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Resumo 

 

A presente pesquisa é centrada na ideia de metamedidas enquanto conceito operatório para a criação artística. Partindo da reflexão acerca das 

estruturas que constituem a linguagem poética do duo artístico Ío, permeada por questões teóricas e contrapontos com outras áreas, identifica-

mos um conjunto de características que podem ser definidas como metamedidas: princípios ou instrumentos de aferição não restritas, que 

abarcam a obra desde sua concepção até sua recepção pelo público. Elas definem os limites que uma ideia, conceito ou forma de referência 

poderia alcançar antes de descaracterizar-se. São medidas de indeterminação, polissêmicas, e referem-se ao encontro de várias delimitações 

sobrepostas, realidades cambiantes que oscilam entre concreção e abstração para o observador. Por meio de três eixos principais que condu-

zem os capítulos: o Tempo, o Jogo e a Compossibilidade, buscamos conceituá-las. Tais aspectos são desenvolvidos por meio de trabalhos em 

que tais propriedades se insinuam, assim como pelo contexto que permitiu que eles existissem. Investigamos a ideia de metamedidas como 

instrumentos de aferição poética que partem da ideia de medidas – em sua precisão e reprodutibilidade – em direção de delimitações que nos 

parecem mais afeitas à arte. Este conceito é pensado para refletir sobre a poiética, sobretudo a instauração da obra e também a percepção de 

um conjunto de obras. 

Palavras-chave: Arte Contemporânea. Metamedidas. Compossibilidade. Jogo. Tempo. Polissemia. Duo artístico Ío. Obra artística pessoal. 
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Résumé 

 

Cette recherche est centrée sur l’idée de méta-mesures en tant que concept opératoire pour la création artistique. En partant de la réflexion sur 

les structures qui constituent le langage poétique du duo artistique Ío, traversée par des questions théoriques et des contrepoints avec d'autres 

domaines, nous avons identifié un ensemble de caractéristiques qui peuvent être définies comme méta-mesures : principes ou instruments de 

mesurage, non restrictifs, couvrant les œuvres depuis sa conception jusqu'à sa réception par le public. Elles définissent les limites qu'une idée, 

un concept ou une forme de référence pourrait atteindre avant de se décaractériser. Ce sont des mesures d’indétermination, polysémiques, et 

se réfèrent à la rencontre de plusieurs délimitations superposées, des réalités changeantes qui oscillent entre l’abstraction et la concrétude pour 

l'observateur. Nous cherchons à conceptualiser trois grands axes principaux qui conduisent les chapitres : le Temps, le Jeu et la Compossibilité. 

Ces aspects sont développés par des travaux sur lesquels ces propriétés s'insinuent, ainsi qu’à travers le contexte qui leur a permis d'exister. 

Nous recherchons l'idée de méta-mesures en tant qu’instruments de mesurage poétique qui partent de l'idée de mesures avec leur précision et 

leur reproductibilité vers des délimitations qui semblent plus pertinentes à l’art. Ce concept est pensé pour réfléchir sur la poiétique, en particuli-

er l’instauration de l’œuvre, ainsi que la perception d'un ensemble d'œuvres. 

Mots-clés : Art contemporain. Méta-mesures. Compossibilité. Jeu. Temps. Polysémie. Duo artistique Ío. Œuvre artistique personnelle. 
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Eu acho que a obra de um artista é sempre a paródia da sua própria 

obra. Quer dizer, a reincidência, o retorno de temas sobre outras for-

mas, a rigor mostra outras versões do fato, e nessas outras versões 

do mesmo fato surgem fatos novos que incorporam aqueles fatos que 

já estavam ali dados. Eu acho que esse procedimento pode ser volun-

tário ou involuntário, mas ele fatalmente estará presente porque a 

gente não escapa de si mesmo. Embora a gente tente fazer arte para 

escapar de si, escapar de si é se conhecer de uma forma diferente 

daquilo que a gente acha que é.
1
 

Tunga 

 

Escrever um texto em poéticas visuais é o contínuo ato de perceber relações no-

vas, cópias inconscientes, similaridades e diferenças, atribuições insuspeitadas, desve-

lar desconhecimentos; e exige o exercício de evitar falsas erudições, o hermetismo, e o 

excessivo apreço às próprias idiossincrasias. Tunga, na afirmação acima, feita pelo ar-

tista em uma entrevista sobre sua exposição La Voie Humide (2014), traz-nos a possibi-

lidade da uma paródia,2 quase desprovida de humor – mas não de ironia.3 Sua coloca-

ção nos abre algumas trilhas possíveis para pensar sobre a pesquisa em arte, notada-

mente no campo da poética, como nos apropriar de diversos modelos ou estruturas dis-

tintas para refletir, não apenas sobre a própria produção plástica, na Ío,4 mas sobre o 

modo como esta se desdobra em uma linha do tempo. 

Para falar sobre a Ío, o que é, como se apresenta e de que forma é constituído 

seu universo poético, tomaremos o texto do catálogo da exposição Aporia, escrito por 

Júlia Rebouças a partir de uma entrevista com os artistas. Nele, nossa voz subjaz com 

bastante clareza sem que a estejamos emitindo, e nos agrada essa possibilidade de 

1 TUNGA. Tunga mostra novas obras em NY. Entrevista-

dora: Luisa Duarte. Folha de S.Paulo, São Paulo, 17 

fev. 2007. Ilustrada. Disponível em: <http://

www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1702200726.htm>. 

Acesso em: 12 nov. 2014. 

2 A pergunta à qual sua fala se refere era a seguinte: 

 “Folha – Nas peças mostradas na galeria é visível a 

reincidência de elementos presentes ao longo de sua 

obra. Que maneira é esta de trabalhar na qual parece 

haver um eterno retorno, embora na diferença?” Ibid. 

3 Em Os Quatro Tropos Lingüísticos, Kenneth Burke co-

menta a ironia como a compilação de todos os termos: 

“Assim, do ponto de vista de sua forma total (esta 

‘perspectiva das perspectivas’), nenhuma das ‘sub-

perspectivas’ pode ser tratada como precisamente cor-

reta nem como precisamente errada. Todas são vozes, 

ou personalidades ou posições, que integralmente afe-

tam uma às outras.” BURKE, Kenneth. Four Masters 

Trops. In: ______. A Grammar of Motives. Berkeley: 

University of California Press, 1969. p. 503-517. Tradu-

zido pela profa. Dra. Daniela Kern, para uso em aula. 

4 Ío é um duo de artistas formado por Laura Cattani e 

Munir Klamt. Parcela representativa dos trabalhos des-

ta tese são da Ío. No entanto, a perspectiva crítica so-

bre estes trabalhos é individualizada. 
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apresentar um pensamento filtrado pela visão do outro. Apresentamo-lo antes do primei-

ro capítulo, acompanhado das imagens relacionadas. Embora a tese não esteja circuns-

crita a esta exposição, julgamo-la a sinédoque de certo ponto de nossa poética, consti-

tuinte de nossa história. A Ío não era assim antes e, prejulgamos, não será assim no 

futuro. No entanto, por ora, é como se apresenta. 

Na reflexão apresentada na presente pesquisa, insistimos em certa indiferencia-

ção ou complementaridade entre os processos de engendramento da poética da Ío, sua 

concreção e seus significados, como se nos referíssemos a diversos estados de uma 

mesma matéria. Um primeiro modelo (ou trilha) possível para a construção desse pen-

samento foi o escritor francês Xavier de Maistre, em Viagem à Roda do Meu Quarto 

(1794), que nos demonstra a possibilidade de um longo percurso, mesmo nos mantendo 

próximos a algumas poucas ideias que nos são caras – que, como veremos, são quase 

a mesma ideia, manifesta com diversas faces bastante esquivas. 

A segunda trilha une a imagem de agentes distintos,5 como o arqueólogo – 

presente aqui na insistência da busca por genealogias, pelo percurso das poéticas e 

pelas linhas de tempo que sempre emergem dos materiais e das ideias – e, também, o 

protagonista do universo fantástico. Tzvetan Todorov nos comenta, sobre o caráter des-

te, o fantástico que ocorre quando, em um mundo que se assemelha ao nosso, se pro-

duz um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis que regem nossa realida-

de. Para aquele que vive o acontecimento, são dadas duas alternativas de interpreta-

ção. Na primeira, trata-se de uma ilusão de sentidos, um estado alucinatório, produto de 

sua imaginação. Na segunda, o acontecimento ocorreu – logo, é parte constituinte da 

realidade, só que regida por leis desconhecidas para nós. O fantástico é este estado de 

5 “O clichê, em outras palavras, é incompatível com ou-

tros clichês, mas o arquétipo é extremamente coesivo; 

os resíduos de outros arquétipos aderem a ele.” MCLU-

HAN, Herbert Marshall; WATSON, Wilfred. Do clichê ao 

arquétipo. Rio de Janeiro: Record, 1973. p. 37. 
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hesitação em relação à natureza da realidade – logo, tanto a fé absoluta quanto a incre-

dulidade total nos expulsam do fantástico. Este agente que se mantém em dúvida (como 

método) remete à identidade do artista que pesquisa sua poética: desconfiado, irônico 

em relação a seu próprio entusiasmo e sempre buscando um utópico ponto, distante de 

si, para a observação. 

A terceira trilha é a Interpretação dos Sonhos (1900), que nos serve para obser-

varmos, reiteradamente e com surpresa, pelas novas camadas que a pesquisa revela, a 

construção poética da Ío, este alter ego composto. Em seu livro, Freud se utiliza dos 

processos inconscientes, pré-conscientes6 e conscientes que moldam os sonhos. Para 

Freud as ações de sonhar, rememorar o sonho e narrá-lo eram parte da busca por aces-

so ao inconsciente. Com frequência, em Interpretação dos Sonhos, Freud utiliza a si 

mesmo como objeto de estudo. Reproduzimos este meio para buscar entender os fluxos 

que constituem a arte, notadamente no que diz respeito à nossa própria produção. Aqui 

nos inspiramos, novamente, em Tunga ao afirmar que Freud talvez não deva ser lido 

como um teórico, mas como um literato. Considero O Pequeno Hans (1909) a melhor 

“obra literária” que li em 2014 e, para um artista, estas distinções são muitas vezes inó-

cuas (como o eram para Freud). Serão objeto de nosso interesse, sem que as hierarqui-

as sejam definidas com precisão: a subjetividade, as pulsões, as reminiscências e os 

desejos, abordados através de referências, trabalhos da Ío e de terceiros. 

É importante observar que o autor desta tese padece de certa mutabilidade: ora  

se coloca na primeira pessoa do plural, entidade coletiva que engloba o doutorando e 

sua orientadora; em outros momentos, refere-se à Ío como entidade formada por duas 

unidades; e, eventualmente, usa a primeira pessoa do singular para narrar eventos que 

6 Este termo, menos conhecido, refere-se às memórias 

disponíveis, ainda que não presentes, à consciência. 
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lhe aconteceram diretamente, ou reflexões e percepções pessoais. Um artista é com-

posto de coisas dispersas, muitas vezes incongruentes, que se decantam e transubstan-

ciam. Buscaremos, no decorrer do texto, demostrar o quanto este eu é uma rede difusa, 

imbricada, bem como é cambiante a arqueologia do passado pessoal e recente. Nosso 

foco será, a partir de trabalhos atuais da Ío, explorar e analisar os elementos e forças 

que os envolvem, condicionam e significam, e por meio dessa reflexão, desenvolver o 

conceito de metamedidas. 

Freud traz, em relação aos sonhos, dois conteúdos: o manifesto – isto é, como 

este se apresenta imageticamente na rememoração do indivíduo; e o latente – o real 

significado do que é sonhado. Este último constitui, segundo o autor, uma amostra mais 

profunda do inconsciente. Essas duas dimensões do trabalho do sonho são, em nossa 

concepção, fundamentais para a instauração (e mesmo para a análise) da obra de arte, 

como no caso de Metamedidas – Medida Vibrátil (2012), um trabalho da Ío que deu 

origem ao título da presente tese. Originalmente feito para a exposição Do Lado de Fora 

de um Quarto Fechado,7 e tendo migrado para a exposição Aporia;8 ele amalgama algu-

mas das questões recorrentes em nossa poética. 

Uma caixa retangular negra com tampo de vidro, com passe-partout negro em 

torno de um quadrado de aço inox escovado, que reflete de forma distorcida o espaço 

de entorno e, sobre este, imãs e vibrissas negras (conhecidas popularmente por 

“bigodes” de gatos), soltos sobre a chapa metálica, de forma que possam ser reconfigu-

rados indefinidamente. A forma geral, em seu geometrismo simples, aponta aos ícones 

ortodoxos e bizantinos filtrados por Kazimir Malevich; mas seu conteúdo – em um jogo 

hermético – remete às propriedades simbólicas dos materiais. Por exemplo, o isolamen-

7 2012, realizada no âmbito do Prêmio IEAVI de Incenti-

vo à Produção Artística, na Fotogaleria Virgílio Calega-

ri, Casa de Cultura Mário Quintana, Porto Alegre, RS. 

8 2015, realizada no âmbito do projeto RS Contemporâ-

neo, no Santander Cultural, Porto Alegre, RS. 
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Metamedidas – Medida Vibrátil 

Ío: Metamedidas – Medida Vibrátil, 2012. 
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to da madeira em oposição à condutibilidade do aço, elementos que já fazem parte da 

tradição da Arte Povera. As vibrissas e o imã, no entanto, indicam não apenas símbolos, 

mas sentidos dos quais os seres humanos não são providos.9 Por exemplo, aves mi-

gratórias, alguns peixes e mamíferos marinhos possuem um sentido que os habilita à 

geolocalização precisa: a magnetorecepção, baseada no campo magnético terrestre.10 

Os gatos possuem um sentido híbrido que equivale a uma espécie de tato, capaz de 

captar vibrações no ar oriundas de movimentos ou sons, gerenciado por suas vibrissas. 

Ao se escolher estes dois atributos para o trabalho, nos interessamos imensamente por 

sua dimensão estética, mas principalmente por este sentido obscuro e simbólico,11 

estas imagens mentais ou percepções que são geradas e não temos correspondentes 

para imaginá-las, restando-nos apenas representá-las mediante paródias. 

Voltemos à Freud: a placa de aço, a caixa negra, o ambiente no qual o trabalho 

está inserido, o seu título e o da exposição, as vibrissas e os imãs, são o que compõem 

o conteúdo manifesto. O “não sei o que” que não podemos tocar, medir ou apreender, e 

que se entoca, em certa obscura imagem, entre nossos pensamentos quando busca-

mos representá-lo, seria o conteúdo latente. 

Para este texto, o conceito de metamedidas é pensado não apenas para refletir 

sobre as obras da Ío, mas como protagonistas de uma fábula que nos ajuda a ponderar 

sobre um conjunto de propriedades. Estas podem ser relativamente isoladas, constituin-

do unidades fundamentais sobre as quais boa parte da produção da Ío opera. Para a 

presente tese, dividimo-las em três instâncias principais, em torno das quais outras se 

agrupam: a Compossibilidade, o Jogo e o Tempo. Esses aspectos são desenvolvidos, 

cada um, em um capítulo diferente, e são evocados não só por meio de trabalhos em 

9 Além dos cinco sentidos comumente reconhecidos, há 

outros, mais específicos ou mesmo controversos: 

 – Um sentido para a percepção térmica, que nos habili-

ta a diferenciar variações de temperatura do ambiente 

e auxiliar na regulação térmica do corpo. Quando apro-

ximamos a mão de uma chaleira sem tocá-la, não é o 

tato que nos comunica sua temperatura mas os termor-

receptores. 

 – Um sentido que nos habilita a estimar a passagem do 

tempo sem o auxílio de artefatos. Parte deste sentido 

seria governado pelo núcleo supraquiasmático, respon-

sável pelo controle dos ritmos circadianos. 

 – A propriocepção é o sentido que nos permite esticar o 

dedo indicador o mais à frente possível e, de olhos fe-

chados, o trazer até que encoste no nariz. Sentido da 

localização corporal, que nos sinaliza onde nossos pés 

estão quando nos deslocamos em um terreno irregular. 

 Estes sentidos são aqui apresentados em parte como 

curiosidade, em parte como territórios a serem explora-

dos pelas artes plásticas. Por exemplo, em uma visita 

ao Museu Judaico de Berlim no inverno, seu percurso 

exigia a passagem por um vão opressor e cinza, que 

não era aquecido. A percepção do frio como uma infor-

mação concreta me conduziu a pensar o uso de varia-

ções térmicas muito específicas para um trabalho artís-

tico, onde o frio e o calor seriam tratados como formas. 

MACHADO, Angelo. Neuroanatomia Funcional. 2. ed. 

São Paulo: Atheneu, 2006. Disponível em: <http://

faa.edu.br/portal/PDF/livros_eletronicos/medicina/17_ 

neuroanatomia_machado.pdf>. Acesso em: 21 set. 

2016. 

10 BÚSSOLAS vivas. Super Interessante, Lisboa, n. 175, 

2012. Disponível em: <http://www.superinteressante.pt/

index.php?option=com_content&view=article&id=2187: 

bussolas-vivas&catid=6:artigos&Itemid=80>. Acesso 

em: 21 set. 2016. 
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que tais qualidades se insinuam, mas pelo ecossistema (ou noosfera) que permitiu que 

eles existissem. 

Dois outros recursos serão constantes nesta tese: a montagem e a enciclopédia. 

A montagem se dá em uma dimensão cinemática, na disposição do texto com cortes 

que ligam as partes, às vezes correlatas, outras heteróclitas, ou simples livres associa-

ções. Com frequência há elipses, onde argumentos são unidos pela disposição do leitor. 

O texto é acompanhado pelo que poderia ser associado ao recurso de uma “voz em off” 

– uma coluna lateral que complementa, expande e, eventualmente, contradiz ou ironiza 

o conteúdo manifesto no texto principal (indicado em negrito). 

Como artistas, entendemos imagens e obras plásticas como argumentos em si. 

Assim, muitas vezes, obras da produção da Ío ou de outros artistas serão contrapostas 

ao texto (que trechos em negrito indicam) sem o anteparo de discursos que os aproxi-

mem. Os trabalhos da Ío são majoritariamente pensados como partes em associação, 

tendo excepcional apreço pelo modelo de exposição enquanto um conjunto de trabalhos 

que se influenciam mutuamente, alterando e complexificando seu significado. A mesma 

lógica se aplica à sua relação com o presente texto. 

Da enciclopédia, será utilizada a estrutura de verbetes – partes isoladas que re-

metem umas às outras e se complementam (estas serão apresentadas intercaladas aos 

subcapítulos, como módulos a eles vinculados, mas cuja leitura pode se dar de forma 

independente). Assim, a presente tese será conduzida em várias partes – com relativa 

independência entre elas – que se interligam, se completam, se questionam ou se apro-

fundam mutuamente. É importante observar que esta lógica retoma uma característica 

da nossa poética que, com frequência, apropria-se de campos do conhecimento exterio-

 PIMENTEL, Spensy. O sexto sentido, a bússola orgâni-

ca. Superinteressante, São Paulo, 31 jan. 2000. Dispo-

nível em: <http://super.abril.com.br/comportamento/o-

sexto-sentido-a-bussola-organica>. Acesso em: 21 set. 

2016. 

11 Os bigodes que compõe a obra Metamedidas – Medida 

Vibrátil pertenciam aos três gatos negros residentes em 

meu lar, e foram cuidadosamente coletados ao longo 

dos anos, cada vez que varríamos a casa. Dois deles já 

morreram, de modo não desprovido de sofrimento para 

ambas as partes. Assim, a morte se torna mais um atri-

buto que se adere às metamedidas. 
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res ao da arte para explorá-la por outros caminhos, semelhante à estrutura da paródia. 

Não é incomum um hibridismo em que o título, a ideia, a forma e o contexto são cada 

um de uma origem distinta. 

As metamedidas estarão presentes, mesmo que difusas, durante todo o tempo; 

servindo como vínculo entre as partes ou como um guia. As medidas são unidades de 

referência compartilhadas, instrumentos de entendimento, que podem ser facilmente 

transladadas e aplicadas em situações diversas. As metamedidas têm pretensão similar, 

embora não desprovida de ironia. 

O primeiro capítulo, Tempo, é sobre este e o que o antecede. Origina-se da ex-

posição Tohu wa-Bohu, que aborda o estado do cosmos anterior à criação, para refletir 

sobre diversas faces da indeterminação e da indefinição, como propriedades importan-

tes no pensamento poético da Ío. Traz, também, uma reflexão sobre o tempo como um 

maquinário que desgasta, corrói, decompõe, altera e amalgama identidades e matérias, 

e a relação desse processo com a percepção do informe. Fundamentam esse capítulo 

Panofsky, que permitirá refletir sobre as transformações das representações e a migra-

ção das iconografias, formas e significados. Platão nos ajuda a entender este desejo de 

materializar a invisibilidade que fundamenta a arte. Bataille apresenta a ideia de que a 

forma joga um jogo entre ser e não-ser. 

No segundo capítulo, Jogo, partimos de projetos da Ío que são originados, orde-

nados e/ou regidos por regras. Trazemos, também, um apanhado histórico por meio de 

diversos autores que se debruçam sobre o tema do jogo, suas origens, estruturas e fun-

ções sociais, para refletir sobre o quanto o pensamento e o ato poético estão inseridos 

nesta lógica. Heráclito nos demonstra o quanto a ideia do jogo como uma metáfora am-
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pla é antiga. Callois e Huizinga buscam delimitar, secionar e classificar o jogo, o que 

colabora para seu entendimento. Gadamer dá um salto em outra dimensão, permitindo 

uma nova visão para todo o sistema relacionado ao jogo. 

