírus. O próprio ‘Genial’ pode ter sido "enforcado". 

"Eu pensei nisso, claro. O que estamos lidando aqui é uma arma biológica usada 
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por poderes e para propósito precisos que ainda não sabemos. ” 

“Também uma arma ideal para assassinatos individuais. Alguma razão pela qual 

alguém poderia querer Harrison fora do caminho? 

“Nenhuma. Ele simplesmente não era importante. Concluí que a morte dele foi 

puramente experimental ”. 

"'Genial' foi pago?" 

“Parece que sim. Ele foi para os Estados Unidos logo depois que eu conversei 

com ele. 

"Ainda lá?" 

"Não, ele voltou para Londres." 

 "Você viu ele?" 

"Sim. Ele não me reconheceu .. chapado de heroína e barbitúricos .. parece dez 

anos mais velho .. pronto para o tribunal eu diria .. Mas qualquer um 'Genial' não é 

importante ainda mais de onde ele veio: de um gravador de fita." 

"Você fez cópias das fitas de Harrison?" 

"Sim. Toque-as para você, se quiser.” 

O apartamento de Taylor era compacto acarpetado ... uma escrivaninha uma 

máquina de escrever dois gabinetes uma mesa comprida perto da janela com quatro 

gravadores conectados por extensão. Ele apontou para os gravadores ... "Eu tive a ideia a 

partir da configuração de Harrison." 

“Harrison instalou os gravadores pessoalmente?” 

“Não, ele era bom em carpintaria, mas era meio tapado em relação a maquinaria 

especialmente com equipamentos elétricos. ‘Genial’ ligou as máquinas para ele” 

Ele colocou uma fita. “As vozes de Harrison e 'Genial' se alternaram. Ambos 

gravaram um texto curto em seguida as duas fitas foram cortadas em seções curtas e 

recombinadas entre si. Isso produz uma forte reação erótica. Curiosamente o conteúdo da 

fita parece não afetar o resultado. De fato o mesmo efeito sexual pode ser produzido pela 

emenda de gravações da rua gravadas por dois sujeitos separadamente.” 

Duas vozes lendo uma zombando cruelmente a outra abafada e quebrada em 

comparação alternada em intervalos curtos transmitiam uma sensação de intimidade 

elétrica carregada fácil vulgar e portanto nojenta. 

“Agora escute isso.” As palavras estavam embaralhadas. Eles rosnaram e 

choramingaram e latiram. Era como se as próprias palavras fossem questionadas e 

forçadas a entregar seus significados ocultos. “Fita enrolada… a mesma gravação que 
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você acabou de ouvir indo para frente e para trás no cabeçote. Você pode obter o mesmo 

efeito, ligando e desligando uma gravação em intervalos muito curtos. Ouça com atenção 

e você vai ouvir as palavras que não estavam no texto original: 'faça – faça – faça -... sim 

eu vou vou vou fazer fazer fazer... realmente realmente realmente fazer fazer fazer 

pescoço pescoço pescoço.. sim sim sim..’ 

"Você ouviu?" 

"Ah sim sim sim" (refleti que seria interessante gravar um discurso na ONU, no 

Congresso, no Parlamento ou em qualquer outro lugar e reproduzir alguns segundos 

depois. Você pode administrar um governo sem polícia se seu programa de 

condicionamento for duro o suficiente, mas você não pode administrar um governo sem 

ladainha.) "Sim, eu ouvi." 

"Aqui está outra da mesma fita original alternando Harrison e 'Genial' 

“24 vezes por segundo. Eu suspeito que esta foi a fita que derrubou Harrison.” 

Um som familiar que eu ouvira como se por anos quase audível ... alto e claro 

agora uma cadência hipnótica murmurando. Ele desligou a máquina. 

“A trilha sonora ilumina a imagem. A imagem de 'Genial' neste caso. Quase tátil 

.. Bem, é isso aí .. biólogos falam sobre criar vida em um tubo de ensaio .. toda a 

necessidade é alguns gravadores: 'Genial 23' ao seu serviço senhor .. um vírus é claro .. 

A trilha sonora é a única existência que tem ninguém o ouve ele não está lá exceto como 

um potencial como as esferas e cristais que aparecem sob um microscópio de elétrons: 

Herpes .. Raiva .. Febre amarela .. Encefalite de São Luís.. apenas esferas e cristais até 

encontrarem outro hospedeiro .. apenas um arranjo de moléculas de ferro em uma fita até 

que 'Genial 23' invada outra rainha… é claro que a vida parasita é a forma mais fácil de 

criar .. Eu me pergunto se… 

“Se alguém pudesse fazer um ‘Genial’ bom?” Eu não sei. Experimentos nesse 

sentido são indicados ... ” 

("Você vê por este ângulo, B.J? Um bom vírus .. lindos sintomas .. uma longa 

viagem combinando as melhores características de heroína haxixe LSD yage .. aqueles 

que retornam ganharam uma radiante beleza sobre-humana..!) 

“’Genial’ estava ficando no apartamento de Paddington na ocasião do suicídio de 

Harrison?” 

"Não. Ele deixou Harrison um mês antes da morte de Harrison. Aparentemente 

Harrison ofereceu-lhe todo o dinheiro que pode juntar para voltar e viver com ele mas 

‘Genial’ recusou. Ele estava morando com um jovem. O nome era Cunningham .. Robert 
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Cunningham .. embaralhando-se juntos .. contanto que as fitas emendadas encontrem uma 

saída em real contato sexual elas atuam como um afrodisíaco .. nada mais .. Mas quando 

um sujeito suscetível é emendado com alguém que não está lá então elas agem como um 

vírus destrutivo ... a arma perfeita para um assassinato com um álibi embutido. ‘Genial’ 

não estava lá na época. Ele nunca está.’ 

“‘Genial’não se deu conta disso.” 

“Dificilmente .. Este é obviamente apenas um aspecto do panorama geral... o que 

parece ser um projeto cuidadosamente elaborado para a invasão do planeta.. Qualquer um 

que mantenha seus malditos olhos abertos não precisa de um psiquiatra para lhe dizer que  

um elemento destrutivo entra nas chamadas relações sexuais normais: o desejo de 

dominar, matar, subjugar e comer o parceiro ... esses impulsos são normalmente 

controlados por contra-impulsos.. o que o vírus coloca fora de ação são os centros 

reguladores nos sistemas nervosos ... Agora  sabemos como é feito pelo essa operação em 

particular pelo menos. Nós não sabemos quem está fazendo isso ou como pará-los. Toda 

vez que conversamos com alguém como ‘Genial’ capturamos um gravador ... geralmente 

com as fitas já apagadas ... " 

"Você deve ter alguma ideia." 

“Nós temos… Você conhece o grupo Logos? .. afirmam ter reduzido o 

comportamento humano a uma ciência previsível controlada por combinações de palavras 

apropriadas. Eles têm um sistema de terapia que chamam de ‘limpeza’. Você "executa" o 

material traumático que eles chamam de ’engramas’, até que ele perde a conotação 

emocional através da repetição e é então refilado como memória neutra. Quando todos os 

'engramas' tiverem sido executados e desativados, o sujeito se torna 'limpo'. Parece que 

uma técnica é uma ferramenta boa ou ruim de acordo com quem a utiliza e com quais 

objetivos. Esta ferramenta é especialmente passível de abuso. Em muitos casos, eles se 

tornam 'limpos' descarregando as fitas de 'engrama' ... os 'limpos' queimando com uma 

pura chama fria de interesse próprio uma imagem cintilante que se ilumina com mais 

clareza à medida que se fragmenta... sim nós conhecemos os homens e mulheres à frente 

desta organização  mas eles não são mais do que isso .. uma fachada .. gravadores de fita.. 

os operadores não estão lá (BURROUGHS, 1987) 
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Genial constitui a personificação das principais questões sobre a relação de 

Burroughs com a gravação em fita magnética levantadas até agora neste trabalho. Genial 

é caracterizado como um típico weasel, em termos de mitologia cinematográfica, talvez 

algum antagonista de Jim Stark, interpretado por James Dean, em Rebel withouth a case. 

O termo, de difícil tradução precisa para o português refere-se literalmente ao animal do 

gênero mustela, conhecido popularmente como furão, doninha ou fuinha. É um mamífero 

agressivo, rápido e de corpo esguio que, por isso mesmo, pode se esquivar e esconder 

com facilidade. Como gíria, weasel conota um indivíduo simultaneamente astuto, mas 

que opera sob princípios éticos egoístas e desonestos. O episódio de Genial dramatiza 

simultaneamente o modus operandi viral, submedial e dianético. 

Ao longo dos diálogos, é notável que o esforço de identificação da natureza de 

Genial é marcado pelas obstinadas interrogações de Lee sobre as relações de Harrison, o 

suposto suicida investigado, com gravadores de fita magnética.  

A suspeita confirma-se quando é relatado que Harrison de fato possuía três 

gravadores, instalados por Genial em suas acomodações, ligados de maneira em que 

formassem um sistema de feedback no qual um aparelho pudesse gravar o outro, 

justamente o arranjo descrito como estrutura tríadica de transferência (ou promiscuidade) 

ontológica a partir de gravadores em Electronic Revolution. 

 A identidade de Genial é revelada quando o próprio se trai, ao deixar sua risada 

ser gravada. Tal som não é apenas um caractere taxonômico que permite a ligação ao seu 

referente mas constitui a essência deste criminoso por excelência. Lee sugere que a 

existência de Genial se reduz a uma espécie de vírus sonoro: 

"Eu sugeriria que 'Genial' é essa risada ... a única existência que 

'Genial' tem." 