O terceiro capítulo, Compossibilidade, é dedicado às versões do mundo segundo 

a teoria da compossibilidade de Leibniz, conceito que nos permite pensar sobre probabi-

lidades simultâneas de que um evento ou fenômeno se manifeste; ou sobre universos 

de dimensões distintas que estabelecem mútua sincronia. Por meio de leituras de Anne 

Cauquelin e Jairo Carvalho, esse conceito é hodiernamente repensado. A polissemia é 

também abordada, via Raymond Roussel, por seu trabalho com a linguagem e sua mu-

tilforme possibilidade de se rearranjar com os mesmos elementos, mas outros sentidos; 

e Marcel Duchamp, por levar esta lógica a outra dimensão nas artes plásticas. Esta jun-

ção indica a direção em que este capítulo se moverá: as muitas possibilidades da reali-

dade e da linguagem (nossa forma de abarcar a realidade) se manifestarem. 

Por meio desses três eixos principais que conduzem os capítulos – o Tempo, o 

Jogo e a Compossibilidade –, buscamos conceituar as metamedidas. Estes vetores que 

estruturam os capítulos permitem-nos traçar linhas de coesão, auxiliando-nos a definir, 

delimitar e empregar analiticamente as metamedidas, seu papel no processo criativo e 

na construção poética da Ío. Partindo da identificação de características recorrentes em 

nossa produção artística, que geram embates e transubstanciações entre a indefinição 

em direção da definição (assim como seu retorno, em um ciclo contínuo, porém multifor-

me), deduzimos que metamedidas são instrumentos de aferição poética. Partem da 

ideia de medidas – em sua precisão e reprodutibilidade – em direção a delimitações que 

nos parecem mais afeitas à arte. Inferimos que as metamedidas podem ser entendidas 
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para além de instrumentos de agrimensura do território poético, como uma meditação 

sobre a intenção e o desejo com que percorremos suas fronteiras. 
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A palavra aporia vem do grego e significa dúvida, impasse, hesitação. Diante de uma indagação filosófica, aporia diz respeito à impossi-

bilidade de se chegar a uma conclusão em virtude da equivalência racional de argumentos contrários. No meio de um discurso, aporia é quan-

do o orador titubeia na escolha da palavra subsequente. Como título da exposição da dupla Ío, a palavra aponta para um conjunto de obras que 

têm no equilíbrio entre opostos um de seus fios condutores. Com uma prática de trabalho de quase uma década, a dupla Ío, formada por Laura 

Cattani e Munir Klamt, constitui com suas obras um traçado de sentidos labirínticos e múltiplos. Os dois integrantes são propositores e, ao mes-

mo tempo, a principal interlocução. Não há assinatura individualizada nem divisão de papéis entre a ideia, a realização, a exposição e o regis-

tro. O protagonismo altera-se, de acordo com o projeto, e eles creditam à dualidade e à alternância a capacidade de serem eles mesmos críti-

cos de seu processo. A dupla define-se como um sistema auto-ordenado e ao mesmo tempo aberto. 

A chegada do terceiro elemento que ora vos fala, com viés curatorial e olhar crítico, implicou numa aproximação que se deu, sobretudo, 

por meio de um diálogo, generoso em ideias e aberto na forma. Os ecos desse encontro estão incorporados nas obras e podem ser conheci-

dos, também, por meio deste texto-conversa. Se a estrutura em par implica a abertura da alteridade, a opção pelos muitos sentidos está mani-

festa, antes de tudo, no próprio nome da dupla. Sem o acento agudo – escolhido para criar distinção –, Io é uma lua de Júpiter e também o no-

me de uma sacerdotisa que, na mitologia grega, foi objeto da paixão de Zeus e sofreu com a fúria de sua esposa Hera. Ío, para os artistas, re-

presenta de forma concisa e gráfica a antitética interna de um círculo e uma linha. Também contribuiu o fato de que em diversas línguas as pa-

lavras mais corriqueiras tendem a ser monossílabos (as negações e as afirmações, por exemplo). Io em italiano é “eu”, o que não deixa de ter 

certa ironia quando pensamos em uma dupla (um nós). 

Diante do conjunto de esculturas, desenhos e vídeos de Aporia, a incerteza, dotada de perplexidade, é um caminho possível para expe-

rimentar esse estado transitório que é a exposição, tanto quanto sugere o sentido do termo que lhe dá título. Atração e repulsa, peso e leveza, 

orgânico e artificial, desejo e apatia, claro e escuro, sensualidade e violência são apenas alguns dos conceitos que aqui atuam, nunca se repe-

lindo, mas se acumulando como em camadas. Parece aos artistas que o conflito antagônico que é estabelecido na linguagem pode, com mais 

facilidade, ser borrado nas artes plásticas. Como se a mesma luz que usássemos para iluminar um aspecto projetasse a sombra de seu contrá-
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rio, e um observador atento percebesse que o duplo do desejo é a morte do movimento, a imobilidade (mas também as gradações entre am-

bos). E estas aparentes oposições são unidades de outra ordem, que separamos por hábito, mas não por sua natureza real. 

No desenvolvimento das obras da Ío, estão agregados questionamentos insistentes sobre suas implicações conceituais e as condições 

de sua realização material. Sem perder coerência, os trabalhos surgem de referências diversas de tempo e espaço. Da astronomia ao traçado 

das formigas, do para-brisa estilhaçado de um carro aos bigodes de um gato, caídos no chão, não há hierarquia formal na seleção de temas. A 

operação que interessa aos artistas é escapar da especificidade do mote para poder tocar questões abrangentes porque polissêmicas. A pauta 

que elegem, então, é menos da ordem dos acontecimentos, fatos sociais ou políticos, e mais dos impulsos e sensações, dos acometimentos. 

Sem partir de uma técnica artística ou de um suporte preferencial, a dupla trabalha por meio de projetos e pesquisas que vão, de acordo com 

suas demandas conceituais, convocar os ofícios e ditar o rol de elementos materiais de que serão constituídos. As obras provêm de uma ênfa-

se na individuação. Elas possuem uma ideia que as enforma, uma genealogia que as sinaliza e uma materialidade que lhes dá concreção. Sob 

alguns aspectos, são autotélicas, fechadas em si mesmas e em sua lógica interna. Por outro, são uma linguagem que pertence ao campo da 

arte, ao seu tempo e ao nosso idioma. 

As obras, em alguma medida, parecem ser formuladas a partir de um sistema de associações, que não necessariamente conforma uma 

instância comunicativa. Muitas dessas associações são elaboradas a partir de relações entre seus diversos elementos constitutivos, com senti-

dos e significados às vezes causais e lógicos, outras vezes casualísticos e esotéricos. Os títulos, nesses casos, funcionam como mais uma ins-

tância de mistério. Trazem consigo a familiaridade de serem oriundos da língua portuguesa, mas ao mesmo tempo são palavras ou expressões 

em desuso, eruditas ou de vocabulário específico, resgatadas da geologia, mitologia ou da filosofia. Quando decifrados, configuram-se como 

chaves interpretativas. O enigma, para Ío, configura um método de trabalho ou um gesto poético a ser alçado. É na tessitura da obra que se 

encontram essas condições dissonantes. O significado dos títulos, que são substancialmente velados, ajuda no discernimento da intenção. No 

entanto, seu desconhecimento incentiva o espectador a especular, criar versões. Ambas as possibilidades são válidas e relevantes. 

A convivência de Laura Cattani e Munir Klamt, da Ío, extrapola a prática artística e, desse encontro profundo, parece vir boa parte do lé-

xico de experimentos que se apresenta como obra. O masculino e o feminino, como instâncias complementares, informam ainda que indireta-

mente a maneira como se constituem as obras. De modo análogo, onde está a beleza amorosa de Eros, com seu arco e flecha, reside também 
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Tânato, como nuvem prateada que enseja a morte. Os jogos de poder, inerentes às trocas relacionais entre sujeitos, aqui têm o corpo como 

lugar de realização. Seja na exposição da pele, dos orifícios, das curvas, cabelos e reentrâncias, seja na sensualidade tátil dos materiais inor-

gânicos, é o corpo o ponto de partida e o local de chegada. Um corpo é uma unidade de medida para tudo que nos cerca e com que estabele-

cemos relação. É um conjunto de processos (fluxos de diversas ordens – sangue, hormônios, oxigênio), um repositório do tempo (cicatrizes, 

envelhecimento). É também um lugar, em certo grau, imaginário. O corpo, nos trabalhos, parece estar sempre no gerúndio, servindo como ins-

trumento para indicar algo: ação, processo ou coisa. E, ao mesmo tempo, é uma personagem, uma representação ficcional de si mesmo. 

Além de sua atuação artística, os integrantes da Ío se dedicam à pesquisa acadêmica, que versa principalmente sobre sua própria pro-

dução e seus arredores teóricos. Quando perscrutam o seu fazer como artistas e o pensamento sobre arte, arejam sua prática, ao passo em 

que adensam os meandros discursivos de uma obra que tende à cosmogonia. Quando perguntados sobre suas referências, resistem à ideia de 

alusão, mas apontam o incontornável Marcel Duchamp, perspicaz e de humor subversivo, como um personagem importante. Em suas obras, a 

Ío bebe também do cinema de David Lynch, da poética orgânica de Tunga, da narrativa fantástica de Lewis Carroll, de textos da filosofia, de 

estudos psicanalíticos, da mitologia, todos referências que orbitam as obras e que são articuladas por livre associação. Como artistas, acabam 

se definindo como uma unidade de medida patafísica ou um experienciador mais próximo a um cientista, que inquire sobre o mundo que o cer-

ca e para o qual ele busca formas de entendimento. 

As obras de Aporia, por fim, não estão apartadas do real. O ambiente que elas habitam, no entanto, é aquele entre o sonho e a alucina-

ção, ou entre o desejo e o fetiche. Está na origem da produção artística de Cattani e Klamt uma atuação ligada ao teatro, dado que está pre-

sente na forte carga simbólica de suas obras, ainda que não se fundamentem de maneira narrativa. Há uma dramaticidade inerente à presença 

dos trabalhos, justificada por toda essa riqueza de sentido, mas também pela escolha dos materiais. Vidro, chocolate, ímã, talco aqui têm suas 

qualidades físicas desafiadas em condição de instabilidade. Além do próprio corpo, que, mesmo quando não está representado, é convocado 

em seus instintos. Há um estado – hipnagógico – quando se está em uma zona fronteiriça e indefinida entre o estado desperto e o sono, em 

que sons, texturas e sensações da realidade migram, transformados, para os sonhos. Para a consciência que ainda está parcamente atuante, 

aquele conjunto de imagens são delicadas alucinações, pois possuem uma lógica ao mesmo tempo alienígena e fascinante. Algo como a sines-

tesia. Acreditamos que as várias camadas associativas são, de alguma forma, a tentativa de reproduzir, traduzir estes estados orgânicos ex-
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cepcionais, esta outra disposição de causa e efeito, em objetos artísticos.1 

 

Júlia Rebouças 

a partir de conversas e de entrevista, em maio de 2015, com a Ío 

1 Texto originalmente publicado em: CATTANI, Laura; KLAMT, Munir. Ío: Aporia. Rio de Janeiro: Imago, 2015. p. 8-20. 
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Delíquio (detalhe), 2015. Porcelana fria. 
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Delíquio (detalhe), 2015. Fotografia. 
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Delíquio (visão da instalação), 2015. 
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Amerásia 1, 2015. Vidro e 100 Kg de chocolate branco. 
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Amerásia 1 (detalhe / visão frontal), 2015. 
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Demônio Pessoal, 2015. Vidro e metal. 
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Demônio Pessoal (visão da exposição / detalhe), 2015. 
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Aniamsi (stills de vídeo), 2015. 
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Aniamsi (stills de vídeo), 2015. 
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Fluxo laminar, 2015. Granito, metal e tiras de EVA. 
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A Extinção é a Norma da Vida (Meus Sonhos são Todos Violentos), 2015. Vidro e sal. 
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A Extinção é a Norma da Vida (Meus Sonhos são Todos Violentos) (detalhe), 2015. 
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A Extinção é a Norma da Vida (Meus Sonhos são Todos Violentos) (visão frontal da exposição), 2015. 
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Metamedidas – Medida Vibrátil, 2012-2015. Aço inox escovado, ímãs, vibrissas. 
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Metamedidas – Medida Vibrátil (detalhe), 2012-2015. 
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Amerásia 2 (detalhe), 2015. Aço inox e talco 
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Amerásia 2, 2015. Aço inox e talco. 
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Tohu wa-Bohu 

 

O Tao é um grande quadrado sem ângulos, 

um grande som que não pode ser ouvido,  

uma grande imagem que não tem forma. 

Uspenski  

 

Martha Gofre: Ofélia, 2008. 
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O termo indefinido1 aponta para um conjunto de palavras que se repetirão no 

decorrer deste capítulo: acaso, invisibilidade, incerteza, imaginação e infinidade. Nosso 

ponto inicial é um evento que aglutina estas palavras. Começaremos no tempo anterior 

ao início, nosso primeiro enigma: Tohu wa-Bohu. No segundo versículo do Gênese da 

bíblia hebraica, há essa expressão (também escrita como Tohu bohu) que se refere às 

condições existentes antes do cosmos – representando a ordem, em oposição ao caos. 

Tohu wa-Bohu tem uma definição ambígua e uso escasso, se repetindo apenas duas 

outras vezes. As palavras separadas têm respectivamente o significado de devastado e 

inabitado; vazio e sem forma, sendo que combinações destes significados se apresen-

tam nas traduções. Na versão portuguesa, é traduzido como “sem forma e vazio”, porém 

não é incomum que a ideia de caos, desolação e devastação também sejam evocadas, 

como na versão inglesa (“formless and void”, “waste and empty”, "chaos and desolation” 

são algumas das traduções encontradas). É possível, portanto, interpretá-la tanto como 

uma matéria potente em seu devir, um estado de criação; quanto um espaço arrasado, 

desabitado e arruinado, que nos sugere as condições mais inóspitas do mítico território 

de Israel. 

Em Slimy Stones and Philosophy: Interpretations of tohu wa-Bohu as Matter and 

Form, Hannu Töyrylä cita a definição de Abba Arikha, que reproduzimos aqui não por 

sua capacidade elucidativa do tema, mas por sua fascinante elegância visual: “Tohu é a 

linha verde que circunda o mundo inteiro e da qual a escuridão emana.”2 Poderíamos 

traçar genealogias possíveis entre esta zona de vão – toda eternidade antes da criação 

– que é Tohu wa-Bohu, e o Caos da mitologia grega, como nos narra Hesíodo; ou mes-

mo com a superlativa – e contestada – condição do universo antes de seu início na teo-

ria do Big Bang. Mas nos interessa perceber imbricações, pensar Tohu wa-Bohu não 

1 Para Nicola Abbagnano, o indefinido é definido nos 

seguintes termos: 

 “Aquilo que não tem limite no espaço e no tempo, por-

tanto é infinito no sentido negativo do termo. Este pelo 

menos é o significado da palavra estabelecido por Des-

cartes, que assim fazia a distinção entre indefinição das 

coisas e a infinidade de Deus, ‘que não tem limites em 

suas perfeições’ e é por isso o único ser infinito [...] 

Portanto esta palavra equivale a ilimitado, mas não é 

usada com o sentido de ‘não definido’, ou seja, não 

expresso por definição.” 

 O que nos obriga, no mesmo dicionário, a nos atentar 

ao verbete ilimitado: 

 “A distinção entre infinito e ilimitado foi feita por Aristó-

teles, que denominava o ilimitado de ‘infinito por seme-

lhança’. Enquanto no infinito é sempre possível tomar 

uma nova parte, mas esta parte é sempre nova, no Ili-

mitado, a parte que se pode tomar nem sempre é nova. 

Um anel sem engastes é um exemplo de Ilimitado: é 

possível ir sempre além, ao longo de sua circunferên-

cia, mas estar-se-á passando sempre pelos mesmos 

pontos [...]. Esta distinção que ficou esquecida durante 

séculos, foi retomada por Einstein quando este afirmou 

que o mundo é finito e ao mesmo tempo ilimitado, exa-

tamente no sentido aristotélico.” ABBAGNANO, Nicola; 

BOSI, Alfredo; BENEDETTI, Ivone Castilho. Dicionário 

de filosofia. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012. p. 

551, 534. 

2 “Tohu is the green line which encircles the whole world 

and out of which darkness proceeds. He has hidden in 

the darkness that is around him. Bohu are the slimy 

stones, sunk in the deep, out of which water is issued. 

He shall strech over it line of tohu and stones of bohu.” 

TÖYRYLÄ, Hannu. Slimy Stones and Philosophy: Inter-

pretations of tohu wa-vohu as Matter and Form. 2000. 

Disponível em: <http://users.abo.fi/htoyryla/tohu-

paper10b.pdf>. Acesso em: 4 fev. 2014. 
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como uma excentricidade mitológica, mas como um modelo funcional possível dentro do 

campo das artes (quase como a formulação de uma tarefa Zen: pensar qual a forma do 

pensamento antes deste ser formulado). 

Pensá-lo – este inexorável antes do princípio – é supor sua transformação, man-

tendo-se presente e difuso nas dobras da realidade que nos envolve; mas também, o 

vigor das potências em latência. Como dirá Flávio Gonçalves, logo à frente: “um fio esti-

cado que nos atravessa, que nos dá e nos retira o sentido das coisas”. Uma fáscia que 

permeia o tecido conjuntivo do mundo. Poderia ser dito que “está dissimulada no infinito 

e nas suas numerosas facetas, ela não se desvenda nos objetos; nas suas manifesta-

ções, ela não tem língua, nem forma, é infinita e não podemos abarcá-la”,3 se isto não 

fosse uma colocação de Kazimir Malevich sobre a natureza (ou seria a natureza de 

Tohu wa-Bohu, transfigurada?). Como artistas visuais nos é importante ver (este verbo 

inclui não só o enxergar – ato intencional –, mas o manipular imageticamente na consci-

ência) as coisas4 às quais nos referimos, dar-lhes aparência, forma. Porém, ao questio-

narmos se é possível este recurso projetivo para Tohu wa-Bohu, se há maneira de ima-

giná-lo, nos deparamos com respostas ambíguas. 

Por um lado, cremos que não, porque existe apenas no enunciado e nas possibi-

lidades da linguagem criar realidades em suas fronteiras, que em muitas circunstâncias 

não são correlatas à realidade e aos fenômenos desta. Nos serve como exercício de 

abstração – e algumas abstrações, mesmo não existindo em fato, são potentes para 

nossa espécie e modificam nossa realidade (vide a ideia de liberdade). Porém trata-se 

de um conceito de tais dimensões que excede a capacidade da imaginação humana (da 

mesma forma que não conseguimos criar uma imagem mental para o infinito). Por outro 

3 NÉRET, Gilles. Kazimir Maliêvitch. Lisboa: Taschen, 

2004. p. 63. 

4 O uso da palavra coisa não é despropositado. Há, infe-

rimos, no amplo conjunto de conceitos díspares que a 

palavra envolve, parte dos estilhaços de Tohu wa-Bohu 

em nossa realidade-linguagem. 

 “Tudo o que existe ou pode existir; ente, objeto: Deus é 

o autor de todas as coisas. Aquilo em que se pensa: O 

tempo, o espaço são coisas que mal se definem. Qual-

quer objeto ou ser inanimado (em oposição a ser ani-

mado). Negócio, fato, acontecimento, caso, circunstân-

cia, condição, estado. As coisas humanas, o conjunto 

do que existe e do que se faz neste mundo: A instabili-

dade das coisas humanas. Coisa nenhuma 1. nada. 

Ser ou não ser grande coisa 1. ter ou não ter importân-

cia, valor, mérito [diz-se também das pessoas]. Não 

dizer ou não fazer coisa com coisa 1. não dizer ou não 

fazer nada com acerto. Fato, realidade (opõe-se a apa-

rência, palavras, nomes): Queremos coisas e não pala-

vras. Essência, substância, fundo (em oposição a for-

ma e a aparência). Assunto, matéria, objeto de que se 

trata: Para tratar de coisas importantes. (Côrte Real.)  

Dizer alguma coisa 1. proferir algumas palavras; expri-

mir alguma ideia ou pensamento: Das que nos tocam 

temos dito alguma coisa em seus lugares. [...]” COISA. 

In: AULETE digital. Disponível em: <http://

www.aulete.com.br/coisa#ixzz3K0p9cvEo>. Acesso 

em: 30 ago. 2014. 
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Imaginamos suas consequências, resíduos 

Ío: Amerásia (desmontada), 2015. 
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lado, podemos imaginar suas bordas, sombras e decorrências – como uma lembrança 

frágil e apagada. Como o efeito da pressão de remotas geleiras Mesozoicas sobre a ro-

cha ou a ação do mar em uma cadeia de montanhas que emergiu. Imaginamos suas 

consequências, resíduos, mas Tohu wa-Bohu em sua completude nos é inacessível. 

Poderíamos buscar defini-lo, hipoteticamente e sempre de maneira precária – em 

direção ao símbolo, como tudo aquilo que nos é inescrutável e o ato de especulá-lo. Al-

go ou evento que entra em contradição ao ser enunciado. O que pode ser muitas coi-

sas, mas que sua unicidade se resguarda. A busca de padrões e como estes se apre-

sentam e escapam. A impassibilidade diante da dúvida. O enigma como meio. 

A mitologia nos permite uma aproximação e um exercício retórico. Se nos deti-

vermos em Nix,5 a noite, aninhada no mesmo útero com Érebo, a escuridão (Eros, que 

posteriormente desposará Psiquê, vem em seus rastros, segundo Hesíodo – junção po-

derosa, que significa muito para nossa poética) – ambas oriundas de seu genitor, o Ca-

os – percebemos como a poética nos dá recursos para representar a escuridão e a noite 

e, através destes, amenizar a inacessibilidade deste estado de indeterminação. Se não 

nos é permitido pensar em Tohu wa-Bohu em sua totalidade (apenas especular já é 

uma atividade em si vertiginosa),6 podemos fazê-lo para suas descendências: o To-

rus. 

 

O Torus (ou Toro) é uma superfície plana cujas bordas opostas são 

conectadas [...] que pode ser vista na lógica de jogos de videogame 

antigos, nos quais um personagem se movimenta por uma tela plana 

mas, ao sair pelo lado esquerdo, volta imediatamente pelo direito ou 

vice-versa, como se estivessem interligados.
7
 

5 Nix é um satélite de Plutão, assim como a gata residen-

te em minha casa.  

Nix 

Nix 
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6 Em um começo de noite, nos meus sete ou oito anos, 

eu estava sentado no banco de trás do carro, olhando 

para uma lâmpada retangular acesa no teto. 

 O que que tem depois que o espaço acaba? 

 A pergunta que fiz ao meu pai, apesar de infantil, não é 

simples. Eu conseguia conceber que depois do carro 

vinha a rua. Que a cidade e o continente tinham limites. 

Que a Terra estava cercada pelo espaço e contida no 

sistema solar, mas e depois? 

 Me era inconcebível que se estendesse indefinidamen-

te, que não tivesse fim – mas também o era que tives-

se. Eu ficava imaginando, sem conseguir, um ponto 

onde tudo se encerrasse. E depois? 

 Como seria? 

 A lâmpada do carro, estacionado em algum lugar do 

bairro IAPI, na minha imaginação era uma espécie de 

sol em torno do qual todo o universo girava. Este capí-

tulo demonstra a constância deste sentimento. 

7 CATTANI, Laura. O Estranho Equívoco de A. Hilzende-

ger Feltes: A convergência de narrativas incompossí-

veis. 2012. 173 f. Dissertação (Mestrado em Poéticas 

Visuais)–Instituto de Artes, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012. f. 113. 

 

Atividade vertiginosa 

Charles Eames, Ray Eames: Powers of Ten, 1977. 
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Seu formato pode ser descrito como um espaço topológico homeomorfo ao pro-

duto de dois círculos, ou como uma rosquinha, ou uma câmara de pneu. Um Torus per-

mite que, ao abrir a porta e adentrar seu quarto, seu próximo passo o conduza à rua e, 

ao retornar, saia na cozinha. Como se dobrássemos a realidade – como uma lâmina – e 

tornássemos conectados pontos que em um universo tridimensional fossem afastados. 

As potencialidades à poética são promissoras, pois nos permite ligar um trabalho plásti-

co, em sua forma, a uma coluna etrusca ou um ictiossauro; a sua narrativa a um filme 

de horror belga e seu conceito à teoria de um cientista savant nicaraguense (estas liga-

ções ocorrem indiscriminadamente, sem que pensemos em termos de Torus). O Torus 

também consente que lhe entendamos como uma zona de passagem do compossível – 

um canto.8 

Todavia, inferimos que o Torus é um utensilio para nos aproximarmos, em nossa 

arqueologia poética, de Tohu wa-Bohu. Esta árida, informe e desolada não-coisa, ao se 

tornar cosmos, preservaria alguns fragmentos fósseis. Logo, o Torus seria como mensa-

gens deste pré-estado da matéria, como uma intuição ou sentido de uma misteriosa tri-

lha que se bifurca através de todas as realidades e eras. Sua inalcançabilidade o torna 

um signo, e nos é útil por possuir uma falsa simplicidade e a capacidade polissêmica e 

formal de abarcar diversos conteúdos que serão abordados neste capítulo. Se nos ex-

pressamos de maneira obscura, talvez Wittgenstein nos corrija com a colocação: “creio 

perceber muito sutilmente um desenho no segmento da série, um traço característico 

que necessita ainda do ‘etc.’ para alcançar a infinitude”.9 

Ainda, de uma forma menos oracular, resumiríamos ao dizer que o Torus e Tohu 

wa-Bohu são instrumentos que nos auxiliam no agenciamento poético. O segundo nos 

O Torus 

Tunga: Les Bijoux de Madame de Sade, 2011. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o_topol%C3%B3gico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homeomorfismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto#Produto_cartesiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conjunto#Produto_cartesiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo
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8 “Eu tinha oito anos. [...], em Goiânia. [...] Mas, um dia, 

depois do almoço, eu resolvi descansar e fui dormir em 

um dos quartos da casa. Deitei na cama e de repente, 

eu quis me levantar, tentei mover uma perna, um pé, e 

não consegui. Eu estava achando aquilo estranho. Ten-

tei fazer outro gesto e nada. Eu estava paralisado, mas 

os sentidos estavam completamente funcionando: ou-

vindo os sons do quintal, da cozinha, vozes, o galo. 

Mas eu não conseguia me mover nem emitir nenhum 

som. E quando eu estava nesse estado, começaram a 

sair do canto, mais ou menos da diagonal da cabeceira 

da cama, mãos com unhas ultra pintadas, então um 

rosto e em seguida uma mulher, que logo depois saiu 

lentamente e por completo desse canto. Ela parecia ser 

muito velha, mas também não podia precisar a idade. 

Hiper maquiada e sorrindo, ela veio andando em minha 

direção, se colocou aos pés da cama, levitou e pareceu 

encostar os dedos do pé nos meus. Eu rezei todas as 

orações que conhecia [...], a mulher foi lentamente se 

afastando, mas sempre sorrindo. E quando ela voltou 

outra vez para o canto, lembro-me que recuperei o con-

trole motor.” 

 MEIRELES, Cildo. Cildo Meireles. Org. Felipe Scovino. 

Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2009. p. 236-237. 

 Um situação semelhante já me ocorreu, tive a plena 

percepção de estar em duas esferas: a de meu sonho, 

mas também a do quarto, onde meu corpo não respon-

dia às minhas intenções. Os cenários e as narrativas 

de ambas se mesclavam. Para maiores informações a 

respeito sugiro a procura de alucinações hipnagógicas 

e hipnopômpicas. 

9 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. 2. 

ed. Petrópolis: Vozes, 1996. (Coleção pensamento hu-

mano), p. 120. 

Um canto 

Cildo Meireles: Canto, 2009. Serigrafia. 
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Suas trilhas 

Ío: Halo L (4 de 5), 2011. 
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Um círculo, ou como pensar uma Ilha 

 

Como dogma para o entendimento de uma ilha, deve-se evitar pensar em ondas colossais, na força erosiva do mar, em tempestades, no 

cheiro pegajoso da decomposição, em ínfimos grãos de areia e suas metáforas, em naufrágios, no padrão das espumas e das correntes, no te-

mor da morte por afogamento, em atos de bravura e coragem ou no isolamento. Se as narrativas fantásticas ou as epopeias lhe são irresistivel-

mente fascinantes (e a mim o são) nos resta a lição de Ulisses: precisamos obliterar os sentidos, porque seu uso nos é inversamente proporcio-

nal à compreensão de uma ilha. 

Uma ilha, como a translação da terra ao redor do sol, é completamente contraintuitiva: é uma máquina íntegra e incomensuravelmente 

compacta e não nos interessa nada do que a cerca, pois está contido nela. 

Qualquer ilha, apesar da água que a envolve e de sua irrefutável delimitação nos mapas, é modestamente infinita. Este aspecto funda-

mental para sua compreensão, apesar de paradoxal, é o que nos escapa sensorialmente e só pode ser alcançado através do exercício ascético 

da introspecção: imagine seu corpo se evolar numa área negra e impenetrável, desprovida de espaço exterior e matéria, não afetada pela cor-

rupção do tempo. 

Pensar a ilha como uma espécie de Aleph, em que todas as suas possibilidades formais e sentidos simbólicos se acumulam vertig inosa-

mente, é outro erro comum. É imprescindível apenas organizar, a seu respeito, formas simples e incompletas, quase que intuitivamente, como 

um desenho infantil – ou, se for de seu temperamento, uma equação. 

 A ilha, em sua totalidade, precisa existir como algo vago e frágil, a ponto de ser esquecida. Ou como um signo. Então talvez, gradual-

mente, você entenda sua verdadeira natureza: a de um artefato, um corredor que liga infinitos pontos através do tempo e em si mesmo. A ilha é 

um Torus.10 

10 KLAMT, Munir. Um círculo, ou como pensar uma Ilha. In: BIENAL DO MERCOSUL, 9., 2013, Porto Alegre. Disponível em: <http://

bienalmercosul.siteprofissional.com/en/participant/120>. Acesso em: 2 set. 2016. Texto escrito para o site da 9ª Bienal do Mercosul, não mais disponível. 
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Não podemos pensar nos termos de uma matéria primordial 

 

O exercício de reflexão a partir de seus significados colaborou para que Tohu wa

-Bohu servisse de título para uma exposição conjunta11 de Martha Gofre, Ío e Túlio 

Pinto, com curadoria da Ío, realizada na Galeria Bolsa de Arte, entre julho e agosto de 

2014, composta por doze trabalhos de meios e técnicas distintas, tais como esculturas, 

vídeo e fotos. Abaixo, texto de Flávio Gonçalves para a exposição: 

 

O termo Tohu wa-Bohu nos transporta para uma cena primordial ante-

rior ao tempo, e mesmo à mente que se esforça para concebê-lo. Ele 

é pressentido como uma força sem forma (um fio esticado que nos 

atravessa, que nos dá e nos retira o sentido das coisas). É o pensa-

mento sobre a própria Criação, ou antes, sobre o vazio de onde ela se 

originou: nada extraído do nada, mas princípio de todas as coisas. O 

paradoxo da origem não poderia encontrar nesse termo melhor início. 

A arte reencena o caos e a criação [Tohu wa-Bohu: expressão sem 

parte e por isso sem fim]. Refletir sobre essa força no ciclo oscilante 

de representação e dissolução é o que os artistas dessa exposição 

propõem, através de trabalhos cujos elementos estão entre a forma e 

seu desaparecimento: um movimento que se transfere de uma cons-

trução à outra, que ao se aniquilar aponta para uma nova possibilida-

de de ressurgimento. 

A matéria primordial é também aquela da criação na arte – que se 

conjuga como se do nada surgisse, pois é antes sensação e impulso, 

e só depois pensamento e ação.
12

 

11 O uso da expressão exposição conjunta tem o objetivo 

de criar uma especificação dentro da classificação cole-

tiva. Tohu wa-Bohu é, obviamente, uma exposição co-

letiva, contudo esta expressão é generalista e pode ser 

utilizada para qualquer espécie de junção de artistas 

díspares. Enquanto que a terminologia conjunta indica-

ria um esforço consciente para que as poéticas inde-

pendentes estabeleçam fortes vínculos entre si, com o 

objetivo de que a soma das partes constitua uma identi-

dade particular em um ponto equidistante, fora do âm-

bito das individualidades. 

12 GONÇALVES, Flávio. Tohu wa-Bohu. In: CATTANI, 

Laura; KLAMT, Munir (Orgs.). Tohu Wa-Bohu 

(catálogo). Porto Alegre, 2014. 
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A exposição estabelecia 

um diálogo contínuo entre os ma-

teriais e suas propriedades sim-

bólicas – água, gelo, gás hélio, 

chocolate, talco, madeira, vidro e 

metal – que se repetiam em pa-

drões e utilidades distintas, afina-

ções conceituais e complementa-

ridade – positiva ou negativa – 

das formas. Um trabalho estabe-

lecia com seus pares contrapon-

tos contínuos, onde o peso era respondido com a leveza; a solidez com a fragilidade. 

Comunicação semelhante era estabelecida no plano das ideias e em relação às paletas 

cromáticas que ecoavam no conjunto. Por exemplo, o material da obra Ofélia de Martha 

Gofre – madeira, aço e água –, se ramificava ou espraiava em Waiting Room (2013), de 

Túlio Pinto, com cadeiras de madeira e neve. Ou então no metal de Miranda – Luas de 

Urano (2014) ou na água de Halo L (2011-2014), obras da Ío. Miranda – Luas de Ura-

no e Ofélia comungam a referência a personagens femininas de Shakespeare e assim 

continuamente os trabalhos eram Torus, que permitiam outputs da poética de outrem. 

Mas nos interessa abordar não a exposição em suas particularidades e possíveis 

consonâncias, mas o eixo comum destes trabalhos: a instabilidade. Era como se as 

obras dos três artistas estivessem paulatinamente em direção de sua transformação, 

colapso, desestruturação ou desaparecimento. Termos estes que, na linguagem colo-

quial, tendem a ser desabonadores, aqui apenas sinalizam vetorialmente o percurso das 

Cadeiras de madeira e neve Miranda – Luas de Urano 

Túlio Pinto: Waiting Room, 2013. 

Martha Gofre: Ofélia (primeiro plano), 2008 / Ío: Miran-

da – Luas de Urano (fundo), 2014. 
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obras (e de todas as coisas do universo) enquanto matéria perecível (mesmo que em 

diversos arcos de tempo) e não as qualificam. Dentro desta perspectiva, os trabalhos se 

presentificam como a face momentânea, um índice de processos ou forças mais com-

plexas que, ao serem projetivamente especuladas, geram estruturas de acontecimentos, 

isto é, uma zona de possibilidades. Portanto, parte substancial do que havia para ser 

visto na exposição estava nas articulações associativas e especulativas. Estas forças 

tinham uma importância considerável nos aspectos conceituais das decisões curatoriais 

da exposição, como se o termo Tohu wa-Bohu, em sua dimensão mítica e metafórica, 

fosse a origem, o núcleo assombrosamente condensado; e todas as leis que constituem 

o cosmos, um disparador. 

Havia uma individuação, sendo que cada trabalho da exposição, em nossa pers-

pectiva, servia como um instrumento de ponderação, medição e aferição, à sua manei-

ra, destas forças ou processos de origem não detectáveis ou perceptíveis. Portanto, 

pensar as obras como dispositivos de metamedidas seria uma abordagem coerente 

com a intenção curatorial. Dois tópicos distintos abordam aspectos parciais das forças 

que constituem o Tohu wa-Bohu e nos ajudam a ilustrar esta lógica: a gravidade, em 

trabalhos como Nadir # 7, de Túlio Pinto, e O Último Camelo, de Martha Gofre; e o tem-

po. Sobre o segundo nos deteremos mais extensamente, por sua importância. 

O Último Camelo é um vídeo onde a performer (a própria Martha Gofre) – vestida 

com uma roupa de baixo singela, de cor neutra, próxima à de sua tez –, está envolvida 

por fios em torno do tronco, pressionando sua pele. Estes fios são instrumentos de tra-

ção, porque na outra extremidade um conjunto de bexigas cinzentas, com água, pende 

por uma janela. A ação se passa em uma casa antiga (que em conjunto com a roupa, dá 

O Último Camelo 

Martha Gofre: O Último Camelo, 2013. 
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certo ar de singela intimidade a seus atos) e Gofre se desloca pelo corredor, em direção 

contrária a da janela. Os atos se concentram em vencer o peso da água, mas também 

em fazer com que o atrito das bexigas contra o reboco da parede as rompa. Há na ação 

um vetor complexo, porque quando a água é liberada das bexigas – somado ao esforço 

– somos remetidos ao prenúncio de um parto – um parto-Sísifo, que parece se repetir – 

sem conduzir à concepção de um ser. No entanto não há esterilidade, porque o vigor 

dos gestos pode ser apenas uma estranha ocupação, tarefa que nos escapa, mas se 

dimensiona em sua subjetivação: trabalho semântico. Lembremo-nos, também, que o 

camelo é um animal excepcional, símbolo de temperança, que resguarda doses camela-

res de água, contudo este último, do título, indica o quê? O fim de uma espécie, a obso-

lescência de um serviço? Mas o movimento é antes de tudo um embate com a gravida-

de. 

A descrição das partes constituintes de Nadir # 7 é exígua em sua concisão: 

uma lâmina de vidro de 200 centímetros de altura por 80 de largura e 10 milímetros de 

espessura, sete metros de corda negra, alguns pitões, aros e duas pedras. Através do 

arranjo simples e econômico das partes, Nadir # 7 se transforma em um sistema onde 

tensões são colocadas em seu ponto de neutralidade. Apenas uma lâmina, sustentada 

através da ação da gravidade. 

Nadir # 7 tem algo de Vanitas, como se um momento ou ação estivesse em sus-

pensão, e a dissolução à sua espreita. Apesar de completamente não-antropomórfica, a 

escultura contém em si uma virilidade como se, não obstante sua elegância e fragilidade 

(no sentido de colapso possível), ela revelasse uma insuspeita pletora, como a analogia 

de um músculo estático em sua tensão, onde as forças envolvidas são presumidas. Há, 

Nadir # 7 

Túlio Pinto: Nadir # 7, 2014. 
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ainda, um aspecto gráfico no qual a tridimensionalidade é temporariamente obliterada 

pelos escassos elementos volumétricos, tornando-se um desenho onde as linhas e for-

mas passam a existir em um traçado límpido, porém ambíguo, porque sempre se é re-

lembrado de sua concretude. Em matemática, é aceitável que se utilize a expressão be-

leza13 quando uma equação se utiliza de uma quantidade reduzida de elementos para 

abarcar um sistema, uma realidade ou um ordenamento complexo. Dentro deste parâ-

metro, é conveniente ressaltar a beleza de Nadir # 7. 

Um detalhe, que nos cabe apontar aqui, é o significado da palavra Nadir, que em 

linguagem figurada representa o ponto mais baixo; o último nível. Por consequência dis-

to há dois outros elementos que não são formalmente parte da escultura, mas que a 

constituem indiretamente. O primeiro é mais evidente e nos é negligenciável: na parede, 

o ponto mais alto (zênite), onde esta se sustenta. O segundo é a gravidade (ou o plane-

ta em toda sua massa) que a puxa em direção do centro da Terra e desloca a nadir do 

sistema escultórico a pontos distantes e inaccessíveis (porque a gravidade, e sua dis-

persão, é parte da escultura). A força, supostamente banal e corriqueira, que nos pren-

de neste instante ao solo, é um destes deuses de primeira geração provindo do Tohu 

wa-Bohu. 

Em A Realidade Oculta: Universos Paralelos e as Leis Profundas do Cosmo,14 

Brian Greene aborda questões relativas à teoria das cordas. Ao se referir às condições 

necessárias a uma experimentação para sondar a existência das cordas e, por conse-

quência, a possibilidade de universos paralelos, Greene usa uma linguagem que roça o 

incomensurável e gera aquele excitante assombro, que aproxima frequentemente, na 

ordem da narrativa, a Física da mitologia Hindu – ou do Tohu wa-Bohu. Nos termos dos 

13 “Talvez por passarem a vida contemplando objetos ide-

ais, alguns matemáticos adotam um vocabulário co-

mum aos homens de religião. Naquela tarde, Deus 

apareceu muitas vezes no Impa. Não ficou claro se 

Atiyah se referia a um demiurgo engenheiro ou à força 

ordenadora da natureza; que cada um preenchesse a 

lacuna segundo as próprias convicções. 

 O importante era transmitir a absoluta convicção quan-

to à força epistemológica da beleza: ‘Se existe uma 

teoria última do universo, ela certamente é bela’, disse 

Atiyah, dando voz a uma de suas crenças mais arraiga-

das: a de que a beleza explica e é um dos indícios da 

verdade. O belo, para os matemáticos, é a intuição da 

totalidade. Onde só se viam partes, alguém percebe 

um corpo.” 

 Notas sobre palestra do matemático Michael Atiyah 

no Impa (Instituto Nacional de Matemática Pura e Apli-

cada). SALLES, João Moreira. Deus não faz matemáti-

ca vagabunda: uma convocação para decifrar a máqui-

na do mundo. Piauí, São Paulo, n. 52, jan. 2011. Dispo-

nível em: <http://piaui.folha.uol.com.br/materia/deus-

nao-faz-matematica-vagabunda>. Acesso em: 14 out. 

2016. 

14 GREENE, Brian. A Realidade Oculta: Universos Parale-

los e as Leis Profundas do Cosmo. São Paulo: Compa-

nhia das Letras, 2012. 