“Risada infecciosa o que? Sim, ele é uma doença ... um vírus. 

Houve outros casos. Nós tentamos mantê-lo fora dos jornais. 

(BURROUGHS, 1997) 

  

 Dessa maneira, ao transitar mediaticamente entre os gravadores e Harrison, 

Genial confunde-se com este e instala um desejo latente de autodestruição. Burroughs de 

fato tentou experimentar procedimentos desta natureza com Antony Balch. No curta Bill 

& Tony, Burroughs e Balch apresentam-se com identidades trocadas e ao longo do filme 

se dublam, permutando também suas vozes (Fig. 5). Não à toa, parte do texto lido pelos 
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dois é retirado do da introdução do filme Freaks, dirigido por Tod Browning13, no qual a 

teratologia é um elemento fundamental. 

 À maneira da enorme quantidade de energia liberada pelo processo de fusão 

nuclear, a intimidade aberrante derivada de aproximação excessiva entre o som das vozes 

gravadas de Genial e Harrison produz a liberação do que Burroughs chama de “sentido 

oculto” da palavra. Nesse caso, Lee afirma que, o potencial liberado é uma espécie de 

força natural presente nas pulsões sexuais, “o desejo de dominar, matar, tomar e comer o 

parceiro”, que, entretanto, é normalmente refreado pelos “centros regulatórios no sistema 

nervoso”. Desta forma, Genial é uma espécie de arma biológica experimental, à serviço 

de alguma força política secreta que serve apenas à indução da liberação dos desejos 

destrutivos humanos, operando tecnicamente pelas vias mediáticas do som gravado. 

As propriedades da fita magnética podem iluminar a influência que determinados 

aspectos desta tecnologia tiveram sobre a imaginação de Burroughs na sua singular 

apropriação do som na sua obra literária. A inscrição oculta na fita, lastreada em uma 

materialidade precária, quase irreal, fornece uma oportuna moldura para a suposição 

paranoide de Burroughs de uma realidade oculta, pronta para se realizar através do 

controle de seres dotados de maior pregnância material. Além disso, a susceptibilidade à 

mutação que esse meio apresenta, cria um campo teratogênico, o qual se constitui como 

arena de guerra política. 

 

 

13 Freaks é um filme americano de 1932 produzido e dirigido por Tod Browning. A versão 

original do filme, rodando 90 minutos, foi considerada muito chocante para ser lançada, então 

várias cenas foram cortadas, resultando em uma duração abreviada de 64 minutos. A versão 

original não existe mais.O filme é baseado em elementos do conto "Spurs", de Tod Robbins. Os 

personagens homônimos eram interpretados por pessoas que trabalhavam como artistas de 

espetáculos de circo e tinham deformidades reais. O filme é estrelado por Wallace Ford, Leila 

Hyams, Olga Baclanova e Roscoe Ates. Entre os atores deformados, estavam os irmãos anões 

Harry e Daisy Earles, Johnny Eck que tinham agenenite sacral, as irmãs gêmeas Daisy e Violet 

Hilton e Schlitzie. 
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Fig. 5 – Dois frames do curta  Bill & Tony, 1972, dirigido por Antony Balch, no 

primeiro: Antony Balch, no segundo: William Burroughs 
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Capítulo 3 
A década de 1960 trouxe o advento da arte conceitual e viu o 

surgimento de Andy Warhol, talvez a figura mais importante na 

escrita não criativa ou conceitual. Toda a obra de Warhol 

baseou-se na ideia de não criatividade: a produção sem esforço 

de pinturas mecanicamente e filmes inassistíveis em que 

literalmente nada acontece. Em termos de produção literária, 

também, Warhol forçou os limites ao fazer com que outras 

pessoas escrevessem seus livros para ele. Ele inventou novos 

gêneros literários: a: a novel é uma mera transcrição de diversas 

fitas cassete. Erros de ortografia, engasgadas e gaguejos foram 

digitados. Seus diários, um enorme volume, foram ditados por 

telefone a um assistente e transcritos; eles podem ser lidos como 

uma atualização da Life of Johnson, de Boswell. Nos termos de 

Perloff, Andy Warhol era um "gênio não original". 

 

Kenneth Goldsmith, Uncreative writing 

 

3.1 – Contextualização crítica 

No campo das artes visuais, Andy Warhol é indubitavelmente um dos maiores 

expoentes de práticas artísticas que contrariaram de forma contundente as tradicionais 

litanias sobre a função da arte que entre suas asserções mais frequentes figuram, por 

exemplo: expressão da interioridade da subjetividade artística; mobilização de uma 

constelação semiótica própria do artista para comunicação de uma verdade profunda; 

constituição idiossincrática de objetos de maneira inalienável do seu autor. Warhol, ao 

contrário, tornou-se célebre pela falta de originalidade da sua produção imagética. Liz 

Kotz (2007) avalia que 

 
Se alguém confia nos relatos da legião de associados que passaram pela 

vida de Warhol desde o início da década de 1950 até sua morte, 

encontra um paradoxo: que Warhol, talvez o artista mais famoso da 

segunda metade do século XX, não fez nada, não teve idéias próprias 

ou fez qualquer de seus trabalhos. Esse quadro é ecoado pelos relatos 

históricos da arte nos quais cada movimento que Warhol fez meramente 

reproduz as estratégias pictóricas do cubismo ou os procedimentos 

pictóricos de outros pintores do pós-guerra. 

 

Produzindo, no início de sua trajetória, em um ambiente dominado pelo 

expressionismo abstrato, Warhol enfrentou o que parecia ser o coração da pintura 

contemporânea de sua época, isto é, a expressividade da tinta e a impulsividade com que 

o pintor interagia com ela, o espírito de improvisação e a liberdade envolvida no ato de 

criação pictórica (DANTO, 2012).  Para isso, Andy direciona seus esforços para uma 

constante diluição da subjetividade artística rumo a uma relação homeostática com os 
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signos produzidos e proliferados pela indústria cultural, a saber, de cartazes publicitários 

prometendo miraculosas transformações cosméticas (Fig.6) a imagens de acidentes de 

trânsito veiculadas em noticiários (Fig.7). Assim, ao contrário dos expressionistas 

abstratos de seu tempo, Warhol não radica sua arte numa suposta manifestação de um 

interior invisível, profundo, particular e indissociável da subjetividade do artista, mas 

antes, tece uma superfície plana, homogênea e coletiva, compartilhada por todos que se 

inserem voluntariamente ou de forma coercitiva na cultura de consumo, e, portanto, estão 

expostos às imagens absolutamente reconhecíveis de seus trabalhos. Danto (2012), 

citando uma passagem de cunho do próprio artista, afirma que 

Quando Warhol declarou, com seu estilo aforístico, “Se você quer saber 

quem é Andy Warhol, apenas olhe para o meu rosto ou para a superfície 

do meu trabalho. Está tudo lá”, ele estava rejeitando essa concepção 

romântica da alma do artista. Os expressionistas abstratos e os artistas 

pop tinham concepções radicalmente opostas sobre o que os artistas 

faziam. O artista pop não tinha segredo íntimos. Se ele revelava alguma 

coisa aos espectadores, era algo que estes já conheciam ou pelo menos 

tinha ouvido falar.” 

 

Ou seja, não parece ser possível analisar as obras de Warhol procurando uma espécie de 

âmago oculto a ser encontrado descamando o conteúdo explícito de seus trabalhos. 

Warhol é um antienigma, não há o que ser decifrado em suas imagens. Evidentemente, o 

valor artístico-monetário atríbuido aos produtos de Warhol, como a famigerada série das 

latas de sopa Campbell por exemplo (Fig.8), decorre do funcionamento do sistema do 

mercado de arte, não sendo estas imagens dotadas de valor estético per se, já que são 

absolutamente idênticas às veiculadas ordinariamente em supermercados. Como sustenta 

Groys (2013),  

o funcionamento do sistema de arte é baseado em certos juízos de valor 

estético, critérios e regras de inclusão e exclusão, e assim por diante. 

Todos esses juízos de valor, critérios e regras, obviamente, não são 

autônomos. Pelo contrário, refletem as convenções sociais dominantes 

e as estruturas de poder. Podemos dizer com segurança: não existe um 

sistema de valores autônomos, puramente estético, imanente à arte, que 

possa regular o mundo da arte em sua totalidade. 

 

 

Assim, torna-se central para a compreensão da poética warholeana o paradoxo que suas 

obras estabelecem com o sistema da arte ao incorporar a banalidade das imagens 

ordinárias veiculadas nos meios de comunicação de massa no panteão das imagens eleitas 

como relevantes para constituir uma narrativa historiográfica da cultura sob a égide dos 

arquivos.  
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Fig.6 - Before and After 3 – Andy Warhol (1962) 

 

 

 

 

Fig.7 - Orange Car Crash Fourteen Times – Andy Warhol (1963) 
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Fig.8 - Campbell's Soup Cans, 1972, Andy Warhol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51  

Boris Groys (2013) em On the new, baseado em concepções kieerkgaardeanas 

sobre igualdade e diferença, defende que o novo, e por isso relevante, ainda que apenas 

temporariamente, no sistema de arte apresenta-se pela indiscernibilidade das coisas 

mundanas. Mobiliza para tal, a figura de Cristo como exposto pelo filósofo dinamarquês: 

 

Como exemplo de tal diferença, Kierkegaard usa a figura de Jesus 

Cristo. De fato, Kierkegaard afirma que a figura de Cristo inicialmente 

se parecia com a de qualquer outro ser humano ordinário naquele tempo 

histórico. Em outras palavras, um espectador objetivo naquele tempo, 

confrontado com a figura de Cristo, teria sido incapaz de encontrar 

qualquer diferença visível e concreta entre Cristo e um ser humano 

comum - uma diferença visível que poderia sugerir que Cristo não era 

simplesmente um homem, mas também um Deus. Assim, para 

Kierkegaard, o cristianismo baseia-se na impossibilidade de reconhecer 

Cristo como Deus - a impossibilidade de reconhecer Cristo como 

diferente. Assim, isso implica que Cristo é realmente novo e não 

meramente diferente - e que No Novo Cristianismo há uma 

manifestação da diferença sem diferença, ou da diferença para além da 

diferença. Para Kierkegaard, portanto, o único meio para um possível 

surgimento do novo é o ordinário, o "não-diferente", o idêntico - não o 

outro, mas o mesmo. No entanto, surge a questão de como lidar com 

essa diferença para além da diferença. Como o novo pode se 

manifestar? 

 

 

Dessa maneira, ao contrário do senso comum, que espera que a partir, grosso modo, da 

arte moderna, seja ela responsável pela produção do novo ao lançar mão de gestos que 

introduzam algum tipo de diferença. Groys (2013) postula que o Novo parte de uma 

diferença para além da diferença, já que assim não há parâmetros de comparação dados 

por um código estrutural prévio. No sistema de arte, Groys (2013) aproxima o cristo 

kieerkegaardeano ao readymade de Duchamp: 

podemos dizer que a Fonte de Duchamp é uma espécie de Cristo entre 

as coisas, e a arte do readymade é uma espécie de cristianismo na arte. 

O cristianismo toma a figura de um ser humano e o coloca, inalterado, 

no contexto da religião, o Panteão dos deuses tradicionais. O museu - 

um espaço de arte ou todo o sistema de arte - também funciona como 

um lugar onde a diferença além da diferença, entre obra de arte e a mera 

coisa, pode ser produzida ou encenada. 

 

Afirma o autor. Esta perspectiva descreve precisamente o valor das imagens ordinárias e 

cotidianas que figuram abundantemente na obra de Warhol. 

A repetição, entretanto, em sua dimensão maquinal, assume na concepção artística 

de Warhol uma estratégia de deliberada elisão da subjetividade no processo de criação. 

Em Popism o artista afirma, 
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Fui muito citado dizendo: "Eu gosto de coisas chatas". Bem, eu disse 

isso e eu quis dizer isso. Mas isso não significa que não estou entediado 

com eles. Claro, o que eu acho que é entediante não deve ser o mesmo 

que outras pessoas pensam, já que eu nunca suportei assistir a todos os 

programas de ação mais populares na TV, porque eles são 

essencialmente os mesmos enredos e as mesmas cenas mesmos cortes 

repetidos indefinidamente. Aparentemente, a maioria das pessoas adora 

assistir basicamente a mesma coisa, desde que os detalhes sejam 

diferentes. Mas eu sou exatamente o oposto: se eu vou sentar e assistir 

a mesma coisa que vi na noite anterior, eu não quero que seja 

essencialmente a mesma coisa - eu quero que seja exatamente a mesma 

coisa. Porque quanto mais você olha para a mesma coisa, mais o 

significado desaparece, e melhor e mais vazio você se sente. 
(WARHOL, 1996) 

 

Tal estado constitui uma espécie de nirvana14 perverso permitido pela operação de 

repetição facilitada pelas mídias modernas. Nesse sentido, a adesão de Warhol, via 

passividade encenada, com os meios de comunicação de massa de sua época constitui 

uma intensificação, quase premonitória, da função psicossocial que estes iriam exercer 

pelas próximas décadas, como descrito por Crary (2015), em 24/7 : capitalismo tardio e 

os fins do sono: 

Quando ligamos a televisão, não sentimos excitação ou descarga de 

sensações de nenhum tipo. Ao contrário, há uma lenta passagem a um 

vazio do qual temos dificuldade de nos desligar. Esse é um traço 

decisivo da era do vício tecnológico: podemos voltar repetidas vezes a 

um vácuo neutro de baixa intensidade afetiva 

 

Ainda sobre repetição sobre a repetição em sua poética, Warhol relata sua 

impressão sobre a quantidade de obras que Picasso produziu em vida, publicada em uma 

matéria na ocasião de sua morte: 

Eu penso muito sobre “escritores espaciais” - os escritores que são 

pagos pelo quanto escrevem. Eu sempre acho que a quantidade é a 

melhor medida em qualquer coisa (porque você está sempre fazendo a 

mesma coisa, mesmo que pareça que você está fazendo outra coisa), 

então eu decidi me tornar um “artista espacial”. Quando Picasso 

morreu, eu li em uma revista que ele tinha feito quatro mil obras-primas 

em sua vida e eu pensei: "Puxa, eu poderia fazer isso em um dia." Então 

eu comecei. E eu descobri: "Puxa, leva mais de um dia para fazer quatro 

mil quadros". Veja só, do jeito que eu os faço, com minha técnica, eu 

realmente pensei que poderia ir quatro mil em um dia. E todos eles 

seriam obras-primas, porque todos seriam a mesma pintura. E eu 

 

14 Nas religiões indianas, o nirvana é um estado de perfeita quietude, liberdade, maior felicidade, 

bem como a liberação ou término do samsara, o ciclo repetitivo do nascimento, vida e morte. No 

contexto budista, o nirvana refere-se à realização do vazio. 
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comecei e cheguei a cerca de quinhentos e depois parei. Mas demorou 

mais de um dia, acho que demorou um mês. Então, a quinhentos por 

mês, eu levaria cerca de oito meses para fazer quatro mil obras-primas 

- para ser um “artista espacial” e preencher espaços que eu acredito que 

não devam ser preenchidos de maneira alguma. Foi decepcionante para 

mim, perceber que me levaria tanto tempo. 

(WARHOL, 2014) 

 

Na lógica de Warhol, o valor de um objeto artístico não é aferido pela sua 

irreprodutibilidade, caso assim fosse, este funcionaria como um registro indicial de 

contingências atuantes no momento de sua fatura. Evidentemente, Warhol não foi o 

primeiro a intentar uma dessacralização da arte, ironizando o “toque de midas” do artista. 

Nesse âmbito, é possível o recuo, no mínimo, até Duchamp e seus readymades Warhol, 

no entanto, ao contrário dos objetos únicos duchampianos, como Fonte, Roda de 

bicicleta, etc, requisita a vocação mimética da arte (absolutamente fora de moda no seu 

tempo) não para representar as formas da natureza ou seus processos, mas sim para 

reproduzir a repetição incessante dos processos industriais e a proliferação da constelação 

de imagens decorrentes da cultura capitalista. Warhol torna o artista uma máquina: 

repetidor obstinado, protocolar, não-criativo. 

 Em meados da década de 1960, Warhol aproximou pela primeira vez suas 

imagens de produtos de consumo para o campo escultórico. De maneira similar a uma 

linha de montagem de fábrica, Warhol empregou carpinteiros para construir numerosas 

caixas de compensado idênticas em tamanho e formato a caixas de papelão de 

supermercado usadas para armazenar a palha de aço da marca Brillo. Com a ajuda de 

Gerard Malanga15 e Billy Linich16, ele pintou e cobriu com serigrafia as caixas. Quando 

acabadas, as caixas eram praticamente indistinguíveis de suas contrapartes de papelão. 

Warhol primeiro as expôs na Galeria Stable, em 1964, enchendo o espaço de caixas 

empilhadas, semelhante a um armazém (Fig.9) 

 

 
15 Gerard Malanga foi assistente de Warhol a partir de 1962. Foi estrela de muitos filmes 

de Warhol, competindo pela atenção do artista com Ondine e Billy Name.  

16 Billy Linich, conhecido no círculo de Warhol como Billy Name, foi designer, gerente 

e fotógrafo da Factory. Se juntou a Warhol logo após Malanga, em 1963. 
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Fig.9 –Andy Warhol entre Brillo Boxes na Stable Gallery. Fotografia por Fred W. 

McDarrah 

 

A respeito da concepção Brillo Boxes, Danto (2012) afirma: 

Andy estava fascinado pelas prateleiras dos supermercados e pelo efeito 

repetitivo, maquinal que criavam [...] Ele queria reproduzir esse efeito, 

mas logo descobriu que a superfície de papelão era impraticável. Como 

o efeito em questão é geralmente obtido pelo empilhamento de caixas 

de papelão em armazéns e depósitos, é difícil entender o que havia de 

errado com o papelão, que Warhol podia ter usado com muito menos 

esforço, simplesmente comprando as embalagens dos fabricantes e 

tratando-as como readymades. É como se a realidade não fosse 

mecânica o suficiente para se acomodar a imaginação de Warhol. É 

importante notar ainda que o trabalho era tão central em sua concepção 

de arte que a ideia de usar como arte algo que não resultasse do trabalho 

não teria interesse nenhuma para ele. 

 

É importante ressaltar que o trabalho ao qual Danto se refere não diz respeito ao labor 

artístico criativo, mas sim à cópia minuciosa. Assim o descreve: 

 
[...] as caixas de papelão eram achatadas e um técnico preparava os 

estênceis para impressão serigráfica. Depois de seca a primeira camada 

de tinta, Warhol e Malanga começavam a imprimir a serigrafia nas 

caixas pintadas, criando réplicas perfeitas do que se via em embalagens 

de sucos de fruta ou de enlatados, ou nas caixas mais célebres, das 

esponjas de aço Brillo. Os “operários da Factory” trabalhavam em cada 

caixa separadamente e completavam dois lados de determinado tipo de 

embalagens por dia. O fundo ficava em branco, e sem assinatura. 