 59 

 

defensores da teoria das cordas, seria necessário um acelerador de partículas, tendo 

como modelo o colisor de Hádrons, que fosse do tamanho da Via Láctea, e que seu 

consumo de energia fosse a cada segundo o equivalente ao abastecimento total da hu-

manidade por um milênio. Ressaltamos estes números porque indicam a distância a que 

estes experimentos estão de sua realização: por muito tempo eles serão especulações 

possíveis ou fantásticas ficções. E a narrativa científica, mesmo quando obsoleta, com 

frequência influencia, constitui ou titula trabalhos da Ío (como o conjunto de trabalhos 

dedicados ao conceito de miasma).15 Mas, pontualmente, as considerações sobre as 

dimensões extras e a gravidade, por suas excêntricas condições, nos interessam em 

relação à nossa tentativa de ponderação sobre Tohu wa-Bohu. Como o espaço é o me-

dium através do qual a gravidade se propaga, um número maior de dimensões fornece 

um domínio maior através do qual a gravidade pode se difundir. E, assim como uma go-

ta de tinta se dilui ao se difundir por um copo da água, a intensidade da gravidade se 

diluiria em proporção à sua difusão através das dimensões extras – o que oferece uma 

explicação possível para o fato de que a gravidade parece fraca (quando se ergue uma 

xícara de café, por exemplo, os músculos suplantam a atração gravitacional de toda a 

Terra).16 

Nestas circunstâncias, a força transbordante que atua sobre a pedra de Nadir # 7 

(e sobre todas as coisas físicas), e com isto ordena seu sistema escultórico, é uma par-

cela de um todo que transpassa e afivela nossa realidade. Causa-nos um indisfarçável 

assombro pensar algo: como um objeto, força, ou outro, que se projeta parcialmente em 

nossa dimensão como uma sombra (imagem platônica, mas presente no Grande Vidro 

de Duchamp)17 ou uma aresta de sua totalidade. 

Marcel Duchamp: La mariée mise à nu par ses céli-

bataires, même, 1915-1923. 

Grande Vidro de Duchamp 
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Miasma 

Ío: Miasma V, 2008. 

15 A palavra miasma é dicionarizada nos seguintes termos 

(o terceiro influenciou diretamente o título do trabalho): 

 “1. Vapor ou emanação malcheirosa, exalada por maté-

ria orgânica em decomposição. 

 2. Sensação de opressão, de asfixiamento, de sufoca-

ção. 

 3. hist.med emanação a que se atribuía, antes das des-

cobertas da microbiologia, a contaminação das doen-

ças infecciosas e epidêmicas.” MIASMA. In: AULETE 

digital. Disponível em: <http://www.aulete.com.br/

miasma>. Acesso em: 6 set. 2014. 
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Uma representação banal, mas inevitavelmente sedutora em sua melancolia, po-

de nos delinear esta questão: imaginemo-nos parados na praia ao final da tarde, de cos-

tas para o sol. Agora vemos à frente a alongada projeção de nossa sombra que, apesar 

de seu fascinante maneirismo, parece-nos estar aquém, na sua representação, da 

identidade que julgamos 

nos pertencer. Pensar, 

metaforicamente, que a 

gravidade em nossa reali-

dade é uma sombra de 

sua totalidade e que, ao 

agir sobre nós, de alguma 

forma nos entrelaça com 

zonas inacessíveis, nos 

reluz aqui como um sím-

bolo que podemos aderir 

em nosso multiforme 

Tohu wa-Bohu. 

16 GREENE, 2012, p. 120. 

17 RAMÍREZ, Juan Antonio. Duchamp: El Amor y la Muer-

te, incluso. 3ra ed. Madrid: Siruela, 2000. p. 32. 

El Greco: El entierro del conde de Orgaz, 1586-88. 

Fascinante maneirismo 
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Opiniões sobre o tempo 

 

Podemos pensar dois modelos temporais para a História da Arte (entre outros possíveis). O primeiro modelo, que chamaremos de spen-

ceriano, possui uma ideia subjacente de evolução, segundo a qual cada momento histórico de algum modo supera o anterior. Este conceito pa-

rece mais evidente e aceitável nas ciências e explícito nos dispositivos tecnológicos. Neste modelo, quando uma teoria, por a lguma razão espe-

cífica, é abandonada, desaparece do corpo de seu campo e entra em sua história. À ciência, de modo geral, não interessa o que era e sim o que 

é, por mais momentâneo que o seja. Este modelo spenceriano evolutivo (lembrando que a ênfase de Darwin é adaptativa, o que é sensivelmen-

te diferente) parece desconfortável quando aplicado às artes, porque esta, através de seus agentes, se insurge continuamente. E o sintoma mais 

evidente deste processo é o surgimento dos revivais. 

Outro modelo seria o do Torus (modelo em que a Ío pensa sua poética): zona de um espaço-tempo cosmológico, não simpático à lineari-

dade, em que a arte se modifica sincrônica com o mundo (sua ideologia e tecnologia) em chronos, enquanto estabelece trilhas ou rastros com 

diversas temporalidades e espaços, seu kairós. Neste modelo não existe o revival a priori, os agentes se conectam indefinidamente, apesar de 

passível de largas elipses de tempo e lugar. O vírus nos serve de alegoria para esse modelo [...], por contemplar em sua natureza a inatividade, 

a suspensão, retornando à vida quando há condições ambientais propícias. Neste modelo, a arte não revive, apenas desperta de seu sono. 

Quando Picasso, na fase azul, ativa El Greco, é porque uma tecnologia poética está à margem do tempo e aberta a conexões ou contá-

gio. Um artista, ao agenciar elementos do Barroco (como a Ío faz, por exemplo), gera um Barroco ucrônico, estetizado e esvaziado de sua ideo-

logia – uma vez que parece impossível ao artista emular as condições e perspectivas sociais e históricas que levaram ao Barroco,  tendo acesso 

apenas à sua aparência. Com isto, o artista gera um modelo de Barroco simplificado e manipulável (mas não um simulacro). Uma teoria sobre o 

Barroco, por consequência, cria um Barroco como uma tecnologia válida e passível de aplicação. O revival seria então, o outro nome destas co-

nexões e transmutações, e a própria natureza deste modelo em que a há um presente e um passado contínuo, em fluxo e se transformando. 

Logo, este tempo-espaço é como um sabor, ou um jogo de armar, passível de combinações insuspeitas. Ao reinstaurar uma temporalida-

de, um artista não altera o tempo, mas a percepção e a concepção de seus pares sobre ele. Neste processo, é produzida uma paralaxe históri-

ca, geradora de uma visão anacrônica e, em gradações diversas, ficcional: um tempo alternativo, mas real em sua virtualidade e em sua imanên-
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cia, palco onde o artista estabelece e é investido de uma genealogia com esta temporalidade, na qual deposita simpatia e da qual ele é agente 

entre seus pares (voltamos à alegoria do vírus). Neste momento, para nos lembrar de que vivemos na arte a simultaneidade do tempo cosmoló-

gico do modelo do Torus e o tempo circadiano de nosso corpo [...]. 

Julgamos que, sob estas condições, todo artista é uma máquina de tempo (todos nós o somos, apenas nos artistas isto se evidencia com 

mais clareza) estabelecendo ligações ininterruptamente, conscientes ou não. Assim, o revival seria apenas uma caricatura deste processo multi-

cíclico – afirmação esta feita sem nenhuma intenção pejorativa, pois, às vezes, uma caricatura é mais reveladora e precisa sobre a identidade de 

um indivíduo ou grupo do que análises formais. Em resumo, os revivais são os fenômenos extremados que sinalizam estes alçapões.18 

18 ÍO. [Resposta a questionário]. In: KERN, Daniela. Tradição em Paralaxe: A novíssima arte contemporânea sul-brasileira e as "velhas tecnologias". Porto Ale-

gre: Ed. Museu Julio de Castilhos, 2013. p. 89-91. 
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O Tempo como Fetiche 

 

Glória Ferreira, ao comentar sobre as camadas de matéria-tempo-pintura de 

Daniel Senise, ajuda-nos a desalijar partes que nós, intuitivamente, veríamos como im-

bricadas: 

 

Ele retira a película das coisas, descolando do chão apenas a superfí-

cie, e se dá a isso o nome pintura. A película como um negativo do 

chão, aquilo que paira sobre ele na infinitesimalidade de uma distância 

próxima do zero. 

A metáfora se amplia, e o circuito de operações se fecha. Não se trata 

apenas da ideia de percurso, de caminho. Mas de tudo que a força da 

gravidade causou à humanidade em um milhão de anos. Nunca uma 

pintura foi tão imediata, tão colada ao real, e ao instante, e, ao mesmo 

tempo, trabalhou com temporalidades tão longas. Memória e Imemó-

ria.
19

 

 

Parte da energia da pictorialidade de Senise, para Ferreira, vem da aparente 

prostração do tempo em sua sujeição à gravidade, porém também sua indefinição. O 

tempo é um ponto cego, porque o percebemos como a entropia da matéria, e isso é sua 

sombra, não o tempo em si. O tempo que está disponível à nossa compreensão é um 

tempo fantasma que permite, na perspectiva antropocêntrica, fascinantes coesões e 

agenciamentos de estruturas imagéticas. Assim como gravidade é uma entidade misteri-

osa e inacessível, que talvez exista difusa por diversas realidades, o tempo não parece 

menos cheio de encantos. Em Luto e Melancolia, Freud define dois tipos de escolha do 

19 VAI que nós levamos as partes que te faltam: Daniel 

Senise. São Paulo: Pinacoteca do Estado de São Pau-

lo: Imprensa Oficial, 2011. p. 248. 

As camadas de matéria-tempo-pintura  

Daniel Senise: Beddangelina II, 2014. 
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Tempo fantasma 

Ío: Tempo Fantasma, 2010. 
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objeto: a narcísica, que reflete questões autobiográficas, e a anaclítica. Esta última pro-

jeta no objeto uma pulsão libidinal de origem não sexual. Encontrar o objeto, e o prazer 

que este encontro proporciona, se situa no terreno do fetiche: uma potencialidade ainda 

obscura, indeterminada, estado informe e obsessivo, mas apenas contemplativo. Por 

abarcar as características do objeto anaclítico, mas simultaneamente ser constituído da 

mesma matéria dos espectros, mesmo que ao nosso redor e consumindo nossas entra-

nhas, talvez possamos considerar o tempo como um fetiche (talvez o sumo fetiche – e 

sua etimologia partilhada com feitiço nos enreda ainda mais nessa percepção). Apesar 

de sua aparente imaterialidade, o tempo não é um constructo – é a mais sólida das coi-

sas; aquela que tudo desfaz. O tempo é o supremo objeto de desejo, o desejo de do-

mínio não sobre nossa imortalidade (que se refere apenas a renovação celular ou a in-

destrutibilidade física), mas sobre algo muito mais sofisticado. 

Não há intenção, nesta tese (como em nossa poética), de desvendar mistérios (a 

gravidade, o tempo e o que o antecede – estes são apenas atores de uma peça), antes 

pelo contrário, buscamos criá-los, em blocos, sinédoques das propriedades que estes 

engendram. Mas cada momento nos dá um papel: agora, nos satisfazemos em apenas 

apontá-los. Retornamos novamente a Wittgenstein: “É como se disséssemos: ‘O relógio 

nos indica as horas. O que sejam as horas, não está decidido ainda. E para que olha-

mos as horas – isto não vem ao caso’.”20 Porque, mesmo que desconheçamos o que o 

tempo é, podemos indicar sua presença como um fantasma – umas das estruturas mais 

constantes no pensamento da Ío –, não como assunto, mas como um agente. Por tal 

razão, o tempo é o tema para o texto da Ío, Três medidas Padrão, para o catálogo da 

exposição Tohu wa-Bohu: 

20 WITTGENSTEIN, 1996, p. 156. 

O tempo é o supremo objeto de desejo 

Roman Opalka: Opalka 1965/1 – ∞. Detalhe de uma 

pintura do ano de sua morte em 2011. 
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É um erro recorrente, ao se pensar sobre o tempo, dedicar uma aten-

ção desproporcional ao distanciamento progressivo dos astros, à ero-

são das rochas, à transformação dos mitos, ao envelhecimento dos 

corpos, aos múltiplos ciclos que nos cercam ou à sucessão dos pensa-

mentos. O tempo submete e contém todas as coisas, mas ao deter-

mos nossa atenção em suas infinitas divisões, o tempo se evola. Tam-

bém nos afastaríamos de nosso foco ao pensar o tempo como uma 

imagem móvel da eternidade, ideia platônica que contém em si um 

signo hipotético que causa assombro, por aglutinar a diáspora e a ple-

tora ou, ainda, como um dispositivo (termo insuficiente, assim como o 

seriam força ou regras) que ordena a sucessão dos eventos em todas 

as suas partes conexas, mas também o bifurca em uma estrutura de 

possibilidades. Hobbes nos aponta uma direção, na qual nos perdería-

mos, que define o tempo como imagem (phantasma) do movimento na 

medida em que podemos articular, em nossa imaginação, a sucessão 

das condições de sua preexistência e suas consequências. Talvez 

haja uma dimensão especular no tempo como se, ao conter todos os 

objetos, eventos e seres, este agisse como um espelho que ajusta 

inexoravelmente as probabilidades e se ordena como um acorde. Mas 

é Schelling, através de uma trilha ardilosa, quem sugere que escave-

mos a nós mesmos para encontrar o tempo como um sentido interno, 

que se torna objeto para si. 

E é a afirmação de Schelling que ecoa na exposição Tohu wa-Bohu, 

como se o tempo fosse uma estância ou introspecção que se curva 

sobre si mesma e, de seu novelo, partem e retornam as poéticas da Ío 

(Laura Cattani e Munir Klamt), Martha Gofre e Túlio Pinto. Cabe a ca-

da obra, neste movimento, a justa medida de ser a projeção da som-

bra de uma dimensão mais complexa e inalcançável, ou a sintaxe de 

uma língua perdida (ou em formação) em que o tempo não é sua ori-

gem etimológica, mas um fluxo que escoa lentamente em direção de 

sua nascente. O Tohu wa-Bohu, que está no outro lado da fronteira de 
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nosso discernimento, onde o tempo torna-se obsoleto e estanca; onde 

o tempo se vivifica e flui.
21

 

 

Há, no texto, duas considerações que precisamos realçar. A primeira – um mer-

gulho evidente no Romantismo – é o argumento de Schelling de que o tempo é como 

um sentido interno. A segunda é de que o tempo é como um meio condutor para o 

Tohu wa-Bohu. É-nos possível imaginar o tempo como uma espécie de campo, uma 

força que, ainda que não possamos indicar com clareza sua presença, identificamos a 

forma com a qual esta se reveste.
22

 

21 CATTANI, Laura; KLAMT, Munir (Orgs.). Tohu Wa-

Bohu (catálogo). Porto Alegre, 2014. 

22 Podemos aproximar essa imagem do conceito de res-

sonância mórfica (ou teoria do centésimo macaco). É 

uma proposição de Rupert Sheldrake que pode ser re-

sumida na seguinte maneira. Em duas ilhas isoladas e 

próximas vivem grupos de macacos. Na ilha “A” um 

macaco inventa uma forma mais eficiente de quebrar 

cocos, que por imitação é rapidamente aprendida pelos 

seus pares. Quando 99 macacos a utilizam, os símios 

da ilha “B” – sem contato algum com outros – esponta-

neamente passam a reproduzir o procedimento. Segun-

do Sheldrake, “[...] os campos mórficos são estruturas 

que se estendem no espaço-tempo e moldam a forma 

e o comportamento de todos os sistemas do mundo 

material”. De átomos, sociedades, as galáxias, cada 

um destes sistemas teria seu campo mórfico específi-

co. Importante ressaltar que esta teoria não possui ne-

nhuma comprovação e é considerada por seus oposito-

res apenas mistificação. ARANTES, José Tadeu. Res-

sonância mórfica: a teoria do centésimo macaco. Gali-

leu, São Paulo, n. 91, fev. 1999. Disponível em: <http://

galileu.globo.com/edic/91/conhecimento1.htm>. Acesso 

em: 20 ago. 2015. 
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Céu Deserto 

  

Eu preciso pensar em areia. Como em um deserto. Mas 

um deserto que pareça falso, construído. Quase um cenário. Pen-

sar cuidadosamente em cada detalhe. Em coisas concretas e 

simples. O calor, meu pé afundando na areia, a sede, o céu azul 

e liso. Como se eu estivesse me lembrando. E fosse, gradual-

mente, cada vez mais sólido e verdadeiro. E estivesse acontecen-

do outra vez. Monotonamente. O sol quase não ilumina mais. Eu 

sinto o meu suor, e penso cada vez mais rápido. Agora, parece 

absolutamente irrelevante o lugar para onde estou indo, apesar 

de que minha chegada trará, me dizem, conseqüências definiti-

vas. Durante este tempo preciso apenas ficar pensando, pensan-

do em coisas sem importância. Em ondas, folhas secas, formigas, 

no rosto de outra pessoa, em caixas de madeira e animais escu-

ros. Automaticamente, como uma estratégia. Como se alguém 

pensasse em meu lugar. Enquanto isto eu espero à margem, 

atento, observando sem palavras ou julgamento, sem imagens. 

Escondido, atrás do pensamento de outra pessoa. 

Ío: Céu Deserto (detalhe), 2009. 

Um sentido interno 
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As caras do Pai Tempo 

 

Erwin Panofsky, em Estudos de ico-

nologia, analisa no texto O Pai Tempo23 as 

migrações iconográficas do tempo, do perío-

do Clássico (greco-romana) para o Cristia-

nismo medieval e moderno. O Pai Tempo, 

do Renascimento e do Barroco, é represen-

tado geralmente como um homem de idade, 

despido e com asas. A foice e a gadanha 

são seus atributos mais frequentes, mas 

também são acompanhados por uma ampu-

lheta, uma serpente ou dragão mordendo a 

cauda, ou o Zodíaco. Panofsky ressalta o 

aspecto de pseudomorfosis24 a que as representações do tempo foram sujeitas. O Pai 

Tempo, nessa concepção (que é a que nós normalmente temos), não possui um equiva-

lente na arte antiga, embora alguns de seus atributos eventualmente sejam reconhecí-

veis. 

Há dois tipos característicos de concepções e de imagens do tempo, oriundos da 

mitologia grega: um é o Kairós, um momento de exceção, de caráter decisivo, que se 

apresenta como um ponto crucial na vida, tanto de indivíduos, como do universo. Outro 

é Chronos, o tempo no sentido cronológico e cotidiano. Kairós é representado pela figu-

 

23 PANOFSKY, Erwin. Estudos de iconologia: temas hu-

manísticos na arte do renascimento. Lisboa: Estampa, 

1986. p. 70. 

24 Para Panofsky, o termo se aplica quando algumas figu-

ras renascentistas eram revestidas de aspectos clássi-

cos, apesar de não ter estado presente nos seus protó-

tipos clássicos. Embora pressagiadas na literatura clás-

sica. “Devido ao seus antecedentes medievais. A arte 

do Renascimento, em muitos casos, foi capaz de tradu-

zir em imagens o que o que a arte clássica teria pareci-

do inexprimível.” Ibid., p. 70. 

Mordendo a cauda 

Pseudomorfosis 

Ío: Sem Título (Estudos ), 2014. 
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ra da oportunidade: um homem nu, normalmente jovem, em fuga, detentor de asas nos 

tornozelos e nos ombros e tendo como atributos uma lança em equilíbrio sobre a ponta 

de uma faca ou rodas. No decorrer de seu translado pela era medieval, Kairós se funde 

gradualmente com a Fortuna, deusa romana da sorte (tanto dos infortúnios quanto das 

benesses) representada de olhos vendados pela natureza de seus desígnios, que são 

aleatórios. Kairós, em sua definição, pode ser aproximado do conceito de telescopa-

gem, já mencionado, que define o ponto de virada na história de um personagem. 

Outra manifestação do tempo, oriunda da arte antiga, provém do conceito irania-

no do tempo Aion (ou Aeon), que significa “o princípio divino da criatividade eterna e 

inesgotável”.25 Dois pontos em comum unem estas entidades da antiguidade (Kairós e 

Aion), “o equilíbrio precário” e a “fertilidade infinita”.26 Já os símbolos de decadência e 

destruição que marcam o Pai Tempo foram introduzidos em nosso imaginário por uma 

curiosa junção de fatores: a homofonia entre a expressão grega para Chronos e Kronos 

(o Saturno27 romano, deus ancestral e poderoso). A velhice de Kronos é atribuída ao 

fato de ser a mais velha divindade do panteão, e seu atributo era a foice por seu vínculo 

com a agricultura. Com a dissolução do culto de Saturno, no advento do cristianismo, a 

semelhança casual entre as duas palavras foi considerada uma prova de identidade. 

Para os neoplatônicos, que por razões metafísicas viam em Kronos a mente cósmica e 

em Chronos o “pai de todas as coisas”, esta fusão lhes era natural. 

Sábios ao redor do século V “começaram a munir Kronos-Chronos com novos 

atributos, como a serpente ou o dragão mordendo a cauda”, como uma ênfase na tem-

poralidade. Panofsky indica uma relação destas imagens com o culto de Mitra, de onde 

surge “a figura severa e alada com cabeça e garras de leão, estreitamente envolvida por 

25 PANOFSKY, 1986, p. 71. 

26 Ibid. 

27 Quando foram identificados e nominados os planetas, 

os deuses clássicos foram associados a eles. Saturno 

foi vinculado ao mais longínquo e lento planeta conhe-

cido até aquele período. 

Saturno 
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Seus desígnios, que são aleatórios 

Tadeusz Kuntze: Fortuna, 1754. 
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uma grande serpente e levando uma chave em cada 

mão”.28 Associado também com a divindade órfica Fa-

nes, que possui como representação um mancebo, belo 

e alado, envolto pelo zodíaco e por anéis de serpente. É 

importante ressaltar que, em nenhuma destas represen-

tações, o relógio, a areia, a foice, muletas ou qualquer 

sinal de velhice ou passagem do tempo eram indicados. 