Malanga diz que as caixas de supermercado eram “literalmente 

fotografias tridimensionais dos produtos originais”, o que explica por 
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que pareciam tanto com os originais. É claro que a tela serigráfica 

acumula tinta em certos lugares, ou a tinga escorre e goteja. Mas Andy 

nunca descartou nada. Para ele, essas “imperfeições” faziam parte do 

processo. Assim, as caixas feitas na Factory não passariam pelo exame 

de controle de qualidade de uma fábrica verdadeira.” (DANTO, 2012) 

 

 

As marcas das “imperfeições” decorrentes do erro humano de forma alguma apontam 

para um caminho de “humanização” dos objetos criados, mas antes, a submissão dos 

artistas envolvidos em um regime de produção típico do operariado comum sujeitado à 

lógica do capital rejeita qualquer ideia de criatividade individual original. Há prioridade 

do trabalho (não do processo) em detrimento do objeto produzido na concepção artística 

das Brillo Boxes. A escolha de Warhol de um objeto ordinário encontrado em qualquer 

supermercado para ser submetido a este extenuante procedimento reforça uma espécie de 

inutilidade conceitual do trabalho empregada ao selecionar uma caixa de esponja de aço, 

objeto já submetido à produção idêntica em massa pela indústria, inclusive, de maneira 

muito mais eficaz. Warhol, de fato, define o artista como produtor do inútil quando afirma 

que “eu realmente acredito em espaços vazios, embora, como artista, eu produza um 

monte de lixo” e “um artista é alguém que produz coisas que as pessoas não precisam” 

(WARHOL, 2014). 

A escolha de imagens que já circulam abundantemente na publicidade comercial, 

supermercados e tabloides para compor seu universo artístico compõem mais um nível 

de redundância na estética de Warhol. Não há nenhum tipo de revelação em seus 

trabalhos, apenas o apontamento de determinado fato visual ao qual o público já está 

absolutamente habituado, o que resulta em uma espécie de coleção semiótica não original. 

A importância do trabalho exaustivo de produção, repetição e acumulação e a 

prescindibilidade da subjetividade humana na criação artística é intensificada na 

produção cinematográfica de Andy Warhol. Segundo Danto (2012), 

Warhol começava a ser reconhecido como realizador de filmes – em 

1964, ele recebeu o prêmio de cinema independente da revista Film 

Culture – e graças a essa percepção um empresário resolveu emprestar-

lhe uma câmera portátil de vídeo, para que ele fizesse experiências. O 

que Warhol inventou não foi excepcionalmente diferente do que 

pessoas comuns estavam acostumadas a fazer em casa com sua câmera 

de vídeo – filmar amigos e parentes em diversas atividades. Warhol 

filmou alguns personagens para os quais a Factory se tornara quase um 

lar – Edie Sedgwick, Ondine, Billy Name. Em harmonia com o espírito 

de vanguarda de seus antigos filmes, esses primeiros vídeos foram 

realizados no formato usual da produção caseira, visto que 

compartilhavam da intenção de eliminar todo e qualquer vestígio da 

mão ou do olhar do artista. Os vanguardistas de meados dos anos 60 
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eram herdeiros de Marcel Duchamp, para quem a arte devia consistir 

“acima de tudo em esquecer completamente a mão 

 

Talvez a obra audiovisual que epitomize todos os aspectos da poética de Warhol citados 

anteriormente seja Empire. O vídeo consiste em um único plano sequência estático do 

Empire State Building filmado das 20h06 às 2h42, entre 25 e 26 de julho de 1964. As oito 

horas e cinco minutos de filme, normalmente exibido em salas de cinema, não apresentam 

narrativa ou personagens de maneira tradicional. A passagem do dia para noite e as luzes 

do prédio acendendo e apagando são as únicas narrativas presentes. O único personagem 

é o icônico prédio mais alto de Nova Iorque. Warhol prolongou o tempo de exibição de 

Empire projetando o filme a uma velocidade de dezesseis quadros por segundo, mais 

lento que sua velocidade de gravação a vinte e quatro quadros por segundo, tornando a 

progressão do dia para noite quase imperceptível (Fig.9) 

Empire constitui um encontro de Warhol com a possibilidade da realização de 

uma uma redução drástica da “mão do artista” ao deixar de mimetizar a reprodução 

incessante da produção industrial em direção da apropriação de dispositvos de registro 

mecânico. Assim, Warhol passa a delegar o trabalho de criação artística à máquina, muito 

mais eficaz na tarefa de produção excessiva de imagens do que humanos. Danto (2012) 

relata que 

Vincent Fremont [...] teria declarado que o desejo de Warhol era que a 

filmadora rodasse permanentemente. Como se para ele o vídeo ideal 

fosse uma fita gerada por uma câmera de vigilância a registrar 

indiscriminadamente qualquer coisa que passasse pela frente das lentes. 

Warhol, famoso por declarar que gostava de coisas tediosas, parecia às 

vezes buscar uma arte totalmente mecânica da qual o artista 

desaparecesse em benefício do registro permanente de tudo o que 

acontecia no mundo exterior. Era a forma de arte perfeita para alguém 

que, como ele, era fascinado pelo mundo da vida cotidiana, exatamente 

como ele é.  

 

O ano de 1964 marcou também um encontro importante de Warhol com outro 

dispositivo de registro: o gravador de fita magnética. O próprio afirma: 
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Fig.10 –Stills do filme Empire de Andy Warhol (1964) 
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[…] Eu não me casei até 1964 quando recebi minha primeira fita 

gravador. Minha esposa. Meu gravador e eu estamos casados há dez 

anos. Quando eu digo "nós", quero dizer meu gravador e eu. Muitas 

pessoas não entendem isso. [...] A aquisição do meu gravador realmente 

acabou com qualquer vida emocional que eu pudesse ter, mas fiquei 

feliz em vê-la desaparecer. Nada nunca foi um problema novamente, 

porque um problema significava apenas uma boa fita e, quando um 

problema se transforma em uma boa fita, isso não é mais um problema. 

Um problema interessante era uma fita interessante. Todos sabiam disso 

e se apresentavam para a fita. Você não sabia quais problemas eram 

reais e quais problemas eram exagerados para a fita. Melhor ainda, as 

pessoas que lhe contavam os problemas não conseguiam mais decidir 

se estavam realmente tendo os problemas ou se estavam apenas se 

performando. (WARHOL, 2014) 

 

Com o gravador, Warhol parece ter encontrado o horizonte da elisão subjetiva que 

atravessava sua produção visual. Warhol utilizou-o como dispositivo que permite uma 

escuta indiferente, não seletiva, já que o gravador 

[…] Não ouve como as orelhas que foram treinadas 

imediatamente para filtrar vozes, palavras e sons do ruído; ele 

registra eventos acústicos como tal. A articulação se torna uma 

exceção de segunda ordem em um espectro de ruído. (KITTLER, 

1999) 

 

Assim, como a câmera nos seus filmes, que funciona como um olho indiferente, o 

gravador permite uma acumulação sonora irrestrita, não filtrada pela subjetividade 

humana. Os esforços de Warhol com o gravador de fita, entretanto, se direcionaram talvez 

mais à produção de uma heterodoxa literatura do que a uma produção artística sonora 

propriamente. 

 

3.2 A, a novel, literatura indicial 

 

 A nova configuração conceitual da arte de Warhol coincide com a mudança, em 

1964, do seu centro de operações para um novo local – uma antiga fábrica no número 231 

da East 47th Street, em Manhattan, que se tornou conhecida posteriormente como 

Factory.  Danto (2012) afirma que  

[...] a Factory se tornou muito mais que um local de criação de arte. 

Passou a ser também um lugar em que pessoas identificadas com certo 

espírito dos anos 60 podiam levar a vida típica de época. Parafraseando 

uma visão utópica projetada nos textos de Rabelais, a Factory virou uma 

espécie de Abbey de Thèlème, cujo lema era Fais ce que tu voudras, 

“Faça o que quiser”. Na abadia de Rabelais, belos casais seguiam o 

caminho do amor sexual onde quer que este os levasse. As pessoas que 

conseguiam entrar na Factory eram geralmente belas e desorientadas, 

sem rumo, e, por isso, no melhor dos casos, o máximo que tinham a 
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apresentar era uma espécie de “piss glamour” [glamour ordinário] – 

usando o epíteto conferido a Edie Sedgwick, a superstar arquetípica de 

Warhol. Muitas dessas pessoas acabaram destruídas pelo ambiente de 

permissividade da Factory, fosse pelo sexo ou pelas drogas. No centro 

de tudo estava Warhol, pessoalmente nem um pouco bonito, um 

trabalhador compulsivo que ao mesmo tempo se dedicava à arte, dirigia 

o ateliê e usava os jovens desorientados que se agregavam à Factory 

como fontes de insipiração em troca da permissão de observá-los.   

 

O voyeurismo de Warhol descrito por Danto talvez tenha alcançado seu ápice no interesse 

que desenvolveu por Ondine, conhecido como The Pope [O Papa] pelos frequentadores 

da Factory, uma das figuras mais cativantes do local. Danto (2012), citando, Mary 

Woronov faz um retrato de Ondine e das Mole People17: 

Ondine era um furacão – fiquei eletrizada e assustada, apesar de saber 

que eu estava num parque de diversões. As salas envelheciam quando 

ele as deixava, e depois de conversar com ele, não conseguia suportar 

uma conversa normal. Comecei a sair muito para estar  perto dele, ia a 

bares gays, às festas mais malucas. Eu era destemida, e era uma questão 

de tempo até que eu fosse apresentada ao círculo extremamente restrito 

de pessoas que cercava Warhol na 47th Street: os Mole People. “Mole” 

porque só eram vistos à noite usando óculos escuros, e tinham uma 

palidez que era provavelmente causada por anos a fio vivendo em 

subterrâneos. “Mole” porque sabia-se que eles estavam abrindo um 

fosso para uma insanidade da qual ninguém além desse círculo íntimo 

tinha consciência. Alguns dos Great White Moles eram Ondine, o Papa: 

Rotten Rita, o traficante; Orion, o bruxo, e , naturalmente, Billy Name, 

o protetor da Factory [...] Drella18 me avisou para evitar os Mole People, 

então eu me afastei até que, uma noite, Ronnie me convidou para ficar 

doidona com eles. Ronnie era um sujeito bonito, que parecia ser careta 

mas era um homossexual completamente louco por anfetamina, cujo 

sobrenome era Vile [vil], caso alguém se confundisse com seu jeitão 

simpático. Ele disse que durante os últimos setes dias os Moles tinham 

se trancado num apartamento da uptown, na região norte de Manhattan, 

fazendo colares, e eu só pensava que eles deviam ter uma droga 

poderosa para manter aquele bando todo enfiando continhas durante 

uma semana. Mas a verdadeira razão pela qual eu entrei no taxi com o 

Ronnie foi porque ele disse que o Ondine estaria lá. 

 

O fascínio de Andy Warhol por Ondine levou-o a conceber o projeto de um livro baseado 

no “Papa”. Warhol perseguiu Ondine durante vinte e quatro horas gravando tudo o que 

ele falasse nesse intervalo. A: a novel foi escrito a partir a da transcrição integral das fitas 

 
17 Mole people é o apelido dado aos numerosos sem-teto que vivem nos subterrâneos das grandes 

metrópoles, como Nova York, usando os túneis abandonados do metrô. A palavra mole significa 

toupeira. Este termo passou a ser utilizado para designar os frequentadores da Factory, 

constantemente sob efeito de anfetaminas, raramente vistos à luz do dia. 

18 Drella, apelido conferido à Warhol, é uma contração de Drácula com Cinderella. 
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resultantes dessa experiência.  

A foi o primeiro livro que Andy Warhol “escreveu”, apesar de não ter sido o 

primeiro publicado. A foi publicado pela Grove Press em 1968, alguns meses depois de 

Warhol ter sido baleado por Valerie Solanas19. A transcrição das fitas foi feita por quatro 

mulheres: a baterista do Velvet Underground, Maureen Tucker; uma funcionária da 

Factory, Susan Pile e duas estudantes do ensino médio contratadas exclusivamente para 

essa função. Todas elas compartilhavam uma falta de inclinação para a ortografia correta 

das palavras ou aplicação da gramática normativa. A dificuldade de transcrição das fitas 

foi acentuada pelo fato de que muitas vozes falavam ao mesmo tempo e, frequentemente, 

sob o efeito de anfetaminas. Antes de sua publicação, presumia-se que fosse feita uma 

revisão e correção dos eventuais erros cometidos, entretanto, ao ler pela primeira vez a 

transcrição, Warhol ficou fascinado com os erros e decidiu que eles deveriam permanecer 

na versão final do livro. (BOCKRIS, 1998) Apesar do conceito do projeto de apresentar 

uma gravação pura de vinte e quatro horas de vida, não editada e intacta, é sabido não 

apenas que as sessões de gravação foram conduzidas em sessões separadas entre 1965 e 

1967 mas também que as transcritoras e Warhol realizaram edições e alterações no texto, 

mesmo que absolutamente não sistemáticas. (KOTZ, 2007). Billy Name foi incumbido 

de entregar os originais para Grove e garantir que todos os erros fossem mantidos 

exatamente como desejava Warhol (BOCKRIS, 1998). 

Sobre a relação de A com o gravador de fita, a motivação da criação do livro e sua 

transcrição, Warhol (2014) relata: 

Fiz minha primeira gravação em 1964. Estou tentando agora lembrar as 

circunstâncias exatas do que fiz minha primeira gravação em fita. 

 

19 No dia 3 de Junho de 1968, Valerie, por volta do meio-dia, chegou a Factory e esperou por 

Warhol na área central. Após subir ao estúdio no elevador junto com ele, ergueu uma arma e 

atirou três vezes no artista, acertando apenas uma. Depois atirou em Mario Amaya, um crítico 

de arte e tentou atirar também no gerente de Warhol, Fred Hughes, mas sua arma emperrou. 

Hughes sugeriu que entrasse no elevador, e ela entrou, deixando o prédio. Warhol teve 

dificuldades, mas sobreviveu, embora nunca tenha se recuperado por completo. Naquela tarde, 

Solanas se entregou à polícia e foi acusada de tentativa de assassinato e posse de arma letal. Ela 

afirmava que Warhol tinha "muito controle sobre a vida dela" e que ele queria roubar seu 

trabalho. Declarou-se culpada e recebeu uma sentença de três anos num hospital psiquiátrico. 

Warhol recusou-se a testemunhar contra ela. 
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Lembro-me de quem era, mas não me lembro por que estava carregando 

um gravador comigo naquele dia ou até por que saí e comprei um. Eu 

acho que tudo começou porque eu estava tentando fazer um livro. Um 

amigo me escreveu um bilhete dizendo que todo mundo que 

conhecíamos estava escrevendo um livro, o que me fez querer fazer um 

também. Então eu comprei aquele gravador e gravei a pessoa mais 

interessante que eu conhecia na época, Ondine, durante um dia inteiro. 

Eu estava curioso sobre todas essas novas pessoas que eu estava 

encontrando que poderiam ficar acordadas, por semanas a fio, sem 

nunca dormir. Eu pensei: “Essas pessoas são tão imaginativas. Eu só 

quero saber o que eles fazem, por que eles são tão imaginativos e 

criativos, falando o tempo todo, sempre ocupados, cheios de energia ... 

Por que eles podem ficar acordados até tarde e não se cansar “. Eu 

estava determinado a ficar acordado o dia todo e a noite toda, gravando 

Ondine, o mais faladora e enérgico de todas. Mas em algum ponto eu 

me cansei, então tive que terminar de gravar o resto do “romance” de 

24 horas gravadas em fita, mas na verdade ele foi gravado em algumas 

ocasiões separadas. Eu usei vinte fitas para isso porque eu estava 

usando cassetes pequenos. E naquele momento alguns garotos vieram 

ao estúdio e perguntaram se eu teria algum trabalho para eles, então eu 

pedi que transcrevessem e escrevessem meu romance, e levaram um 

ano e meio para digitar um dia! Isso parece incrível para mim agora, 

porque sei que, se tivessem sido bons, poderiam ter terminado em uma 

semana. Eu olhava para eles algumas vezes com admiração, porque eles 

me convenceram de que a digitação era um dos trabalhos mais lentos e 

mais trabalhosos do mundo. Agora eu percebo que o que eu tinha eram 

sobras de datilógrafos, mas eu não sabia disso então. Talvez eles 

gostassem de estar perto de todas as pessoas que passeavam no estúdio. 

 

 

Assim como em Empire e nas Brillo Boxes, Warhol delega o trabalho de criação da obra 

a outrem, seja este humano ou máquina. Trabalho repetitivo e exaustivo, de acumulação 

obstinada. O resultado de a é absolutamente tedioso e resistente a uma leitura ou fruição 

tradicional. O tempo nesse tipo de trabalho de Warhol não se configura como uma 

dilatação radical do instante, provocando uma intensificação de gestos ou eventos, mas 

antes, trata-se de uma amnésia permanente que torna o espectador, ou leitor, submetido à 

pura e inescapável imediaticidade. Warhol (2014) aproxima seu estado amnésico ao 

funcionamento do gravador quando afirma: 

Eu não tenho memória. Todo dia é um novo dia porque não me 

lembro do dia anterior. Cada minuto é como o primeiro minuto 

da minha vida. Eu tento lembrar, mas não consigo. É por isso que 

me casei com meu gravador. É por isso que eu procuro pessoas 

com a mente como gravadores para estar por perto. Minha mente 

é como um gravador com apenas um botão: Apagar 

 

 

O excesso do acúmulo material, decorrente do trabalho incessante para produção de tais 

obras, não corresponde a um exaustivo e minucioso escrutínio de determinado tema ou 
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situação e sim constitui uma enfadonha e redundante massa sígnica homeostática, já que, 

diante do estado de absoluta impossibilidade mnemônica, torna-se impossível o 

estabelecimento de uma concatenação sintática efetiva, sendo que os fatos se ligam 

espaço-temporalmente apenas por contiguidade mediática.  