No decorrer dos anos esta entidade Kronos-

Chronos, com detalhes complexos, se transforma. A 

lenda mítica da devoração de seus filhos passa a ser 

interpretada como atributo da irreversível voracidade 

do tempo. Ovídio afirma: “devora tudo que cria”.29 Com 

o fortalecimento da astrologia na Alta Idade Média, a 

imagem de Saturno, regente dos astros, é tida como 

sinistra: há um signo de melancolia que paira sobre 

aqueles que estão sujeitos a seu influxo. Saturno, o 

mais frio, o mais seco e o mais lento dos planetas passa 

a ser associado à velhice, à pobreza vergonhosa e à morte (o atributo da foice os entre-

laça de forma evidente). Os infortúnios são associados àqueles sob sua sombra: desas-

tres naturais, fome, inundação, etc. 

É apenas no final do século XV, em Florença, que os neoplâtonicos fazem a re-

cuperação, via Plotino, conceitualizando-o como representante da contemplação religio-

sa e filosófica profunda. O resultado final desta nova perspectiva é a identificação de 

28 PANOFSKY, 1986, p. 74. 

29 OVÍDIO, Metamorfoses XV apud PANOFSKY, 1986. 

Voracidade do tempo 

Rubens: Saturno, 1636. 

Simon Starling: Autoxylopyrocycloboros, 2006. 
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Saturno com o gênio melancólico, o que não reduz o aspecto ressabiado das crenças 

populares com a representação de Saturno como um velho enfermiço, lento, apoiado 

em muletas e outros sinais de decrepitude. 

Uma imagem que ajuda a constituir essa visão clássica do tempo está em Triun-

fos30 de Petrarca, onde o poeta não faz nenhuma descrição do aspecto exterior do tem-

po, o que permite a seus ilustradores interessantes configurações, tendo como base al-

gumas representações escolásticas do tempo do medievo – o Temps – representado 

como uma entidade com três cabeças (passado, presente e futuro), quatro asas (as es-

tações) com quatro penas (os meses do ano em cada estação). Contudo esta imagem 

do Temps não era condizente para representar o tempo implacável e destruidor imagi-

nado por Petrarca. O tempo de Petrarca não era um princípio, uma abstração, “mas sim 

um poder concreto e alarmante”.31 Os ilustradores amalgamaram o inofensivo Temps 

com o sinistro Saturno, e o resultado é próximo daquilo que comumente evocamos ao 

pensar em uma representação antropomórfica do tempo. Temps dá suas asas, Saturno 

sua foice e seu aspecto taciturno, e adere-se a esta representação, de maneira inédita, 

a ampulheta, o zodíaco ou o dragão mordendo a cauda. 

As representações alegóricas do tempo são fascinantes e poderíamos, com 

grande prazer, ampliar o escopo eurocentrista e abarcar diversas outras culturas e tem-

pos (a poética da Ío, em suas associações e aproximações, muito se apropria da lógica 

destes equívocos de representação, como as que ocorreram na iconografia do tempo). 

Mas o aspecto essencial desta explanação é pensar nos termos de introjecção: como 

modelos conceituais de outros períodos continuam agentes em constructos contemporâ-

neos. Tomando como exemplo a exposição Tohu wa-Bohu, observamos como três artis-

30 “A castidade triunfa sobre o amor, sobre esta a Morte. 

A Fama triunfa sobre a morte e o Tempo sobre a Fama. 

Este só pode ser submetida pela Eternidade.” PA-

NOFSKY, 1986, p. 86. 

31 Ibid., p. 74. 

Triunfos 

Ticiano: Alegoria do Tempo governado pela prudência, 

1565-70. 
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tas de origens distintas agenciam em seus trabalhos um conjunto de elementos que são 

válidos dentro da arte Contemporânea – entropia, temporalidades, equilíbrio instável, 

fragilidades, deterioração e colapso – e que estes remetem em sua genealogia, volun-

tariamente ou não, às mitologias clássicas e as suas pseudomorfosis. 

Situação equivalente ocorre na estrutura curatorial da Ío (porque estas escolhas 

não são mais que reflexos de sua poética, e os trabalhos dos outros pensados como 

compossibilidades suas): a ordenação das opções das obras e a expografia ocorrem em 

termos muito próximos ao conceito de equilíbrio precário, fertilidade infinita, decadência 

e destruição. Como se as alegorias imagéticas, em sua natural rigidez, fossem substituí-

das por algo mais difuso e multiforme, vinculado à cada estratégia poética pessoal (e 

não a uma escola ou tradição). As iconografias se desvanecem, mas não suas proprie-

dades inerentes. Se a afirmação não soasse como uma paródia, poderíamos dizer 

“alegorias pessoais”. 

Parece-nos de difícil contestabilidade o fato de que qualquer obra de arte sempre 

se dá em uma estrutura de tempo: estabelecendo vínculos de aproximação com algu-

mas obras, repudiando outras; retomando temas e conceitos, adaptando-os e assim su-

cessivamente. Mas os trabalhos da Ío são especialmente considerados em relação à 

sua inserção temporal. São considerados o tempo no sentido de duração, em que o tra-

balho estará restrito; o tempo no sentido de genealogias, a que ele ascende; o tempo 

como percepção, na sua forma de apresentação; e o tempo como futuração ou o desejo 

de anacronismo32 – isto é, como ele agenciará seu futuro. Importante ressaltar que a 

citação ou a referência direta, que são apontamentos de tempo tão característicos do 

que é chamado Pós-modernidade, são majoritariamente evitadas. Ou, dito em outros 

32 “Anacronismo é outro princípio que louvamos. Em con-

dições ideais, um trabalho deve ficar à margem do tem-

po, ser impreciso em relação ao momento histórico ao 

qual pertence. Logo, ele deve dialogar com seus pares 

e seu tempo com comedimento e com a educação que 

a vida civilizada exige, mas não mais que isto. É impor-

tante para uma obra viajar no tempo com segurança. 

Tom Waits lançou, em 1987, um disco chamado Franks 

Wild Years, que é exemplar para ilustrar este argumen-

to: não parece um disco do anos 80, seria crível se dis-

séssemos que ele tivesse sido lançado por um exótico 

indivíduo em, por exemplo, 1952, ou que outro de mes-

ma estirpe o lançasse hoje. Se o cantor fosse negro 

isso também não seria inusitado [...].” 

 Trecho de entrevista da Ío para o livro Tradição em Pa-

ralaxe. Íofg, 2013, p. 95. 

Deterioração 

Túlio Pinto: Time Cut, 2014. Alcatrão, chapa de aço e 

vidro. 
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Princípios do Mundo – Nostalgia 

Ío: Princípios do Mundo – Nostalgia, 2015. 
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termos, existem mas são subjacentes, e não uma chave necessária e indispensável pa-

ra a leitura da obra.33 Em resumo, há um pendor pelo tempo em geral por parte da Ío – 

mas alguns aspectos em especial merecem nossa atenção. 

A percepção da introjeção subjetivada e difusa das representações do tempo, no 

caso específico da Ío, nos convida a adotarmos como modelo operacional para a estru-

tura poética um pensamento de caráter antitético. Em termos quase benjaminianos, há 

na constituição do tempo, por mais próximo que estejamos dele, um distanciamento im-

preciso, que o torna tanto a arena na qual somos agentes, quanto a genealogia que o 

constitui, e que se dá nos termos de uma aparição. 

Tomemos como exemplo, para uma reflexão sobre o conceito do tempo, um tra-

balho da Ío da exposição Tohu wa-Bohu chamado Princípios do Mundo – Nostalgia (o 

título une a nominação de dois outros trabalhos da Ío: Princípios do Mundo (2012), com 

chocolate escuro e veneno de rato; e Nostalgia (2013), com chocolate branco e placas 

de polipropileno branco). Em uma face se presentificam características e propriedades 

de seu tempo: acontecem no aqui e agora – em uma perspectiva helênica, no Chronos. 

Uma ordenação entre o universo industrial de solidez aparente e à assepsia: lâminas de 

vidro, aço e a preocupação com o minimalismo no design; e o mundo orgânico, sujeito a 

variações ambientais, perecível e em fluxo: 25 Kg chocolate branco. O processo de 

montagem exige o cuidado para que o excesso de pressão não quebre os vidros – o 

sistema é frágil. O chocolate tem uma dimensão metafórica que pode ser colocado em 

termos beuysianos de energia acumulada: calorias. Ao escorrer pelas paredes e pelo 

solo, se utiliza de um verbo clássico da iconografia do tempo presente ao se referir a 

uma ampulheta34 (o artista Nazareno viu na configuração do chocolate, a cera de velas 

33 ÍO, 2013, p. 95. 
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Uma ampulheta 

Winsor McCay: Nemo in Slumberland, 1905-1913. 

34 Nemo in Slumberland (1905-13) é o nome original das 

tiras dominicais de McCay, posteriormente passou a se 

chamar In the Land of Wonderful Dreams. 

 Em torno dos meus oito anos, devo ter lido (relido e 

translido) esta história. Fiquei muito impressionado. A 

sequencialidade progressiva e a elegância gráfica, seu 

delicado catastrofismo escatológico. A poderosa ima-

gem do deslizar do ano velho à inevitabilidade da mor-

te. Para constar: Ainda fico. 
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derretidas, alegoria de deslocamento do tempo), mas também nos convida a devoração, 

predicado do Pai Tempo – Nostalgia foi parcialmente comida por espectadores. 

Seu título, Princípios do Mundo – Nostalgia35 indica, com certa melancolia, ciclos 

que podem se reiniciar de formas distintas em uma dimensão acrônica. Onde cada ciclo 

está inserido e compactado no número ilimitado de outros, que afluem de um Tohu wa-

Bohu no qual suas combinações estão contidas (há uma heresia nesta especulação: 

tanto o judaísmo quanto o cristianismo são escatológicos. Em ciclos, Cristo não seria 

único). Se é vedado ao trabalho artístico agenciar e acumular estes ciclos, podemos 

emulá-los – uma alternativa é a compossibilidade do jogo. Princípios do Mundo – Nos-

talgia estabelece um lugar e as regras dos acontecimentos. Colocados os vidros, o cho-

colate pode escorrer e se solidificar de diversas formas. Os vidros instituem alguma co-

erção no chocolate, que no entanto se espraia com certa aleatoriedade.36 Condições 

ambientais de temperatura e humidade influem no resultado final, assim como a posição 

e a altura da qual o chocolate é despejado. Princípios do Mundo – Nostalgia não é um 

trabalho que possa ser reconstituído. Ele sempre é constituído, diferente, distinto – com 

novas peculiaridades – como um jogo. No fazer o artista-cozinheiro não busca moldar o 

chocolate, porque interessa manter a ação da viscosidade e a entropia. Fica-se sujo e 

grudento, o cheiro é intenso e enjoativo. O aquecimento do chocolate é demorado, fraci-

onado, evitando a queima; o escorrer é cuidadoso e atento, evitando os respingos. No 

entanto, entendemos que suas instruções de feitura são mais relevantes que sua forma 

final, que é contingente, não se controla enquanto desliza e esfria, racha, quebra, estra-

ga, resseca, respinga e esfacela. Em uma versão ampliada deste trabalho, Amerásia I, 

realizada em 2015, sete dias37 foram despendidos38 para alocar o chocolate (90 Kg) na 

estrutura. Se sete vezes fizéssemos, sete caminhos o chocolate teria. Cada dia as ca-

35 O quadro L’Origine du monde, de 1866, pintado por 

Gustave Courbet colaborou na decisão da escolha do 

título. 

36 “Uma das críticas que se tem realizado a criação de 

Morris com os feltros é que, apesar do acaso, ele se-

gue fazendo certas decisões estéticas na quedas e 

disposições do material. Ainda que não exista uma im-

posição absoluta da forma, se busca configurações 

harmônicas. Isso se observa claramente quando, em, 

exposições posteriores, Morris trabalha a partir de fotos 

para conseguir uma configuração semelhante as expo-

sições prévias. Como no caso da grande retrospectiva 

de 1994, no museu Guggenheim, no qual ele se utilizou 

das fotos das primeiras montagens.” HERNÁNDEZ-

NAVARRO, Miguel Á. Robert Morris. San Sebastián: 

Nerea, 2010. p. 50. 

Aleatoriedade 

Robert Morris: Untitled (Tangle), 1967. 
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Sete Dias 

Ío: Amerásia I, 2014. 

 A ideia de Spencer-Brown é que existe uma diferença 

entre aleatoriedade de um processo e a aparência de 

aleatoriedade do produto deste processo. A empresa 

Apple teve esse problema ao desenvolver o primeiro 

programa para embaralhar as músicas tocadas num 

IPod: “a verdadeira aleatoriedade às vezes gera repeti-

ção, mas ao ouvirem uma música repetida, ou música 

de um mesmo artista tocadas em sequência, acreditam 

que o embaralhamento não é aleatório. Assim, a com-

panhia  fez com que a função se tornasse menos alea-

tória para que pareça mais aleatória.” MLODINOW, 

Leonard. O andar do bêbado: como o acaso determina 

nossas vidas. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p. 186. 

37 O título Amerásia surgiu de um texto sobre o futuro en-

contro, em cem milhão de anos, das placas continen-

tais da América e a Ásia. O nome referido para este 

supercontinente seria Amásia. Optamos, em uma licen-

ça poética, por alterar seu nome – que em português 

criaria associações cômicas desnecessárias – para 

aproximar do termo mais conhecido na história da arte: 

Eurásia. AMÁSIA, o futuro supercontinente. Pesquisa 

FAPESP, São Paulo, n. 193, p. 15, mar. 2012. Disponí-

vel em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2012/03/29/

am%C3%A1sia-o-futuro-supercontinente/>. Acesso: 2 

ago. 2016. 

38 A realização da instalação Amerásia é lenta. O choco-

late não é aquecido em uma grande quantidade e des-

pejado – apesar do objetivo ser induzir esta impressão  

–, mas gradualmente em parcelas de 400 g ou 500 g, 

para que diversas camadas se sobreponham. O que 

representa em torno de 230 ações de temperagem e 

aplicação cuidadosa. Paulo Mog, que é nosso monta-

dor, foi fundamental para esta realização. 
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madas liquefeitas recobriam as já solidificadas, criando eras distintas, diferentes identi-

dades, metáfora para a sobreposição do tempo. Estas camadas de tempo às quais o 

trabalho remete são representações de eras geológicas, para nós humanos que nos 

deslocamos sempre em um frágil intervalo de tempo que chamamos presente, uma abs-

tração. Conseguimos pensar nos bilhões de anos do esfriamento da superfície da Ter-

ra? O processo de apreensão do tempo é ambíguo, uma mistura de fascínio, na tentati-

va de apreender o objeto que nos é próximo e corriqueiro; e a vertigem, por este conti-

nuamente nos escapar. É como se pudéssemos circular um enigma e, a cada momento, 

distinguir conexões, correlações e afinidades – como fim de si mesmas, de um tempo 

corrupto, que se desgasta, que é este de Princípios do Mundo – Nostalgia. E nos sugere 

deslocarmo-nos para o que se encontra o que se oculta por detrás, em direção das for-

mas ideais platônicas – para nos determos em seu aspecto mais desprezível. 
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Esfriamento da superfície  

Ío: Chico Buarque’s Song, 2014. Chocolate, caco de vidro e vidro moído. 
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Passado Díptico 

 

Inicialmente, escolha um parente ou amigo mais velho que conte repetidamente uma mesma história que seja, sob algum aspecto, fasci-

nante. Perceba suas inflexões, cada gesto e ênfase, escute a história atentamente até que você lembre cada detalhe. 

Por alguns dias, esqueça completamente o assunto. E então, sem intenção precisa, evoque pequenas partes: um lugar e sua luz, uma 

pessoa envolvida, a temperatura, a textura de um objeto ou uma voz – como se fosse um pensamento involuntário, ou a lembrança sem sentido 

de um sonho. 

Espere quarenta dias. 

Um dia, casualmente, conte a história a alguém, reproduzindo cuidadosamente a forma que ela lhe foi originalmente contada – inclusive a 

entonação e os gestos – com uma única alteração: você está inserido nela. Procure lembrar a sua participação de forma concreta: sua reação 

aos acontecimentos, suas atitudes ou comentários. 

Repita para pessoas distintas, com pequenas variações. Um dia, quando aquele que lhe contou a história pela primeira vez estiver nar-

rando-a novamente, corrija-o gentilmente, ou acrescente um detalhe, lembrando-lhe de sua participação ou presença naquela ocasião. Insista 

quantas vezes for necessário. 

Então, espere calmamente enquanto o passado é transformado.39 

39 Ío: Passado Díptico, 2013. 
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A Permanência das Formas 

 

O fato de retrocedermos 2.500 anos, à Grécia, com o objetivo de analisarmos os 

fundamentos e a estrutura do pensamento poético da Ío, reforça a delicada e nebulosa 

antítese entre a hodiernidade e o passado remoto. Mas, às vezes, é mais eficiente re-

correr à alteridade para enunciar-se. A obra Ofélia, de Martha Gofre, da exposição Tohu 

wa-Bohu, contém este acúmulo que reafirma, com mais leveza, nossas considerações: 

uma cama de madeira cujo estrado foi substituído por uma lâmina de aço e coberta de 

água. A obra é tanto ela mesma quanto o ambiente que a cerca, e um olhar atento nos 

demonstra que possui duas espécies de reflexão, de qualidades distintas, apesar de 

sobrepostas: a lâmina de aço, mais enfática na distorção; e a água, que exige outra or-

dem de atenção, por sua delicadeza. Um terceiro reflexo, de natureza fantasmática 

(induzido pelo título), sobrepõe às lâminas uma Ofélia morta – tragédia mais dolorida em 

uma peça na qual a morte não é coadjuvante – se deslocando entre flores na corrente 

do rio. Imagem poderosa, que se instaurou nas pinturas pré-Rafaelitas de quase 250 

anos depois do surgimento da narrativa que a originou (e solidificou-se nos conjuntos de 

imagens posteriores que a revivem continuamente). Imagens que, como metamedidas, 

vão sendo postas como referências e continuidade, e se repetem. São fantasmas que 

permanecem como uma força que induz a forma. Didi-Huberman discute, em “Imagem 

Sobrevivente”, as potências fantasmáticas da imagem sob a perspectiva, proposta por 

Aby Warburg, das redes de continuidade. 

 

Reflexo, de natureza fantasmática 

Martha Gofre: Ofélia, 2008. 



 85 

 

Warburg substituiu o modelo natural dos ciclos de “vida e morte”, 

“grandeza e decadência” por um modelo decididamente não natural e 

simbólico, um modelo cultural da história, no qual os tempos já não 

eram calcados em estágios biomórficos, mas exprimiam-se em extra-

tos, blocos híbridos, rizomas, complexidades específicas, retornos 

frequentemente inesperados e objetivos sempre frustrados. Warburg 

substitui o modelo ideal das “Renascenças”, das “boas imitações” e 

das” serenas belezas” antigas por um modelo fantasmal da história, 

no qual o tempo já não se calcava na transmissão acadêmica dos sa-

beres, mas se expressava por obsessões, “sobrevivências” remanên-

cias, reaparições das formas. Ou seja, por não saberes, por irrefle-

xões, por inconscientes do tempo.
40

 

 

A obra de Martha Gofre exemplifica a força dessa sobrevivência, pois no espelho 

d’água fabricado não há nada que remeta à Ofélia além do título, e isso basta para que 

vejamos nas formas refletidas uma evocação da triste personagem, flutuando lentamen-

te rio abaixo entre as coroas de flores. Quando uma obra como Em Magma, da Ío, é 

colocada próxima à de Gofre, uma rede de conexões se traçam, unidas não por suas 

aparências, mas por uma ideia que se presentifica em ambas, em outra esfera: a do ar-

quétipo. 

O cerne conceitual em torno do qual orbita o platonismo, seu fundamento, é a 

doutrina das ideias41 ou formas arquetípicas. Há uma relação de derivação entre estas 

e o mundo fenomênico. Diferente de um constructo, as ideias platônicas possuem uma 

realidade excelsa ao mundo concreto. Um objeto específico presente no mundo deve 

ser entendido como a manifestação de um arquétipo que o estrutura. Algo é o que é por 

causa de uma metaestrutura que o define. Existe uma incorporação do arquétipo da be-

40 DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem sobrevivente: 

história da arte e tempo dos fantasmas segundo Aby 

Warburg. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013. p. 25. 

41 A palavra ideia, do grego, denotava a forma, o padrão, 

a qualidade essencial ou a natureza de alguma coisa 

ou de algum ser. A ideia, em sua acepção contemporâ-

nea, é de uma construção mental sujeita a subjetivida-

de de cada mente ou consenso coletivo. A ideia platôni-

ca independe da consciência e existe mesmo na hipó-

tese da ausência de vida humana. Uma ideia do univer-

so. 
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Em Magma 

Ío: Em Magma, 2013. 
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leza em alguém que julgamos como tal. Logo, indivíduos de excepcional beleza, nos 

termos platônicos, seriam um dispositivo do arquétipo. Portanto, menos relevante que 

as condições individuais e perecíveis, é o modelo e o poder de coerção indeterminado, 

que molda a matéria. Caberia ao filósofo ou simpatizantes discernir e vislumbrar, além 

das aparências, a beleza absoluta e perceber seus pontos conexos com a beleza feno-

mênica. Por exemplo, diante de um objeto pelo qual nutrimos alguma forma de admira-

ção, dentro da concepção platônica, é preciso alertar a consciência de que este é ape-

nas a aproximação imperfeita, uma ilusão que estabelece conexões parciais com as for-

mas ideais. O que vemos deve se tomar por um índice para um metamundo. 