Warhol é certamente consciente da “ilegibilidade” de A, dada a necessidade do 

comprometimento desgastante do leitor com quase quinhentas páginas em que tudo 

acontece, mas a ausência de protocolos narrativos produz a impressão de um tédio 

absoluto. Danto (2012) relata que  

Warhol queria que ele fosse “um livro ruim”, assim com é de se supor 

que quisesse que seus filmes fossem “filme ruins”, que suas pinturas 

fossem “pintras ruins”, conforme as críticas iniciais. Quando recebeu a 

transcrição das fitas, elas estavam cheias de erros e descontinuidades, 

mas, por coerência, ele resolveu publicar como estava, dizendo: “Está 

fantástico. Está ótimo!”. E de certa forma é fantástico e ótimo: de fato, 

há uma recusa em distinguir o que as pessoas dizem dos ruídos 

ambientais que a gravação pegou e que até foram transcritos. Como 

“Chacoalho, gorgolejo, tinido, retintim./ Clique, pausa, clique, 

campainha/ Discar, discar” - que é como o livro começa.  
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Fig.11 – Andy Warhol gravando Ondine para o livro A:a novel. 
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3.3 Gravador de fita como escuta não seletiva 

 O método de escritura empregado por Warhol em a, a novel incide justamente na 

centralidade da subjetividade humana na constituição de um trabalho artístico ou literário. 

Ao delegar ao gravador de fita a escolha do material que será utilizado na composição de 

seu livro, Warhol estende o princípio do readymade para a linguagem verbal, mediado 

pela possibilidade de registro não-seletivo proporcionado por este aparelho, 

aproximando-se, guardadas as devidas proporções, de poéticas artísticas dos anos 1950 e 

1960 que apontavam para o esvaziamento do papel do artista como sujeito criador de 

produtos estéticos. John Cage representa possivelmente o epítome desta tendência, 

embora diversos membros do grupo Fluxus também aplicaram procedimentos similares 

de forma extensiva. A legitimização desta prática no campo das artes não foi 

acompanhada, entretanto, pela assimilação de técnicas similares no campo da literatura. 

Há, portanto, de certa forma, um caráter transgressor do livro de Warhol dirigido ao 

cânone da literatura quando este submete a linguagem à “processos de gravação mecânica 

e indicial – processos que tendem a tratar a linguagem como um material que pode ser 

quebrado, isolado, compilado aleatoriamente e coletado em quantidade” (KOTZ, 2007).  

O caráter disruptor de A se dá, segundo Kotz (2017), pois  

Nos campos da literatura ou da poesia, ainda esperamos que os 

enunciados tenham um autor, uma fonte. Mas nas artes visuais, o longo 

legado dos readymades de Marcel Duchamp - objetos produzidos 

industrialmente selecionados e apresentados, em grande parte 

inalterados, como objetos de arte - permite um tipo diferente de prática, 

na qual materiais “encontrados”, gravados ou preexistentes podem ser 

enquadrados ou apropriados para uso artístico 

 

Nessa perspectiva, a escolha da utilização do som gravado como material primordial da 

escrita favorece o esvaziamento da subjetividade humana como entidade de onde emana 

a forma artística. Iazzetta (2015) afirma que 

[a] fonografia modificou completamente nossa relação com o domínio 

sonoro, retirando seus traços de subjetividade para torná-lo quase 

concreto. Com a fonografia foi preciso, portanto, aprender a lidar com 

a objetivação do som e com o deslocamento presencial do ouvinte. 

 

Assim, a estratégia simples e capciosa de Warhol em transcrever da forma mais literal e 

integral possível o vinte e quatro horas de som gravado funciona em A como antípoda de 

um possível derramamento lírico, psicológico e subjetivo da linguagem literária mas 

também como uma absurda acumulação hiperbólica do real. 

O gravador de fita magnética para Warhol assume o funcionamento de uma 



65  

espécie de matriz pré-existente que opera unicamente como um receptáculo neutro, no 

qual a duração das fitas utilizadas impõe uma estrutura temporal em que o processo de 

escrita ocorre de forma autônoma. A transcrição das fitas mantém o registro dos acidentes 

e distorções causados pelo seu próprio processo de produção. 

O apagamento deliberado de um “eu” individual é um procedimento poético 

utilizado ostensivamente por Warhol na sua produção visual, ao submergir a 

subjetividade artística no imenso oceano de signos do imaginário coletivo da indústria 

cultural, dissolve-se os contornos existenciais que demarcam com nitidez a diferença do 

self. A, a novel, de maneira similar, utiliza um excesso semiótico para produzir uma 

extensa redundância que torna impossível a emergência de personagens passíveis de 

receber alguma projeção afetiva ou identitária do leitor. 

Warhol opera no ponto da diferença crucial entre o sistema semiótico da linguagem e 

o do som gravado. Sobre a dificuldade de leitura de A, Liz Kotz (2007) afirma: 

Tal dificuldade nos convida a olhar mais profundamente para os 

obstáculos estruturais que tal trabalho apresenta - uma dificuldade e 

uma ilegibilidade que dependem, em parte, precisamente de submeter 

a linguagem a certos mecanismos de gravação e transcrição. Como as 

análises semióticas observaram, as propriedades estruturais da 

linguagem - como um conjunto de signos discretos codificados - a 

distinguem de outras mídias representacionais, como fotografias ou 

filmes. Para Barthes, essa diferença estrutural explica a dificuldade de 

produzir algo como uma “verdadeira semiótica” do filme ou fotografia; 

levando-o a declarar em seu pronunciamento famoso, embora 

problemático, que a fotografia oferece “uma mensagem sem código”. 

Quaisquer que sejam as dificuldades que o “signo contínuo” representa 

para a semiótica, sua inevitável redundância permite que ele transmita 

pelo menos parte de sua mensagem, apesar do considerável ruído, 

distorção e perda da qualidade da imagem; Como sabemos dos silk 

screens e filmes de Warhol, uma imagem degradada ainda pode ser lida 

(pelo menos parcialmente). 

 

Há, então, em A a aplicação de um processo iterativo que caminha não para a absoluta 

erosão da inteligibilidade da mensagem, mas antes para uma espécie de ampliação do 

campo semiótico da linguagem ao incorporar o ruído colateral à sua utilização, para isso, 

radica a experiência da fala no registro fonográfico. Ou seja, ao falarmos, mobilizamos 

“um conjunto de signos discretos, codificados” e, evidentemente, intentando nos 

comunicar, negligenciamos e evitamos possíveis ruídos de modo a torna a comunicação 

da mensagem o mais clara possível, levando em consideração apenas a natureza abstrata 

dos signos mobilizados. Ao submeter as falas e conversas de Ondine e outros 

frequentadores da Factory à gravação, Warhol mira a transformação da natureza 

“discreta” da linguagem em “signo contínuo” do som gravado. O material sonoro é, 
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entretanto, “discretizado” mais uma vez ao ser submetido à transcrição literária. O 

resultado é a produção de um livro “sujo”, que assim como os silk screens de Warhol 

(Fig. 10) retém o ruído e distorção do meio, degradando a imagem representada, mas não 

tornando-a absolutamente ininteligível.  

Ao contrário do tratamento usual dado ao som gravado (e às representações 

artísticas no geral) em direção à purificação de qualquer tipo ruído, intentando um ganho 

na legibilidade,  Warhol trabalha tentando reter ao máximo a “continuidade sígnica”, 

absolutamente ruidosa, do som no texto. Evidentemente há ainda um filtro da 

subjetividade, não do autor, mas sim das pessoas que transcreveram o livro. 

A ilegibilidade é reforçada pela quantidade extensiva de material que Warhol se 

propõem a trabalhar. A acumulação mecânica de vinte e quatro horas de “texto” 

possibilitada pelo gravador de fita torna este aparato tecnológico bastante oportuno para 

Warhol, pois, já que a quantidade de material produzido é a tônica para o artista, o esforço 

de produção de um romance é absolutamente facilitado por este modo de operação. Tal 

procedimento, entretanto, fere de forma substancial os protocolos narrativos usualmente 

empregados para a escrita literária. Kotz (2007) afirma que 

empurrando sua lógica para um extremo irrealizável, esses projetos 

implodem a função representacional, desarticulando operações de 

seleção pelas quais uma parte exemplar ou representativa pode ser 

tomado como um todo maior. 

 

 

Assim, A  torna-se um livro que constitui antes um projeto duracional indicial, à similitude 

da inscrição fonográfica, do que uma representação literária propriamente dita: 

 
No entanto, é no fluxo de texto, de página após página de texto, que A:a 

novel funciona - um projeto duracional que deve ser experienciado para 

ser entendido. Como o "fluxo contínuo de linguagem" de Michel 

Foucault, um balbuciar incessante que precede um assunto "envolto em 

palavras", qualquer citação de A constitui apenas um snapshot. (KOTZ, 

2007) 
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Fig. 12 - Andy Warhol Liz #1  
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3.4 Hiperromance 

Um importante elemento que não deve ser negligenciado ao analisar A é o seu 

subtítulo: a novel 20. À primeira vista irônico, o epíteto descreve de forma precisa, no 

âmbito literário,  o gesto literariamente radical de Warhol na composição deste livro.  

Importante teórico do gênero romanesco, Ian Watt (2007) em A ascensão do 

romance : estudos sobre Defoe, Richardson e Fielding investiga quais são as 

características distintivas do Romance que permitem o distinguir como tal. A extrema 

pluralidade estilística de textos que se encontram sob a esse gênero não permite que sejam 

elencadas recorrências morfológicas que funcionem como caracteres taxonômicos 

distintivos, sendo assim, Watt radica a identidade do Romance no que ele chama de 

realismo. 

 Há, no entanto, a necessidade de diferenciar o uso que Watt faz desse termo da 

sua utilização no âmbito da filosofia e da arte. O próprio autor estabelece essa distinção 

ao afirmar que: 

Por um paradoxo que só surpreenderá o neófito, o termo “realismo” 

aplica-se em filosofia estritamente a uma visão da realidade oposta à do 

uso comum – à visão dos escolásticos realistas da Idade Média segundo 

os quais as verdadeira “realidade” são os universais, classes ou 

abstrações, e não os objetos particulares, concretos, de percepção 

sensorial.” (WATT, 2007) 

 

A concepção de realidade a que Watt se refere no gênero romanesco é justamente oposta 

à utilizada no campo da filosofia, ou seja, o modus operandi do escritor de romances se 

baseia nas idiossincrasias subjetivas, geográficas, históricas, etc. 

 Watt afasta também esse termo do uso corrente na arte e literatura do século XIX, 

denotando uma estética marcada pelo compromisso com um programa pensado como 

forma de superação das tradições clássica e romântica, assim como dos temas históricos, 

mitológicos e religiosos, levando frequentemente a representações caracterizadas pelo 

grotesco e animalesco. Quanto ao romance dito realista, Watt (2007) afirma que 

esse emprego do termo “realismo” tem o grave defeito de esconder o 

que é provavelmente a característica mais original do gênero romance. 

Se este fosse realista só por ver a vida pelo lado mais feio não passaria 

de uma espécie de romantismo às avessas; na verdade, porém, 

certamente procura retratar todo tipo de experiência humana e não só 

as que se prestam a determinada perspectiva literária: seu realismo não 

está na espécie de vida apresentada, e sim na maneira como a apresenta”  

 

Assim, o que caracteriza o realismo do Romance para Watt é o seu compromisso com o 

 
20 Assumimos aqui o termo Romance em português como tradução de Novel. 
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critério fundamental da fidelidade à experiência individual, que o autor afirma ser 

“sempre única e portanto, nova. Assim, o romance é o veículo literário lógico de uma 

cultura que, nos últimos séculos, conferiu um valor sem precedentes à originalidade, à 

novidade.” (WATT, 2007) 

 Beuman apud. Kotz (2007) afirma que:  

 
Ironicamente, A não é, em última análise, mesmo realista. A maior parte 

dele - eu suspeito porque as fitas não registraram partes das conversas 

que se concetam - são trechos incompreensíveis de falatório. Como o 

cérebro de Ondine parece irremediavelmente viciado em anfetaminas, 

a maior parte do que ele diz assume a forma de grunhidos e trocadilhos 

ruins. É assustador pensar que alguém pode ficar entediado com esse 

tipo de autodestruição voluntária, mas é possível. No cinema, as 

pessoas de Warhol vivem; eles evocam respostas; reduzidos a uma 

transcrição, eles perdem toda a identidade, todos soam parecidos, não 

evocam nada, nem mesmo compaixão ... Tudo seria mais suportável 

também, se não fosse tão pretensioso. Os erros de digitação no script 

não são corrigidos; há péssimos cabeçalhos pseudo-bíblicos no topo de 

cada página ... O último solilóquio de Ondine foi deliberadamente 

fraturado, letras sendo anexadas às palavras erradas, presumivelmente 

em uma tentativa de profundidade de aparência de joyceana. 

 

Acreditamos, entretanto, que pelo contrário, os critérios definidores de realismo sob a 

perspectiva romanesca estabelecidos por Watt parecem cruzar-se no projeto de Warhol 

com o emprego da ideia de realismo implicada pelas tecnologias fonográficas, como, 

nesse caso o gravador de fita magnética. 

O teórico de mídia Fridriech Kittler (1999) aponta a disrupção produzida nos 

paradigmas representacionais da música e literatura pela fonografia: 

Certamente, os fonógrafos podem armazenar vozes articuladas e 

intervalos musicais, mas são capazes de mais e de diferentes coisas. 

Cros, o poeta, esquece dos ruídos mencionados em seu preciso texto em 

prosa. Uma invenção que subverte tanto a literatura quanto a música 

(porque reproduz o real inimaginável em que ambos são baseados) deve 

ter atingido até mesmo ao seu inventor como algo inédito. 

 

Cabe aqui, mais uma vez, uma aproximação entre o real fonográfico descrito por Kittler 

e uma passagem do célebre ensaio The Photographic Message de Barthes (1977) 

 

Qual é o conteúdo da mensagem fotográfica? O que a fotografia 

transmite? Por definição, a cena em si, a realidade literal. Do 

objeto à sua imagem há, é claro, uma redução - em proporção, 

perspectiva, cor - mas em nenhum momento essa redução é uma 

transformação (no sentido matemático do termo). Para passar da 

realidade para sua fotografia, não é necessário dividir essa 
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realidade em unidades e constitui-las como signos, 

substancialmente diferentes do objeto que comunicam 

 

 

Assim como na fotografia, a inscrição fonográfica na fita magnética retém algo mais 

integral da realidade do que, por exemplo, uma descrição literária de um fato qualquer, já 

que esta requer necessariamente a intermediação de um código para “transduzir” 

semioticamente o fenômeno a que se refere. 

O procedimento empregado por Warhol em A lança uma tentativa de promover 

uma infiltração do real no texto ao se comprometer em manter o máximo de fidelidade, 

na medida do possível, do texto ao som gravado em fita magnética.  

No subtítulo do livro, a novel, lastreia-se justamente essa questão. Warhol, se 

tomarmos a perspectiva de Watt, toma o conceito de “romance” da forma mais radical 

possível. Ao tentar eliminar a intermediação da subjetividade do autor na composição do 

livro, Warhol intensifica ao máximo a presença da “realidade” no texto ao delegar ao 

gravador a descrição factual dos eventos a serem escritos em a. 

A gravação ininterrupta de Ondine ao longo de vinte e quatro horas, com o esforço 

de transcrição integral das fitas, incluindo o material que possivelmente seria descartado 

como irrelevante por um escritor humano, mesmo que leve a produção de longos trechos 

nonsense que ferem protocolos sintáticos e narrativos, é muito mais fiel à concepção de 

realismo romanesco descrito por Watt que qualquer descrição virtuosa e minuciosa de um 

Zola ou Stendhal. Assim, poderíamos dizer que a, a novel torna-se uma espécie de 

Hiperromance ao firmar um compromisso radical, via fonografia, com a preservação do 

material primário em detrimento da elaboração textual decorrente da imaginação literária 

de um autor humano. 
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Conclusões 

 
 Ao analisar a aproximação que Warhol e Burroughs empreenderam entre o 

gravador de fita magnética e a escrita literária, torna-se evidente o valor que realizações 

literárias e artísticas como estas podem assumir nas investigações sobre o som e mídia. 

 Radicalmente distintos, os usos que estes autores fizeram deste dispositivo 

apontam para um amplo espectro conceitual que o gravador de fita pode assumir, 

simultaneamente corroborando e refutando características fundamentais assumidas nas 

narrativas fonográficos que tomam o fonógrafo como modelo de inscrição do som. 

 No caso de Warhol, o gravador parece se aproximar do que é usualmente dito 

sobre o fenômeno da fonografia no geral, a saber, o registro de uma espécie de Real que 

prescinde de conjuntos de códigos linguísticos para sua expressão. Ainda assim, tal 

empreitada parece realizável apenas mediante utilização de um gravador portátil, 

proporcionado no período somente pelo suporte da fita magnética. Warhol baseia A na 

lógica de mídia da fita, utilizando-a para produzir um desvio radical nos paradigmas 

narrativos prescrito pela literatura convencional. Tal procedimento ecoa a poética de 

Warhol no campo das artes plásticas e cinema, proporcionado por um dispositivo que 

permite uma acumulação hiperbólica de material dispensando o engajamento sensível de 

uma suposta subjetividade artística que emana de uma interioridade humana. 

 Por outro lado, Burroughs, através de sistemática deformação de gravações em 

fita aponta para a quebra do pacto com o Real que esta mídia ampliou de maneira 

substancial quando comparada por exemplo com o fonógrafo. A incorporação paranoide 

do gravador como elemento ao mesmo tempo mágico, terapêutico, teratogênico em sua 

trilogia Nova e em outros textos deste período reforça a susceptibilidade dessa mídia à 

corrupção material. O som anômalo, libertado da relação isomórfica com um suposto 

Real do qual foi originado é cura e resistência política nos delírios literários de Burroughs. 

 Com essa pesquisa esperamos favorecer a incorporação, ainda incipiente, de 

estudos literários na agenda âmbito de estudos no som, uma aproximação que se mostra 

bastante profícua. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Trecho original em inglês de The ticket that exploded 

 
[...] One of the thieves is nicknamed Genial… 

 I put through a call to Scotland yard… “Inspector Murdock please.” 

 “Who shall I say is calling sir ?” 

 “Klinker.” 

 “Just ‘Klinker’ sir?” 

 “That’s all.” 

 “Oh hello Lee what can I do for you?” 

 “Anybody in your files nicknamed ‘Genial’?” 

 “Hold on I’ll check…” I put in another six pence waiting. “Yes here we are … 

name Terrence Weld… age 2.. 5 feet 11 inches .. ten stone ..hair sandy .. eyes green .. 

known M.P… arrested three times suspected of breaking and entering.. no convictions…” 

 “How did he get that nickname?” 

 “smooth talker.. cool .. laughs a lot.. well genial on the surface at least.” 

 “I see..anything else ?” 

 “Well yes.. about two years ago a chap named Harrison John Harrison hanged 

himself in the barn of his country near Sandhill.. Harrison was living with young Weld at 

the time.. Weld was picked up in Harrison’s car.. That’s how it came to our attention.. 

needless to say no charges..” 