Platão acreditava que, por diversos objetos compartilharem uma propriedade co-

mum – como, por exemplo, a brancura de diversas pedras brancas –, esta não se limita-

va a uma instância material específica no tempo e no espaço: pelo contrário, deveria ser 

necessariamente imaterial e transcendê-la. Uma pedra branca desmantela-se; uma be-

leza envelhece ou falece; a propriedade universal da brancura e da beleza, contudo, 

não. Esta se mantém. “O universal é uma entidade separada do particular, porque está 

além da mudança e jamais se extingue, é superior em sua realidade.”42 Para Platão, 

uma forma arquetípica como a de um cavalo, por exemplo, dava forma a todos os cava-

los, e esta ideia era uma realidade mais fundamental (uma metamediada que se oculta). 

Enquanto cada cavalo, individualmente, é uma variação possível e incompleta, detrato-

res de Platão argumentavam que era viável ver um cavalo, contudo impossível perceber 

sua “cavalice” – isto é, este eidos do cavalo ideal. O argumento responsivo é de que o 

arquétipo não se deixa apreender pelos limitados recursos dos sentidos: estes podem 

servir como guia, mas cabe a um intelecto iluminado, e uma percepção interior, seu des-

velamento. Logo, o filósofo deve se deslocar “do particular ao universal e além da apa-

42 TARNAS, Richard. A epopéia do pensamento ociden-

tal: para compreender as idéias que moldaram nossa 

visão de mundo. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2008. p. 22. 

Propriedade universal 

Anish Kapoor: Svayambh, 2007. 
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rência para a essência”.43 Para o desenvolvimento de uma ciência especulativa, as con-

sequências desta reflexão são claras. O próprio Platão considerava a subjetivação da 

percepção dos sentidos como um entrave para o acesso à realidade última, uma vez 

que a via legitima de aferição é a de um despertar interior, um mergulho em um nível 

mais profundo da realidade. “Com base nesta doutrina, o conhecimento sensível, que 

tem por objeto as coisas na sua multiplicidade e mutabilidade, não tem o mínimo valor 

de verdade e pode apenas obstar a aquisição de conhecimento autêntico.”44 Em resu-

mo, o conhecimento legítimo só é possível através da apreensão direta das formas 

transcendentes, eternas, não neste mundo perecível e em metamorfose do Pai Tempo. 

Há um aspecto importante de metarreferência nesta dimensão arquetípica. Não 

existem duas coisas iguais no mundo mas, sim, relativamente semelhantes. A igualdade 

ou a circularidade absoluta servem como metarreferência para a compreensão destes 

atributos, uma vez que um círculo perfeito jamais é apreendido, por se manter inacessí-

vel. Mesmo que falha, a consciência utiliza de alguma maneira os arquétipos para identi-

ficar círculos empíricos. “Tudo no mundo dos sentidos é imperfeito, relativo e muda 

constantemente, mas o conhecimento humano precisa e busca absolutos, que só existe 

no nível transcendente das Ideias puras.”45 

Para Platão, a duração era uma especulação inerente ao pensamento arquetípi-

co, a oposição inerente entre o ser e o tornar-se. “Todos os fenômenos estão em um 

processo interminável de transformação de uma coisa em outra, tornando-se isto ou 

aquilo e depois perecendo, mudando em relação a uma pessoa e outra, ou a mesma 

pessoa em momentos diferentes.”46 Segundo Tarnas, para Platão não há o “é” no mun-

do. O conjunto de todas as coisas que envolvem os indivíduos está irremediavelmente 

43 TARNAS, 2008, p. 22. 

44 ABBAGNANO; BOSI; BENEDETTI, 2012, p. 765. 

45 TARNAS, op. cit., p. 76. 

46 Ibid., p. 23. 
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propenso a vir a ser, de forma ininterrupta. Apenas a Ideia é a exceção, o fundamento, a 

única realidade estável que agencia e estabiliza as formas do mundo através da ordena-

ção dos fenômenos, estática em sua imutabilidade.47 

Certa sensação de déjà-vu nos ecoa nestas últimas frases. Talvez porque a 

construção de uma poética seja uma certa tautologia, mediada pelo relativismo dos afe-

tos do artista, moldada através da aproximação do discurso de diversos campos e épo-

cas, assim como paródias. Não que a Ío pense através de indestrutíveis arquétipos ori-

undos de algum desvão dimensional, mas não podemos negar a utilização de construc-

tos arquetípicos, imateriais – porém, como um pêssego, perecíveis, transformáveis. 

Uma espécie de platonismo com data de validade. Da mesma forma que a beleza de 

uma mulher está na incorporação de Afrodite, um dos aspectos da beleza dos trabalhos 

está nas questões hipotéticas às quais estes engendra. São como módulos projetivos 

que nos auxiliam a manipular ideias, dispositivos ou processos parciais que se desfa-

zem, caem, se desestruturam. Da mesma maneira que uma equação não está sujeita 

ao tempo, a beleza arquetípica é eterna. Ou, talvez fosse mais preciso dizer: fora do 

tempo. Uma árvore está sujeita à deterioração, ao apodrecimento, à morte; a árvore ar-

quetípica, todavia, transmigra, sem desgaste, à outras. “A Ideia arquetípica aparece e 

desaparece em múltiplas formas concretas, mas simultaneamente permanece transcen-

dental como essência unitária.”48 

É importante ressaltar que, no platonismo, as Ideias não são apenas a realidade 

última das coisas, mas também uma epistemologia. A compreensão depende da partici-

pação da mente no arquétipo específico. A mente humana e o universo são ordenados 

segundo a mesma estrutura ou essência arquetípica, e é apenas por este vínculo que a 

47 “A geometria clássica ensina, desde cedo, a domesticar 

as coisas que nos cercam. Percebemos a montanha 

como um cone e a lua como esfera. São formas que 

abstraem o mundo, que escapam dele em direção ao 

plano ideal, platônico.” SALLES, João Moreira. Intui-

ções fractais. Piauí, São Paulo, n. 50, nov. 2010. Dispo-

nível em: <http://piaui.folha.uol.com.br/materia/intuicoes

-fractais/>. Acesso em: 12 nov. 2014. 

48 TARNAS, 2008, p. 24. 

Estática em sua imutabilidade 

Paul Cézanne: Un coin de table, 1895. 
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inteligência humana tem discernimento. Apesar de fundamental, a teoria das Ideias 

manteve-se nos textos de Platão não unificada, discrepante e ambígua. Sua refutação 

mais consistente começa com Aristóteles e suas categorias. Não nos interessa discutir 

estas peculiaridades, mas sim ressaltar dois aspectos. O primeiro, objetivo deste subca-

pítulo, é demonstrar a permanência dos arquétipos platônicos em uma exposição como 

Tohu wa-Bohu, mas principalmente na poiética da Ío. Em A Extinção é a Norma Da Vida 

(Os Meus Sonhos São Todos Violentos), por exemplo, há um jogo em que a ironia é es-

peciaria. A forma da escultura que se insinua busca emular uma incerta ossatura – logo, 

matéria à qual a vida foi suprimida –, na qual a forma corrupta de algum misterioso e 

desaparecido animal nos é vedada (e, por consequência, qualquer aproximação à sua 

silhueta metafísica). A extinção é alçada à forma ideal da vida – perfeição do fadário dos 

vivos. Este osso vítreo envolto em sal – que de certa forma nos remete aos jardins zen – 

é uma espécie de monumento entre a vida individual que se esvaiu e o fim trágico e ínti-

mo de sua espécie, mas também indica uma forma ideal que não possui mais função, 

como um arquétipo que não mais se materializa. Citando Joao Gilberto Noll, em Harma-

da, “[como] se tudo não passara de um breve colapso entre a aparência e o íntimo das 

coisas”.49 E esta vida extinta perdura, sem matéria, na fantasia dos sonhos.50 

  O segundo aspecto é um detalhe da teoria, uma reflexão de Platão que se origi-

na de Parmênides, e está presente em um de seus diálogos finais, onde são gerados 

contra-argumentos, obstruções contra sua própria teoria. Platão admitia que algumas 

coisas tivessem forma ideal e outras não, ordenando-as em três classes de objetos: 

 

49 NOLL, João Gilberto. Harmada. Rio de Janeiro: Re-

cord, 2013. p. 12. 

50 Um exemplo direto desse pensamento é que se espe-

cula que a insistência das lendas relativas a dragões, 

na China, advém do encontro de ossadas de dinossau-

ros no decorrer de sua história. "DRAGÃO" de 15 me-

tros é descoberto na China. Discovery Brasil. Disponí-

vel em: <http://www.brasil.discovery.uol.com.br/animal-

planet/dragao-de-15-metros-e-descoberto-na-china/>. 

Acesso em: 6 jan. 2016. 
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1’ Objetos dos quais com certeza existem ideais, que são a) Objetos 

matemáticos: igualdade, um, muitos, etc.; os valores: o belo, o justo, o 

bem, etc.; 

2’ Objetos que é duvidoso que existam ideais: as coisas naturais, o 

fogo, a água ou o homem, 

3’ Objetos dos quais com certeza não há ideais, que são as coisas vis 

ou que geralmente não tem valor.
51

 

 

Segundo Nicola Abbagnano, em seu Dicionário de filosofia, esta indefinição nas 

classificações gera algumas possíveis deduções, como a de que as Ideias não são su-

pracoisas, principalmente pela primeira classe de objetos. Mas poderiam ser entendidos 

como: 

 

[...] objetos transcendentes cuja existência tem como modelo a Exis-

tência das coisas, mesmo constituindo uma esfera à parte, mas nor-

mas, regras e leis. Deste ponto de vista, o fato de estarem 

“separadas” das outras coisas significa simplesmente a independência 

da regra das coisas que servem para julgar.
52

 

 

Um aspecto importante em nossa perspectiva, que abordaremos a seguir, é a 

menos transcendental destas reflexões: a terceira categoria de objetos – os sem valor. 

Abaixo, trecho onde Sócrates responde a Parmênides. 

 

E das coisas que pareceriam até ridículas, como chapéu, lama, imun-

dície e todas as outras destituídas de valor ou vis, também duvidas 

que haja ou não uma espécie de cada uma delas, separadas das coi-

sas correspondentes que podemos manipular? – Certamente que não 

– respondeu Sócrates –, estas coisas são tais e quais as vemos, e 

seria um absurdo pensar ou acreditar que há uma espécie delas.
53

 

51 ABBAGNANO; BOSI; BENEDETTI, 2012, p. 52. Grifo 

nosso. 

52 Ibid., p. 525. Grifo nosso. 

53 ibid., p. 525. 
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Golem 

 

Houve época em que grandes homens eram capazes de grandes milagres. 

Quando o gueto de Praga estava sendo atacado, e estavam a ponto de estuprar as mulheres, queimar as crianças e cortar em pedaços 

quem encontrassem pela frente; quando parecia que o fim havia de fato chegado, o grande Rabi Loeb colocou seu Gemarsh de lado, foi para a 

rua, parou diante de um monte de lama na frente da casa do professor e moldou com ela uma imagem de barro. Ele soprou no nariz do Golem - 

e pôs-se a massageá-lo; em seguida sussurrou o Nome nos seus ouvidos, e assim nosso Golem saiu do gueto. O rabino voltou à Casa de Ora-

ção e o Golem  jogou-se sobre nossos inimigos, batendo neles como que a chicotadas. Homens caíam por todos os lados. 

Praga estava coalhada de cadáveres. Isto durou, assim dizem, toda quarta e quinta-feira. Agora já estamos na sexta-feira, o relógio mar-

ca 1 2 horas, e o Golem continua ocupado com seu trabalho.  

“Rabi”, gritou o líder do gueto, “o Golem está transformando Praga numa grande carnificina! Não haverá um gentio vivo para acender as 

velas do Sabá ou para cuidar das lâmpadas do Sabá”.  

Uma vez mais o rabino deixou seus estudos de lado. Foi até o altar e começou a cantar o salmo “Uma canção do Sabá”. 

O Golem cessou sua carnificina. Retornou ao gueto, entrou na Casa de Oração e pôs-se diante do rabino. E novamente o rabino soprou 

nos seus ouvidos. Os olhos do Golem se fecharam, a alma que o habitara esvaiu-se e ele voltou a ser um Golem de barro. 

Deste dia em diante o Golem permanece escondido no sótão da sinagoga, coberto por uma teia que vai de uma parede a outra. Nenhuma 

criatura viva pode olhar para ele, principalmente mulheres grávidas. Ninguém pode tocar na teia, pois quem quer que seja que a toque, morre. 

Nem mesmo os mais velhos se lembram sequer do Golem, embora o sábio Zvi, neto do grande Rabi Loeb, tenha levantado o seguinte problema: 

pode tal Golem ser considerado parte da congregação de fiéis, ou não? 

O Golem, vejam vocês, não foi esquecido. Ainda continua lá! Mas o Nome através do qual ele pode ser chamado à vida num dia que isto 

se fizer necessário, o Nome, este desapareceu. E a teia só faz crescer, e ninguém pode tocá-Ia. 

O que podemos nós fazer?54 

54 PERETZ, I. L. O Golem (1893). In: COSTA, Flavio Moreira da (Org.). Os 100 melhores contos de crime e mistério da literatura universal. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Ediouro, 2002. p. 158-159. 
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A Outra Face do Informe 

 

Todo artista elege alguns fundamentos sobre os quais seu trabalho se estrutura. 

Para alguns é uma técnica, um tema ou um conjunto de materiais e sua simbologia. Pa-

ra outros é algo vago e impreciso que se torna mais claro, para si e para os outros, à 

medida em que ordena uma quantidade representativa de seus trabalhos. Poderíamos 

pensar em um conjunto de peças que alguém intenta ordenar, desconhecendo que é 

um quebra-cabeças. 

Jailton Moreira, artista e orientador em arte contemporânea, bate com a palma da 

mão na nuca para indicar alguns trabalhos que nos atingem por meios não apenas sub-

jetivos, mas que nos escapam. Sua resposta não está em sua visualidade imediata, mas 

em sua capacidade de se manter presente, apesar de certa imprecisão, em nossa me-

mória. Essa percepção se dá menos como um deleite do que como um enigma. Há, 

nesta consideração, muito do desejo em seu aspecto mais físico. Alguém que podemos 

delimitar em suas proporções corporais, mas que se excede enquanto dimensão real 

quando se percebe que para sua apreensão – sua metamedida – é exigido o acréscimo 

do cheiro, a sobreposição das projeções e expectativas, a maneira que se movimenta e 

interage no mundo, como se aquele corpo tivesse outras naturezas, materialidades es-

pecíficas com gradações diáfanas o envolvendo, o retroalimentando. Voltamos aqui ao 

Torus, contudo podemos ir em outras direções. 

 Talvez um artigo clássico de Benoît Mandelbrot, Qual o tamanho da costa da 

Grã-Bretanha?, possa nos ajudar na clareza deste argumento: Um fragmento deste arti-

Gradações diáfanas 

Ío: Amerásia II, 2015. Talco disposto aleatoriamente a 

uma altura de 2 metros sobre placas de aço 
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go indica nossa questão. “Uma costa selvagem é extremamente sinuosa, e, por conse-

guinte, seu comprimento final se mostrará de tal grandeza, que não haverá inconvenien-

te prático em considerá-la infinita.”55 A refutação aparente é dada por qualquer inglês 

que, por hobby, tenha circulado a ilha. “Como não eram eternos e concluíram a excur-

são, a costa britânica podia ser tudo – selvagem, sinuosa, bela –, mas infinita não, defi-

nitivamente não.”56 O que Mandelbrot nos propõe é a seguinte imagem: um indivíduo 

deve se deslocar pelo litoral o mais perto do mar possível, deixando uma pegada a cada 

passo. Quando seu périplo o levar ao ponto de origem, o conjunto de suas pegadas se-

rá o comprimento da costa. A mesma jornada deverá agora ser executada por um lagar-

to. Incapaz de seguir proporcionalmente o arco do passo humano, o lagarto enfrentará 

acidentes de percurso que eram desconsiderados no primeiro trajeto. Reentrâncias não 

serão saltadas, mas percorridas. Uma eventual formiga que percorresse o mesmo traje-

to, o mesmo trajeto não percorreria. 

A costa da Grã-Bretanha não tem um comprimento intrínseco, é a consideração 

de Mandelbrot. 

 

A medida do homem é antropocêntrica, uma entre tantas outras. O 

comprimento do litoral dependerá do agrimensor, da abertura do com-

passo – as pernas do homem, do lagarto, da formiga. Será menor a 

estimativa para o pássaro do que para o cão. Quanto maior o número 

de obstáculos percebidos, maior a extensão da costa, que, no limite, 

tenderá ao infinito.
57

 

 

Não há um comprimento intrínseco, nos diz Mandelbrot. Por consequência, existe 

uma costa da Grã-Bretanha que, independentemente de sua cartografia, é um palimp-

55 SALLES, João Moreira. Z → Z2 + C. Piauí, São Paulo, 

p. 22-26, jan. 2014. Edição especial, p. 26. 

56 Ibid., p. 26. 

57 Ibid., p. 26. 
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sesto. Outra imagem marítima, de nossa autoria, nos auxilia a refletir, e apresentá-la-

emos no formato de instrução: escolha uma praia deserta, se possível uma enseada, 

em um dia em que não vai haver lua ou densamente nublado. Entre no mar cerca de 

dez metros e olhe atentamente para os detalhes e as sensações que compõem o ambi-

ente. Agora volte à praia e durma até a noite. Um despertador não seria inapropriado. 

Acorde e volte ao mesmo ponto. Permaneça por cinco minutos. 

A ausência de visualidade de uma praia familiar e que permanece conflitante-

mente presente por seus índices de movimento a nossos outros sentidos, mas indefini-

da para aquele que coordena preponderantemente nossa ação no mundo – a visão – 

nos causa um fascinante estranhamento, talvez porque, embora saibamos a constitui-

ção do mar ao nosso entorno, a escuridão levante uma dúvida infinitesimal sobre sua 

concretude, que nossa imaginação reconfigura repetidamente, às vezes com nossos 

temores como comburente. O Gato de Schrödinger nos serve como uma representa-

ção eficiente: como se todo o cenário que constitui o mar e a praia estivesse manifesto e 

não estivesse, simultaneamente. Dito de outra forma, outra realidade matérica, não defi-

nida, poderia estar em seu lugar e apenas nós, hipoteticamente, não seríamos hábeis a 

discerni-la. Estamos entrando em um terreno mais metafórico do que subjetivo, que nos 

indica outro caminho: o Informe. 

 Para pensarmos o informe, talvez devamos começar rememorando a lama des-

prezível que, há dois milênios e meio atrás, atraiu a atenção do Sócrates de Parmêni-

das, que a indica como uma forma desvinculada de Ideia. Como se, despossuída de 

arquétipo, a lama estivesse liberta da Ideia. Assim, haveria um livre arbítrio da matéria, 

e sua forma verdadeira não estaria em uma instância ideal, livre do tempo, mas na su-

Volte à praia e durma até a noite 

Ío: Amerásia (entre pérolas), 2013. 
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Laerte: Manual do Minotauro, 2014. 

Nossos temores como comburente 
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cessão de formas. O conceito de informe58 foi instaurado, nos termos contemporâneos, 

por George Bataille, através de um verbete no Dicionário Crítico59 (1929). 

 

Um dicionário começaria a partir do momento em que não fornecesse 

mais o sentido, mas as tarefas das palavras. Assim, informe não é 

apenas um adjetivo tendo tal ou tal sentido, mas um termo que serve 

para desclassificar, exigindo geralmente que cada coisa tenha sua 

forma. O que ele designa não tem seus direitos em sentido algum e se 

faz esmagar em toda parte como uma aranha ou um verme. Seria pre-

ciso, com efeito, para que os homens acadêmicos ficassem contentes, 

que o universo tomasse forma. A filosofia inteira não tem outra meta: 

trata-se de dar um redingote ao que É, um redingote matemático. Em 

compensação, dizer que a universo não se assemelha a nada e que 

ele só é informe equivale a dizer que o universo é algo como uma ara-

nha ou um escarro.
60 

 

Em seu artigo O verbete, o dicionário e o documento: Uma leitura da montagem 

em Georges Bataille, Eduardo Jorge de Oliveira aponta a qualidade deste dicionário “[...] 

que dá obrigações às palavras, ausentando delas o sentido ou, mais precisamente, a 

árdua tarefa de desarticular seu caráter de semelhança com o mundo”,61 e aponta que a 

forma humana que impregna e ecoa em todas as coisas, na autoconsciência, nos obje-

tos, na arquitetura e no próprio verbete, precisam ser rompidas. Esta ordenação antro-

pomórfica deve se decompor, para Bataille, em direção ao informe. “Por isso o ataque à 

forma do homem para atentar também contra a forma, como uma sobrecasaca matemá-

tica que cobre o universo.”62 Esta hierarquia da forma, sujeita a uma condição definida, 

desconsidera a constante transformação inerente da matéria. Como sintetiza Eliane Ro-

bert Moraes. “A forma oprime a matéria: seria este o ponto de partida do pensamento de 

58 “1. Que não tem forma determinada ou acabada, que 

não tem feitio (arte informe). 