 “Needless to say.. Was Weld staying with Harrison in his country place at the time 

of Harrison’s death?” 

 “No he was in London.” 

 “Nothing to connect him with Harrisons’s death?” 

 “Nothing whatever.” 

 “Anything unusual about Harrisons’s suicide?” 

 “Well yes.. He’d rigged up a gallows with a drop.. must have taken half an hour 

to build.” 

 “Anything else?” 

 Pause.. cough.. “The body was completely naked.” 

 “You’re sure he was alone at the time?” 

 “Quite sure… It’s a small town… easy to check.” 
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 “And his clothes.. all in a heap?” 

 “Neatly folded.” 

 “And the tools he used?” 

 “Each tool returned to its place.. the barn was used as a workshop.. Carpentry was 

one of Harrisons’s hobbies.” 

 “Did Harrison own a tape recorder?” 

 “How should I know? If you’re all that interested I can give you a number to call 

in the S.B.” 

 “Seems odd they should be interested in a routine suicide.” 

 “A lot of the things they do seem odd to the rest of us. I do know they spent some 

time n the case…Ask for Extension 12... Mr. Taylor.” 

 I could tell by the way he repeated the name My Taylor knew who I was 

 “Yes Mr Lee?” 

 “I’d like some information about a man named Harrison who killed himself two 

years ago.. country place near Sandhill..” 

 “I remember the case.. rather not talk over the phone .. Can you meet me this 

evening in the Chandoo Bar ? around six?” 

 Mr. Talylor was dressed in a light-blue suit the shoulders so broad as to give an 

impression of deformity.. little scar where a harelip had been corrected.. red face.. light-

blue eyes. We found a quiet corner. Mr Taylor ordered a Scotch Old Fashioned. 

 “John Harrison was 28 at the time of his death… He was fairly well off.. flat in 

Paddington.. country place .. interested in the occult.. wrote bad poetry.. painted bad 

pictures.. good at carpentry though.. made his own furniture.” 

 “Did he own a tape recorder”? 

 “Yes he owned three tape recorders arranged with extension leads so he could 

play or record from one to the other. They were in the Paddington flat.” 

 “You heard his tapes?” 

 He drank half his drink. “Yes I heard his tapes and read his diary. He seems to 

have been obsessed with hanging .. the sexual aspects you understand.” 

 “That is not so unusual .. when you consider the extensions..” 

 He finished his drink. “No it’s not so unusual and that is precisely what concerns 

this department.” 

 “Did you interview a young man named Terrence Weld in this connection?” 

 “Young ‘Genial”? Yes I interviewed that specimen.” 
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 “He was genial?” 

 “Impeccably so. I considered him directly responsible for Harrison’s death. When 

I told him so he said 

 “”What and me so young?’ 

 “Exactly. And then he laughed.” 

 “Interesting sound.” 

 “Very.” 

 “You recorded it?” 

 “Of course.” 

 “Rather stupid on his part wouldn’t you say so?” 

 “Not stupid exactly. He simply doesn’t think the way we do. Perhaps he can’t help 

laughing like that even when it would seem to be very much to his disadvantage to do 

so.” 

 “I would suggest that ‘Genial’ is that laugh.. only existence ‘Genial’ has.” 

 “Infectious laughter what? Yes he’s a disease… a virus. There have been other 

cases. We try to keep it out of the papers.” 

 “And cases that no one hears about? Perhaps the operation has been brought to 

the point where actual hanging is no longer necessary.. death attributed to natural causes.. 

or the victim is taken over by the virus .. ‘Genial’ himself may well have been ‘hanged’.” 

 “I’d thought of that of course. What we are dealing with here is a biologic weapon 

used by what powers and for what precise purpose we don’t know yet.” 

 “Also an ideal weapon for individual assassinations. Any reason why anyone 

might have wanted Harrison out of the way?” 

 “None whatever. He simply was not important. I concluded that his death was 

purely experimental.” 

 “Was ‘Genial’ paid off?” 

 “It would seem so. He went to America shortly after I talked with him.” 

 “Still there?” 

 “No he’s back in London.” 

 “You’ve seen him?” 

 “Yes. He didn’t recognize me.. on junk and barbiturates .. looks ten years older.. 

down for the court I’d say.. But any one ‘Genial’ isn’t important plenty more where he 

came from: out of a tape recorder.” 

 “You made copies of Harrison’s tapes?” 
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 “Yes. Play them for you if you like.” 

 Taylor’s flat was compact carpeted.. a desk a typewriter two filing cabinets a long 

table by the window with four tape recorders connected by extension leads He pointed to 

the recorders… “I got the idea from Harrison’s setup.” 

 “Did Harrison install the recorders himself?” 

 “No he was good at carpentry but had a blind spot so far as machinery goes 

especially electrical equipment. ‘Genial’ wired the machines for him’ 

 He put on a tape. “The voices of Harrison and ‘Genial’ alternated. They both 

recorded a short text then the two tapes were cut into short sections and spliced in 

together. This produces a strong erotic reaction. Curiously enough the content of the tape 

doesn’t seem to effect the result. In fact the same sexual effect can be produced by splicing 

in street recordings recorded by two subjects separately.” 

 Two voices reading one cruel mocking the other muffled and broken by 

comparison alternated at short intervals conveyed a sensation of charged electric intimacy 

easy vulgar and therefore disgusting. 

 “Now listen to this.” The words were smudged together. They snarled and whined 

and barked. It was as if the words themselves were called in question and forced to give 

up their hidden meanings. “Inched tape… the same recording you just heard pulled back 

and forth across the head. You can get the same effect by switching a recording on and 

off at very short intervals. Listen carefully and you will hear words that were not in the 

original text: ‘do it- do it- do it .. yes I will will will do it do it do it.. really really really 

do it do it do it.. neck neck neck.. oh yes oh yes oh yes..’ 

 “You heard?” 

 “Oh yes oh yes oh yes” (I reflected it would be interesting to inch a speech in the 

U.N., Congress, Parliament, or wherever and play back a few seconds later. You can run 

a government without police if your conditioning program is tight enough but you can’t 

run a government without bull shit.) “Yes I heard.” 

 “Here’s another one from the same original tape alternating Harrison and ‘Genial” 

24 times per second. I suspect this was the tape that dropped Harrison.” 

 A familiar sound I had heard if for years barely audible .. loud and clear now a 

muttering hypnotic cadence. He shut the machine off. 

 “The sound track illuminates the image .. ‘Genial’s’ image in this case. Almost 

tactile.. Well there it is.. biologists talk about creating life in a test tube.. all the need is a 

few tape recorders: ‘Genial 23’ at your service sir.. a virus of course .. The sound track is 
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the only existence it has no one hears him he is not there except as a potential like the 

spheres and crystals that show up under an electron microscope: Cold sore .. Rabies .. 

Yellow Fever .. St. Louis Encephalitis .. just spheres and crystals until they find another 

host.. just an arrangement of iron molecules on a tape until ‘Genial 23’ takes another 

queen… of course parasitic life is the easiest form to create.. I wonder if… 

 “If one could make a good ‘Genial’? I don’t know. Experiments along this line 

are indicated…” 

 (‘You see the angle, B.J? a nice virus .. beautiful symptoms .. a long trip 

combining the best features of junk hash LSD yage .. those who return have gained a 

radiant superhuman beauty ..!) 

 “Was ‘Genial” staying in the Paddington flat at the time of Harrisons’s suicide?” 

 “No. He left Harrison a month before Harrison’s death. Apparently Harrison 

offered him all the money he could raise to come back and live with him but ‘Genial’ 

refused. He was living with a young man. Name was Cunningham .. Robert Cunningham 

.. splicing themselves in together .. so long as the spliced tapes finds an outlet in actual 

sex contact it acts as an aphrodisiac .. nothing more .. But when a susceptible subject is 

spliced in with someone who is not there then it acts as a destructive virus .. the perfect 

murder weapon with a built-in alibi. ‘Genial” was not there at the time. He never is.” 

 “’Genial’ didn’t work this out for himself.” 

 “Hardly .. This is obviously one aspect of a big picture .. what looks like a 

carefully worked out blueprint for invasion of the planet .. Anyone who keeps his bloody 

eyes open doesn’t need a Harly St psychiatrist to tell him that destructive element enter 

into so-called normal sex relations: the desire to dominate, to kill, to take over and eat the 

partner .. these impulses are normally held in check by counter impulses .. what the virus 

puts out of action is the regulatory centers in the nervous systems .. We know now how 

it is done at least this particular operation .. We don’t know who is doing it or how to stop 

them. Every time we catch up with someone like ‘Genial’ we capture a tape recorder .. 

usually with the tapes already wiped off…” 

 “You must have some idea.” 

 “We do .. You know about the Logos group ?? .. claim to have reduced human 

behavior to a predicable science controlled by the appropriate word combos. They have 

a system of therapy they call ‘clearing’. You ‘run’ traumatic material which they call 

‘engrams’ until it loses emotional connotation through repetition and is then refiled as 

neutral memory. When all the ‘engrams’ have been run and deactivated the subject 
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becomes a ‘clear’ .. It would seem that a technique a tool is good or bad according to who 

uses it and for what purposes. This tool is especially liable to abuse. In many cases they 

become ‘clear’ by unloading thein ‘engram’ tapes.. the ‘clears’ burning with a pure cold 

flame of self-interest a glittering image that lights up clearer and clearer as it fragments .. 

yes we know the front men and women in this organization but they are no more than that 

.. a façade .. tape recorders .. the operators are not there ..” (BURROUGHS, 1987) 

 