 2. Grosseiro, tosco, de mau gosto (construção informe). 

 3. Avultado, disforme, desproporcionado, agigantado, 

brutalmente colossal (monumento informe). 

 4. Jur. Que não tem as formas devidas, prescritas; que 

foi feito sem as solenidades que a lei requer.” INFOR-

ME. In: AULETE digital. Disponível em: <http://

www.aulete.com.br/informe>. Acesso em: 7 jul. 2014. 

59 Curioso dicionário disperso em diversas edições da 

revista Documents (1929-1930), editada em parceria 

com Michael Leris e Carl Einstein. 

60 BATAILLE, Georges, Informe, Documents, Paris, n. 7, 

p. 382, déc. 1929 apud MORAES, Marcelo Jacques de. 

Georges Bataille e as formações do abjeto. Outra Tra-

vessia, Florianópolis, n. 5, p. 107-120, 2. sem. 2005. p. 

111. 

61 OLIVEIRA, Eduardo Jorge. O verbete, o dicionário e o 

documento: Uma leitura da montagem em Georges 

Bataille. Revista Poésis, [Niterói], ano 10, n. 13, p. 145-

158, ago. 2009. p. 145. 

62 Ibid., p. 148. 
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Bataille.”63 Uma colocação da autora relativa à inerência do conflito das formas em Ba-

taille nos evoca sucessivamente Heráclito, o Pai Tempo e o platonismo: “posto que toda 

forma vive e morre sem cessar de seus próprios acidentes, precipitando o incessante 

jogo de deformação. Daí também 

sua recusa à imagens genéricas 

e ideais, que responderiam ás 

necessidades humanas de fundir 

as contradições num termo co-

mum.”64 

Em artigo de Bataille so-

bre os “desvios da natureza”, a 

fricção da dialética das formas 

transparece. Não é dada à espé-

cie humana, segundo Moraes, a 

indiferença a seus monstros, por-

que o sequenciamento da for-

midade e da deformidade está 

além de nossa capacidade de sublimação. Mas o diabo está nos detalhes, como de-

monstra o artigo Georges Bataille: notas impertinentes sobre demências e monstruosi-

dades na forma clássica, no qual Osvaldo Fontes Filho analisa um artigo de Bataille de 

1929, O Cavalo Acadêmico, em que este propõe um estudo iconográfico e numismático, 

algo indutivo, como aponta o autor, entre uma moeda Macedônia e sua cópia Gaulesa e 

as deformações iconográficas desta moeda em seu translado. “As formas têm o poder 

da deriva, até ao informe. Em seu trabalho de alteração, de deslocamento, de deforma-

63 MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível: a decom-

posição da figura humana: de Lautréamont a Batail-

le. São Paulo: FAPESP: Iluminuras, 2002. p. 200. 

64 MORAES, 2002, p. 198. 

Ío: Mesomeria, 2013. 

O sequenciamento da formidade e da deformidade 

Ío: Tauromaquia – Ciclo Circadiano, 2013. 
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ção, elas são capazes sobretudo de subverter toda consignação de identidade.”65 Fon-

tes Filho sintetiza a provocação, de amplo espectro, que representam os textos de Ba-

taille tanto ao universo acadêmico, quanto aos Surrealistas. 

Nesse Dicionário Crítico de Bataille, a ideia da paródia se impõe, ao desrespon-

sabilizar as palavras de conter significados. Esta deambulação de sentido gera uma ins-

tabilidade, imagens que acompanham os verbetes alargam esta disjunção em que o 

sentido se espraia fragmentariamente entre significados móveis. Há neste processo um 

estilhaçamento e uma reordenação recorrente do corpo. “Vários dos termos utilizados 

por Bataille no dicionário e em outras seções da revista referem-se a partes do corpo 

como uma anatomia desmembrada do moderno.”66 Neste corpo instável, “[...] informe 

se define fundamentalmente como uma forma irremediavelmente precária”.67 

Como artistas, nos colocamos em uma posição instável, pois o corpo desmem-

brado Bataillano nos atrai no campo da estética – Hans Belmer, Cindy Sherman e os 

irmãos Chapman são alguns dos inúmeros desdobramentos possíveis – por outro lado, 

a excessiva dramaticidade dos profetas, que permeia os textos de Bataille, nos é refra-

tária. Dentro do âmbito da poética, consideramos que o corpo informe pode ser pensado 

em uma outra instância que não serpenteia o ideal e o abjeto. 

Há duas considerações que dialogam com o tema, mas o dispersam. No entanto, 

são importantes para as nossas reflexões poiéticas, que em um grau ou outro, se convi-

dam a nossos trabalhos. A primeira é a hipótese de que a percepção dimensional que 

temos de nosso corpo68 sua forma para nossa consciência – é um constructo do cére-

bro. Formulada por Ramachandran e Blakeslee no livro Fantasmas no cérebro: Uma 

investigação dos mistérios da mente humana, a partir de suas pesquisas com membros 

65 FONTES FILHO, Osvaldo. Georges Bataille: notas im-

pertinentes sobre demências e monstruosidades na 

Forma clássica. Hypnos: Revista do Centro de Estudos 

da Antiguidade, São Paulo, ano 10, n. 15, p. 32-49, 2. 

Neste corpo instável 

Ío: Fluxo laminar, 2015. 
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fantasmas, e ilustrada através de um teste que explicita a maleabilidade da imagem cor-

poral.69 O que nos interessa, nessa ideia, é a possibilidade de refletir que, por ter forma 

(ou, mais precisamente, o corpo, através do entendimento de nosso cérebro, julgar que 

tem uma forma especifica), existimos. Porém essa percepção pode ser relativizada, e o 

nosso corpo pode ser bem menos preciso do que o consideramos. 

A segunda consideração parte da hipótese da existência de um animal ou ser 

fantástico que não tivesse uma visão estereoscópica, mas que acumulasse temporalida-

des, sendo-lhe possível enxergar em quatro dimensões – isto é, de forma que o tempo 

se espraiasse para seus sentidos. Considerando as mudanças que qualquer corpo vivo 

sofre ao longo do tempo, qual seria a percepção de si dessa criatura, se percebesse 

todas essas gradações amalgamadas em uma linha contínua? 

Retornando ao Informe, interessa-nos, em especial, apontar uma inesperada fun-

ção deste como duplo da forma. Um copo estilhaçado no chão se dá como um rearranjo 

de sua natureza de copo, uma vez que o embaralhar das cartas é a parte aleatória que 

constitui as regras do jogo. Por paradoxal que pareça, o Informe contribui no condiciona-

mento da forma, porque se dá como um atributo. Marcelo Jacques de Moraes, em Geor-

ges Bataille e as formações do abjeto, aponta uma importante função do Informe: o em-

prego da palavra tarefa70 no verbete. 

 

A tarefa, o trabalho realizado pelo informe é o de “desclassificar” uma 

forma identificada como tal – pois só uma forma antes percebida como 

tal pode ser percebida como informe. Se digo informe, digo-o a respei-

to de uma forma. Mas essa desclassificação expressa ao mesmo tem-

po uma “exigência”: a de “que cada coisa tenha sua forma”, justamen-

sem. 2005. p. 35. 

66 BATCHELOR, D.; FER, B.; WOOD, P. Realismo, Raci-

onalismo, Surrealismo: A arte no entre-guerras. São 

Paulo: Cosac Naify, 1998. p. 206. 

67 MORAES, 2005, p. 111-112. 

68 Em entrevista de Nuno Ramos a Eduardo Jorge de Oli-

veira: 

 “E.J.: Em seus livros, sobretudo em Ó, o corpo é cons-

tantemente alterado, e não pela via de tatuagens ou 

piercings, mas objetos como sapatos, cadeiras e telhas 

formariam novas próteses testando assim a elasticida-

de da pele. Como você pensa a questão do corpo na 

literatura? 

 N.R.: Essa pergunta é enorme, e a discussão seria lon-

ga. Mas queria fazer uma observação: acho que eu 

penso o corpo um pouco como um derivativo da maté-

ria, um primeiro composto desse grande informe que é 

o mundo material, uma primeira organização dessa 

lama, portanto. Gosto de pensar nele como alguma 

coisa pré-linguística, literalmente física, escapando ao 

mundo do verbo, embora já próximo dele. Assim, ele 

pode agregar coisas e materiais, pois ainda pertence a 

este mundo, não foi de todo abduzido pelo verbo. O 

boneco de piche é um tema que me interessa demais, 

há muitos anos, e o corpo pra mim é um boneco assim: 

sempre pronto pra grudar em algo ou pra deixar que 

algo grude nele.” RAMOS, Nuno. Entrevista com Nuno 

Ramos. Entrevistador Eduardo Jorge. Interartive. Dis-

ponível em: <http://interartive.org/2010/03/

entrevistanunoramos/>. Acesso em: 15 maio 2012. 

69 RAMACHANDRAN, Vilayanur S.; BLAKESLEE, San-

dra. Fantasmas no cérebro: Uma investigação dos mis-

térios da mente humana. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

p. 92-93. 

70 Em sua tese Tarefas: uma estratégia para criação de 

performances, Élcio Rossini utiliza o conceito de tarefas 
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te. Pois quando se desclassifica uma forma, só se pode fazê-lo em 

nome de tal exigência. Logo, todo trabalho sobre uma forma, ainda 

que ela seja informe, implica a construção de uma relação de seme-

lhança – entre escarro e forma, por exemplo – e a exigência imposta 

por sua desclassificação implica a pressuposição de que cada termo 

da semelhança se assemelharia por princípio a si mesmo, tautologica-

mente.
71

 

 

Este pensamento conceitual Batallianouyhjjz72 que abarca as transmigrações da 

forma, sua fragilidade, sua inconstância e sua pregnância são uníssonos com uma par-

cela representativa da arte contemporânea. Rosalind Krauss foi das primeiras a utilizar o 

conceito do Informe no campo das artes, inicialmente para se referir à fotografia surrea-

lista e suas distorções da realidade, em O fotográfico (1990). Krauss via no conceito um 

envoltório que unia Man Ray, Jacques Boiffard, Brassaï, Dora Maar, Raul Obac. No ca-

pítulo Corpus Delicti Krauss menciona que “a sedução pela podridão e pela decomposi-

ção que alça vôo na fumaça é a própria essência do Informe”.73 Em Optical Unconscious 

(1993), Krauss se utiliza de conceitos que orbitam o Informe e a obra de Bataille para 

considerar artistas que estavam segregados do modernismo oficial. A narrativa teórica 

para a inclusão destes na arte passava por certa perversão partindo do Informe, pela 

escuridão, o estranho, a cegueira, o Minotauro, o acéfalo e o labirinto. “O informe é uma 

questão conceitual, a quebra dos limites de significação, o desfazer de categorias. A fim 

de tirar o significado do seu pedestal, para derrubá-lo no mundo, a fornecer-lhe um gol-

pe baixo.”74 Em 1996, Krauss e Yve-Alain Bois foram os curadores da exposição L’infor-

me – Mode D’emploi no Centro Georges Pompidou. O catálogo foi editado em inglês 

com o título de Formless – a user’s guide (1999). Bois e Krauss partiam, de maneira iné-

dita, de esculturas de Giacometti e fotografias surrealistas para defini-las conceitualmen-

advindo da dança para o campo da arte.  

 “Podemos entender a tarefa como o limite e, ao mesmo 

tempo, como a abertura. Limite porque determina a 

ação ou ações a serem realizadas; e abertura porque 

não o diz o “como” as ações devem ser  realizadas. A 

tarefa é um procedimento e, concomitantemente, um 

conceito que pode ser encontrado em performances e 

happenings realizados por artistas que se tornaram, 

nos últimos anos, referências importantes para o estu-

do da performance.” ROSSINI, Elcio Gimenez. Tarefas: 

uma estratégia para criação de performances. 2011. 

151 f. Tese (Doutorado em Artes Visuais)–Instituto de 

Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Por-

to Alegre, 2011. f. 9.  

71 Ibid., f. 9. 

72 Com o cursor sobre a palavra batailliano, Pitu, gato 

residente em minha casa, achou, por bem, deformar a 

palavra ao andar no teclado. Optei por manter essa 

alteração uma vez que casualidades podem, eventual-

mente, alterar formas ou concepções. 

73 KRAUSS, Rosalind E. O fotográfico. Barcelona: Gusta-

vo Gili, 2002. p. 171. 

74 Ibid., p. 157. 
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te através da categoria do Informe. Mas o termo não se circunstanciava à delimitação de 

um período específico, mas apresentava-se permeável, entre outros, a obras como as 

de Gordon Matta-Clark e as peças de feltro de Robert Morris. Alguns dos outros artis-

tas citados são Cy Twombly, Cindy Sherman, Claes Oldenburg, Jean Dubuffet e Robert 

Smithson. Mas há principalmente uma ênfase na atualidade e na importância do pensa-

mento Batailliano. O Informe também auxiliaria no discernimento, à margem de polêmi-

cas, sobre categorias como forma e conteúdo que não pareciam mais capazes, na con-

cepção dos autores, de abarcar as obras contemporâneas. 

Apesar de nutrir simpatia pela proposição de Bois e Krauss como instrumento 

para pensar um conjunto de trabalhos, devemos apontar, com certa ironia, o paradoxo 

que representa o Informe se tornar uma categoria que delimita e define – enforma – um 

conjunto de trabalhos. Entendemos o Informe como uma negatividade (no sentido de 

oposição), sem definir sua natureza precisa, como um duplo que mantém uma fugidia 

relação com sua fonte. Como uma coleção, que se dá não apenas pelo que lhe consti-

tui, mas pelo que lhe falta. O que poderíamos nos perguntar, à moda Zen, seria: “qual a 

forma do mar em oposição à rocha?” Consciente de que isto não representa necessaria-

mente uma pergunta, e sim, um exercício de ponderação. O informe pode ser um instru-

mento plausível para indicar pontos cegos, mas é mais uma forma de reflexão. 

Se a palavra não soasse tão deslocada, diríamos que o Informe é, mais do que 

um gênero, uma espécie de meditação, e nestes termos ele é muito importante para nós 

(afirmação muito próxima poderia ser feita do Barroco). Não é apenas um operador para 

pensar a estrutura poiética de diversos trabalhos em suas relações materiais (como, por 

exemplo, Princípios do Mundo), mas um princípio que atravessa outras zonas. Tohu wa-

Peças de feltro  

Ío: Halo VIII, 2011. 
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Bohu ou o tempo, apenas para nos situarmos neste capítulo, são promíscuos com o In-

forme. Nos termos míticos da exposição Tohu wa-Bohu, o Informe é um resíduo do mo-

mento anterior da criação que se preserva como uma dimensão contínua de possibili-

dades para cada evento; nisto se entrelaça ao Torus e nos conduzem, como protago-

nistas, ao curioso exercício de delimitação das metamedidas. 

Julgamos que pode, eventualmente, ser produtivo o artista construir uma concep-

ção pessoal sobre conceitos que opera, deslocando-os, realizando pequenas distor-

ções, discordâncias entre relativismo de sua personalidade e a natureza do conceito – a 

palavra mutação, aqui, seria correta. Portanto, o verbete Informe, que no universo poéti-

co da  Ío pode ser definido assim: 

 

Formas instáveis que indicam o conflito com a pregnância da forma. 

O Informe nos permite que várias coisas distintas apontem a uma úni-

ca. O inverso também é válido. 

Todas as alternativas possíveis que uma coisa poderia ter sido, que é, 

mas não percebemos, e que, eventualmente, possa ser. 

O Informe é a sombra de algo que não necessariamente sabemos o 

que é. 
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Uma dimensão contínua de possibilidades 

Ío: Aniamsi, 2015. 
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Calvinbol 

 

Os trabalhos da Ío nascem, com grande frequência, de uma ideia (ou conceito), 

sujeito a uma grande variável de realizações possíveis, que se enforma quando transli-

terada para uma apresentação dentro do campo das artes, e à medida em que se clarifi-

cam os trajetos que esta ideia terá, seja uma escultura, um texto, um vídeo, uma perfor-

mance, um conjunto de obras díspares unidas entre si ou uma série homogênea, etc. 

Paralela a este processo há a percepção de que, a partir do momento em que um traba-

lho da Ío começa, passa a nos impor um conjunto de delimitações, regras e procedimen-

tos, que buscaremos ordenar a seguir. Em nossa concepção, estas restrições são os 

instrumentos, a ossatura, que conduzem a uma correlação de coerência entre a ideia e 

sua manifestação. Estas regras nos permitem perceber ou supor o quanto uma ideia 

pode se flexibilizar sem que sua intenção se descaracterize, evitando que uma transfor-

mação altere o enunciado do trabalho (ou estar consciente de que houve a transfigura-

ção e que esta opção é aceitável ou desejável). Este procedimento para articular as idei-

as até sua realização pode ser aproximado à estrutura de um jogo, como se cada novo 

trabalho surgisse dentro de um contexto pré-delimitado e ordenado – ainda que essa 

delimitação beire o infinito em suas possibilidades, e que essas regras sejam mutáveis e 

efêmeras, como uma partida de Calvinbol – elas inevitavelmente acontecem quando os 

projetos se iniciam. 

Na primeira parte deste capítulo, nos deteremos a pensar, a partir de um trabalho 

inacabado, Estudos para uma Fonte, cinco instrumentos de ordenação que são recor-

Restrições 

Matthew Barney:  Drawing Restrait 6, 1989. 
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Calvinbol 

 
Bill Waterson: Calvin and Hobbes, 1985-1995. 
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rentes na estruturação de exposições da Ío. Demostraremos, também, como esta obra, 

em nossa lógica poética, cria uma rede com outros trabalhos que estão a porvir, com o 

qual estabelecem proximidade conceitual, e como estas partes, em sua constituição e 

relação entre si, mantém uma estrutura de ordenação e coesão. Como se trata de um 

projeto expositivo que está em seu início e, portanto, possui mais as regras estruturais 

que o constituirão do que as suas partes, isso nos permite analisar a dinâmica na qual 

seu desenvolvimento se ordena, ajudando na reflexão sobre esta dimensão do jogo na 

poiética da Ío. Na segunda parte nos dedicaremos a refletir sobre o conceito de jogo e 

como este retroalimenta a ordenação poética da Ío, não apenas como estrutura, mas 

como uma espécie de identidade. 
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Estudos para uma Fonte 

 

Em 2013, ao criar algumas imagens de atelier para a publicação Tradição em 

Paralaxe: a novíssima arte contemporânea sul-brasileira e as “velhas tecnologias”, de 

Daniela Pinheiro Machado Kern (2013), um trabalho surgiu, de maneira casual, durante 

este registro. A ação de Laura Cattani, ao arremessar materiais flexíveis, buscava ilus-

trar alguns procedimentos abertos à aleatoriedade, recorrentes na prática da Ío. Ao 

efetuar as fotos, percebemos a possibilidade de associar aquelas linhas, que ganhavam 

parcial estabilidade na realidade da suspensão do tempo de um registro fotográfico, com 

fontes tipográficas embrionárias. 

Um exercício realizado com um grupo de alunos durante o período do estágio 

docência, no mestrado, em uma disciplina da artista e professora Élida Tessler, contri-

buiu para potencializar a percepção de suas possibilidades plásticas. Este exercício 

consistia na apresentação de uma ossada parcial da cabeça de um cão, com ossos 

de tamanhos muito distintos, assentada em cima de uma mesa. Cada aluno devia esco-

lher um osso (a ausência de ação era uma opção decisória) e posicioná-lo no piso, de 

modo a constituir um signo gráfico (usei especificamente a palavra “fonte” ao propô-lo). 

Havia apenas um incentivo estético, sem uma definição de sentido pré-definido. Como a 

turma era relativamente ampla, não havia uma condução ou projeto deliberado, cada 

decisão era particular e articulada em contexto. Boa parte da atribuição de valor que de-

dicamos ao resultado desta composição era a ambígua natureza daquela “fonte” que 

ganhava vida (no universo da estética ou da linguagem), a partir de um cadáver (para a 

Uma ossada parcial da cabeça de um cão 

Prototrabalho plástico 

José Rufino: Quimeras, 2009. 

Registro da atividade realizada em aula, 2011. 
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Procedimentos abertos à aleatoriedade 

Ío: Estudos para uma Fonte, 2013. 
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biologia). Aquele signo, fonte, ideograma ou símbolo (ou ainda prototrabalho plástico) 

nascia como uma forma receptiva ao sentido, ainda que indefinido. Este exercício de 

aula nos deixou clara a consciência do percurso entre coisas dispersas (os ossos de um 

cão morto nas dunas de uma praia), um contexto (uma proposição unificadora e a inten-

ção coletiva de uni-lo), um significante e um significado (que poderíamos atribuir-lhe). 

Após a constituição da figura, cada aluno lhe atribuía um sentido e, ao final, foi debatido 

coletivamente, chegando a ideia de algo como um ideograma que transmitisse, ainda 

que de forma insinuada, a ideia de brevidade da  vida. 

Os ossos são unidades fortemente gráficas – riscos, traços e formas impreg-

nados de metafísica – e aqueles pedaços de cálcio seco no chão me habilitaram a per-

ceber, nos materiais jogados por Cattani (restos de solas de uma sapataria), uma revoa-

da de corvos que, após um breve voo, caíam ao chão. Essa imagem conduziu à percep-

ção de que aqueles registros de atelier poderiam ser entendidos como um trabalho, e 

seu título surgiu quase simultaneamente: Estudos para uma Fonte. A plasticidade da 

ação física da emissão dos materiais – o gesto que emula certo procedimento das técni-

cas de predição do futuro, as artes divinatórias como búzios ou a aurospicina (entranhas 

dos animais) –; a força abstrata e sinistra das linhas, como se evocasse um animal em 

expansão; e o título que os entrelaça; todos esses elementos criam uma zona de signifi-

cado que nos induz à uma dimensão que pertence ao campo da linguagem.1 Para nós 

aquelas quatros fotos, circunscrevendo certa unidade de tempo, se dão como um gesto, 

que pretende se repetir indefinidamente, objetivando a construção de uma forma-síntese 

que posteriormente há de ganhar uso, banalizar-se. 

1 O touro, na Ásia Menor e no Oriente, é recorrentemen-

te entendido como uma figura divina, símbolo de força 

e vitalidade. Os fenícios “[...] dedicaram-lhe a primeira 

letra de seu alfabeto, da qual deriva nosso ‘a’ latino. Na 

origem, esse ‘a’ é uma cabeça de touro estilizada e, 

provavelmente, a imagem de um grande deus taurino.” 

PASTOUREAU, Michel. Os animais célebres. São Pau-

lo: Martins Fontes, 2015. p. 43. 

Campo da linguagem 

Ío: Tauromaquia, 2010. Borracha e aço. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aurospicina&action=edit&redlink=1
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Ossos são unidades fortemente gráficas 

Ío: Terceira Dentição III (detalhe), 2009. 
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Para a Ío os trabalhos quase nunca são uma série, isto é, trabalhos que comun-

gam um conjunto de elementos com variações internas (como, por exemplo, desenhos), 

mas um sistema que possui várias partes distintas que funcionam de forma integrada e 

complementar, mesmo que sujeitas a independização. Mesmo que iniciados isolada-

mente, esses trabalhos com frequência se agregam, se bifurcam em metamorfose ou 

são atraídos por outras partes ou conjuntos ou, mesmo, são vistos como diferentes en-

carnações de um mesmo trabalho. Não é incomum que, separados por anos, alguns 

trabalhos estabeleçam relações genealógicas. 

Um exemplo retórico: o vídeo A Influência de Francis Bacon nos Veículos Auto-

motores Brasileiros (2004-2009), que fazia parte do espetáculo Autochoque (do qual fala-

remos à frente), registrava, com doses substanciais de humor negro, ironia, fascínio grá-

fico e tristeza, a informidade dos corpos de animais atropelados em autoestradas, apon-

Francis Bacon: Figure in Mo-

vement, 1976 

Ío: A Influência de Francis Bacon nos 

Veículos Automotores, 2004-2009. 

Ío: La Sangre, en Portugués, Es Masculino, 2013. 
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tando a semelhança entre os cadáveres e a figuração do pintor britânico. La Sangre, en 

Portugués, Es Masculino (2013-2014) é uma fotoperformance da Ío na qual, através do 

sangue de cortes no braço, eu produzia uma pintura de abstração expressionista ao me 

chocar contra uma parede. Todo o cenário, enquadramento e indefinição da figura foram 

referendadas pelo pintor existencialista. Os trabalhos eram unidos por Bacon, pela vio-

lência e pela ironia Romântica. Em 2016, olhando um catálogo sobre sua obra, fiquei 

mesmerizado com a ideia de criar ambientes, em que a lógica e certas progressões cro-

máticas de seus cenários seria retomada via instalação, onde esses seriam esvaziados 

das figuras e reconfigurados. Uma exposição hipotética, com título de Insone (em refe-

rência as pouquíssimas horas que Bacon dormia), poderia unir estes três trabalhos. Nos 

apropriando, ilustrativamente, de uma linguagem que pertence à biologia, diríamos que 

estes trabalhos com ideias de origem ou fontes similares – uma rede de unidades que 

mantém conexão entre si – constituem famílias. 

Neste cenário, Estudos para uma Fonte se transubstancia do que era original-

mente apenas um registro para fins acadêmicos, para um trabalho plástico, e deste para 

a percepção (ou a fantasia da percepção)2 de que este trabalho era apenas a parte de 

um todo maior que chamaremos de exposição (mesmo conscientes que pode tomar ou-

tra configuração como, por exemplo, um livro e um site), da qual fariam parte, dentre 

outros, os trabalhos descritos a seguir. 

2 Há algumas considerações do processo criativo, princi-

palmente nas formas em que são expressas, que quan-

do nos detemos sobre elas causam estranheza. Aqui, o 

uso da palavra percepção é pouco realista pois, até 

onde sabemos, nenhum sentido nos habilita a perceber 

este todo maior que terá apenas (caso seja realizado) 

uma existência no futuro. Este sentido interno que 

“percebe” deve ser entendido como uma fantasia, uma 

ideia romântica em essência. Conforme o Dicionário de 

Psicanálise de Laplanche e Pontalis, Freud empregou, 

em alemão, a palavra “Phantasie” para designar o mun-

do imaginário e a atividade criativa que o anima. Por-

tanto, a fantasia consiste na arquitetura de cenas ima-

ginárias onde o desejo objetiva se realizar mesmo que 

dissimuladamente. A fantasia (ou o Fantasma, que se 

refere a determinada formação imaginária) é uma par-

cela da realidade psíquica do sujeito e não da realidade 

externa, que em certos graus é compartilhada. Logo, 

para a psicanálise, a realidade dos fatos conta menos 

do que a forma na qual o indivíduo a reteve, mediada 

pelo fantasma. Desta forma podemos, no âmbito da 

linguagem apenas, expressar esta percepção como um 

desejo tomando forma, mas ainda não manifesto à 

acuidade do olhar. 
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Três Trabalhos em Direção de Determinação 

 

I. Conjunção Adversativa 

Surgida da força inercial de Estudos para uma Fonte esta, que consideramos ain-

da uma proto-obra, seria constituída apenas por uma parede de alvenaria de cor branca, 

de no mínimo 230 centímetros de largura e, de forma ideal, não menos de 320 cm de 

altura. À altura de 160 cm deve ser feita uma cavidade de aproximadamente 6 cm de 

largura, 13 cm altura e, no máximo, 10 cm de profundidade. Este buraco deve transpas-

sar o reboco e mostrar a constituição do interior da parede. A escavação na parede de-

ve assemelhar-se, sem o objetivo de mimese, a uma vulva. Em seu interior, abaixo da 

parte central, deve ser inserido um espéculo de aço inox e aberto até ficar imobilizado, 

pressionando as paredes. Algo bastante incerto será o destino dos refugos da parede – 

tanto podem ficar no chão quanto ser retirados, mantendo o piso limpo.  

II. Homonímia (dinâmica dos gases nobres) 

Um trabalho extremamente simples: pega-se um lápis azul marinho, aponta-se 

de um lado até que a extremidade fique perfeita – o grafite cônico e longilíneo. Do outro 

lado, deve-se apontar com duplo objetivo: um, fazê-lo até que a outra extremidade qua-

se alcance a primeira ponta e, dois, que fique o mais semelhante possível a um detalhe 

do trabalho Ilimits (1997), de Hélio Fervenza. A moldura deve ser em forma de caixa, 

totalmente branca, com dimensões aproximadas de 65 x 50 x 7 cm. 

Conjunção Adversativa 

Homonímia (dinâmica dos gases nobres) 

Hélio Fervenza, Ilimits (Constellate), 1997. Detalhe da 

instalação. 

Exemplo de espéculo a ser usado. 
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III. Indexação pré-coordenada 

Outro trabalho, sem título até o momento, foi pensado como uma participação da 

Ío em um projeto de curadoria, de sua autoria, chamado Indexação pré-coordenada. É 

interessante deter-nos sobre ele. Primeiro, por ser (a concepção de) um trabalho mais 

antigo, passível de ser deslocado para este contexto. Segundo, por trazer uma questão 

que talvez balize, ou não, sua exclusão: o plágio. Diferentemente do anterior, em que 

esse ponto é de fato o cerne do trabalho. 

O trabalho teve como referência poiética a experiência literária de Pablo Katcha-

djian, Martín Fierro ordenado alfabeticamente, 2007 (livro que temos a pretensão de co-

locar nesta mesma curadoria). Como o título indica, ele é a apropriação do poema El 

gaucho Martín Fierro, de 1872, de José Hernández, obra literária de grande popularida-

de na Argentina, que instaura a figura do gaúcho como identidade nacional, ordenado 

em ordem alfabética. O livro se inicia da seguinte forma: a andar con los avestruces: / a 

andar declamando sueldos. / a ayudarles a los piones / A bailar un pericón / a bramar 

como una loba. 

O que tornou este Martín Fierro ordenado alfabeticamente uma inspiração inicial 

foi a sua capacidade de ordem. A disposição alfabética é um indiscutível sistema de or-

denamento (embora se saiba que talvez tenha sido definida aleatoriamente). A ordem 

alfabética nos permite ordenar: crianças em turma, autores da literatura brasileira, ruas 

de uma cidade em um guia, doadores de órgãos da região sul do Espírito Santo, etc. 

Diante de coisas díspares, podemos colocá-las em diversas ordens possíveis a partir de 

critérios alternativos, sendo a ordem alfabética apenas um deles. Ao ordenar sob este 

prisma MartÍn Fierro, Katchadjian o transubstancia; todas as frases, palavras e letras do 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1872
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Hern%C3%A1ndez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Argentina
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original estão contidos em sua versão, no entanto esta diz outra coisa, ressalta a aleato-

riedade como instrumento da poética e expressa uma postura divertidamente Dadá, o 

que o reveste de uma aura paradoxal: porque clama a ordem e com isto aponta a desor-

dem. O que nos interessou deste episódio foi a possibilidade de aplicar uma ordenação 

inútil – desprovida de decisões estéticas – em outro objeto, de revestir-lhe (não sem iro-

nia) de outro traje: o truísmo. 

O objetivo era (ou é) centrado em uma máquina de escrever. A proposição é sim-

ples: conseguir uma máquina de escrever clássica e banal (que não pareça uma relíquia 

ou detentora de um design exótico; fator que a tornaria um fetiche maior que o anacro-

nismo que o dispositivo contém). Desmontá-la, limpar com cuidado todos os componen-

tes – eventualmente lubrificar as peças que assim o exigissem – descobrir a nominação 

de todas as peças que a constituem, as dispor em rigorosa ordem alfabética e com afas-

tamento homogêneo sobre uma mesa ou em uma moldura na parede. Este trabalho que 

nos atrai pela beleza formal dos mecanismos – o engenho que foi o desenvolvimento 

das máquinas de escrever – e de pensar um dispositivo que se ordena por grafemas e 

sinais, organizado através da força coercitiva do alfabeto, a possibilidade de deslocá-lo 

à mimese de fontes misteriosas e maquínicas dispostas em um texto que anuncia a si 

mesma, na superficialidade de sua obscuridade. A data da pasta que foi criada para 

acumular anotações e apontamentos sobre a curadoria Indexação Pré-coordenada é de 

20 de dezembro de 2014. Um pouco antes deste período este trabalho foi idealizado e, 

ressalta-se, não realizado ou apresentado em público. 

Em 2015, Élida Tessler apresentou o trabalho Cartas ao Pai na exposição 365 

na galeria Bolsa de Arte, em Porto Alegre3 A sensação de perceber do que esta obra 

3 Um fato que assinala nossa atenção é a reincidência 

de Élida Tessler neste trecho do presente capítulo (o 

que não se repetirá nas demais circunstâncias). Isto se 

deve ao foco na linguagem, que nos aproxima em abor-

dagem e nos faz circular sobre temas e formas comuns 

e, também, não é estranho que soluções aproximadas 

fascinem ambos. 

Cartas ao Pai 

Elida Tessler: Carta ao Pai, 2015. 617 peças de máqui-

na datilográfica. 
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era constituída nos foi bastante curiosa e um tanto ambígua. O júbilo de perceber que a 

ideia funcionava eficientemente, de um lado; a sensação de perda, do outro. Por que em 

essência o que se engendrava estava ali já materializado e, obviamente, não o atribuía-

mos à sensação de pertencimento. Não há nenhum impedimento em fazê-lo – Arthur 

Danto argumenta, em A Transfiguração do Lugar Comum o quanto um quadrado verme-

lho, extremamente semelhante, pode ser vários –, se a máquina desmontada da Ío, por-

ventura vier a tornar-se um trabalho, não faria referência a Kafka e seus conflitos familia-

res e sua zona de abrangência, posicionar-se-ia à margem da de Tessler. Mas um forte 

purismo (em falta de melhor palavra) formalista nos coloca em uma zona instável. Por 

um lado, nos incentiva a executá-lo, pois nos é interessante a percepção de que um 

mesmo enunciado, em contextos diferentes, torna-se distinto (vide Pierre Menard, Autor 

do Quixote);4 e que a ideia, por ter surgido independentemente, merece estabelecer seu 

ramo específico. Por outro lado, que nos bloqueia, o constrangimento da ideia de plágio 

– diferentemente do trabalho Homonímia (dinâmica dos gases nobres), citado acima, em 

que o plágio é o tema (primeiro, na aparência: as duas pontas do lápis tornam-se quase 

iguais, uma a duplicação da outra. Segundo, na ideia: o conceito clássico do duplo como 

uma entidade má que busca eliminar ou obliterar o original serve de ideia central a esse 

trabalho que procura “roubar” a identidade do trabalho de Hélio Ferveza). 

 

4 BORGES, Jorge Luis. Ficções. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007. 
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Cinco Instrumentos de Ordenação (para exposições ou trabalhos compostos por 

várias partes) 

 

No decorrer da produção da Ío, fomos percebendo a repetição de certos procedi-

mentos. Como, ao iniciar trabalhos que culminariam em uma exposição (ou um trabalho 

único, mas composto por várias partes integradas), uma série de estruturas mentais que 

os sistematizavam eram recorrentes. O que inicialmente era intuitivo e difuso foi gradual-

mente se tornando um sistema, que é comumente aplicado, e nos ajuda a ponderar so-

bre o todo, suas partes, o pertencimento e a exclusão. O surgimento ou agrupamento 

das obras descritas acima segue cinco princípios que norteiam conjuntos de trabalhos 

ou exposições. Mesmo as exceções – quando não seguimos esta lógica – se dão em 

referência ou quebra destes procedimentos, que podem ser enunciadas nos seguintes 

termos: qual a ideia que subjaz (1. Conceito unificador), como ela é nominada (2. Título), 

quantas partes tem (3. Unidades), do que são feitas (4. Constituição) e qual sua duração 

(5. Tempo). 

1. Conceito unificador 

Ao escolher um conjunto de trabalhos para compor uma exposição, ou mesmo no 

desenvolvimento de uma série de obras, é fundamental para a Ío a existência de um 

“norte”, ou mote, que estruture e aglutine a proposta. Raramente a escolha se dá por 

questões formais, normalmente há o que chamamos de conceito unificador que costura 

as obras, como uma teia. Este conceito pode tanto ser predefinido quanto ir se delinean-

do ao longo do processo. Em raros casos, é identificado a posteriori. 
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Com Estudos para uma Fonte tivemos o entendimento de que este ganharia mais 

expressividade e força em uma lógica metonímica. Como se fosse apenas uma parte de 

um conjunto que, sistematicamente, se referisse à linguagem em sua estrutura de orde-

nação. Um estudo plástico que tivesse a sintaxe e/ou a gramática como referência con-

ceitual. Novamente recorremos à biologia, que se utiliza da expressão clado quando um 

grupo de organismos são originados de um único ancestral comum exclusivo. Logo, um 

clado é um grupo de espécies – nestas circunstâncias um grupo de trabalhos – com um 

ancestral comum exclusivo, aqui metaforicamente representado pelo conceito unificador 

que os entrelaça e aponta uma chave – mesmo que propositalmente nebulosa – ao es-

pectador. Esse conceito também possibilita uma certa agrimensura, uma zona de exclu-

são inicial, em que uma linha de corte determina se uma ideia, projeto ou trabalho pode 

ser alinhado a este agrupamento ou não – sendo que isso abrange tanto os novos traba-

lhos surgidos no período, quanto alguns mais antigos que podem ser adicionados por 

estabelecerem algum grau de sintonia. Também este processo nos torna mais atentos a 

trabalhos de terceiros, quase como se devêssemos fazer uma curadoria. Qual trabalho e 

artista seria inserido neste projeto se este fosse a disposição? Que soluções podem ser 

sugeridas? Quais documentos de trabalho dialogam? Alguma das ideias que estão sen-

do desenvolvidas já tem um antecedente histórico que comprometa sua emersão? 

2. Título 

Títulos são muito importantes na constituição de qualquer trabalho (seja uma 

obra, série ou exposição) da Ío,5 por indicarem certa sinalização pública da identidade 

da obra e são definidos para produzir uma zona que permita um trânsito de significado. 

Por exemplo, em Estudos para uma Fonte, podemos questionar que fonte é esta, pois 

5 No momento em que esta parte do texto é escrita, a Ío 

está começando a trabalhar em uma curadoria para a 

Fundação Vera Chaves Barcelos. O título provisório é: 

Isso e suas Pseudomorfoses. Este “isso” é impreciso, 

sem um referente, existindo coerentemente em um 

contexto de linguagem onde abarca tudo o que pode, 

potencialmente, estar próximo. Somado à expressão 

Pseudomorfose, de Panofsky (por sua vez derivada de 

Warburg) que se refere à ideia de formas que parecem 

ter sido transformadas no decorrer do tempo, mas que 

no entanto não possuem a origem que lhes é intuitiva-

mente suposta. Este título, e o conceito que o envolve, 

nos dá a liberdade de pensar o acervo da FVCB em 

termos de um espaço que resguarda coisas (chamadas 

de arte em nosso meio) que se transformam. Deseja-

mos apontar possíveis e fictícias transformações atra-

vés de relações entre obras do acervo e artistas convi-

dados que desenvolverão obras mutadas a partir de 

peças oriundas do cervo. 

 Um exemplo de reflexão conceitual que determinou o 

entendimento da curadoria foi pensar que o Bicho 

(1960) de Lygia Clark pertencente ao acervo – comu-

mente conhecido e, em sua origem, manipulável – po-

deria ganhar uma interessante perspectiva se fosse 

mostrado em uma caixa vedada ao olhar (talvez espe-

lhada, talvez de um metal intensamente escuro) e fos-

se acompanhado de fotos que revelam suas articula-

ções possíveis, sendo que cada espectador só tem 

acesso, através de sua escolha, a uma única foto (em 

uma emulação da cartomancia), sem que esteja deter-

minada em qual configuração a obra se encontra. Des-

ta forma o Bicho retorna, ao menos na virtualidade ima-

ginativa, à sua inconstância formal e, também, joga 

com a notoriedade da obra como um dado de seu en-

tendimento, o que não era previsto pela artista. 

 (Atualização. O título modificou-se para: Aã. Que se 

refere a divisão em partes iguais na farmacologia) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ancestral_comum
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evoca tanto a ideia de pureza de um manancial, quanto uma informação que é passada, 

um elemento tipográfico ou uma origem (além da referência, não muito velada, a Du-

champ). 

O título, muitas vezes, é gerado enquanto os trabalhos estão sendo articulados e 

produzidos, conformando decisões plásticas para fortalecer certa ambiguidade, que é a 

fáscia do pensamento poético. Ele tende a ser disjuntivo – e esta ironia busca manter 

um fluxo contínuo sobre o sentido do trabalho. De forma equivalente a uma palavra po-

lissêmica, que tem sua acepção especificada no contexto em que atua, o título se justifi-

ca ou explica, ou, ainda, gera incertezas no jogo com a dimensão plástica (matéria) e os 

fatores in situ (arquitetura, fatores culturais do período e do lugar). 

Em 2015, a Ío expôs, na casa de Cultura Mário Quintana, Não Esta Morte, Ou-

tra.6 Esta exposição jogava, no título, com dupla indefinição. A morte – mistério milenar 

– era deslocada a segundo plano, em benefício de uma outra morte, mais obscura e ina-

cessível. Mas o mais relevante, para nós, foi o quanto o título conduzia a tomada de de-

cisões do conteúdo da exposição, criando um campo de referências e balizamento para 

a atuação dos trabalhos. Não havia uma obra chamada Não esta morte, outra e as 

obras vieram de origens distintas com a exceção de um único trabalho, Também nós 

nos despedimos (2015), uma instalação em baixo relevo sobre terra preta, feito especial-

mente para a exposição e pensado para ocupar o espaço arquitetural, de forma a esta-

belecer uma dinâmica dos espectadores entre as obras e o lugar. 

Uma série fotográfica com o título de Desmos (2013) e um curto vídeo, Dispositi-

vo XI – Ponía trabas a su propria visión por mirar el objeto tan de cerca, que fazem parte 

da exposição, nos ajudam a refletir sobre esse processo de escolhas: Desmos possuía 

6 Texto da exposição Não Esta Morte, Outra: 

 “A gente vive e aprende. Depois morre e esquece. 

 Nancy Foreman 

 Não a face solar da morte lâmina, mas seu outro lado, 

que é a morte enigma. A morte indeterminada e nubla-

da, não uma fronteira que corta duas partes, não o ins-

tante em que nossa consciência se encerra, mas a má-

quina de esquecimento alimentada quando uma era 

termina, uma espécie se extingue, ou um continente 

desliza no oceano. 

 Quase sempre pensamos a morte como a diáfana linha 

pontilhada que separa o alguém da coisa. Mas talvez 

sejamos parte de um grande ecossistema, e apenas 

nos vejamos como individualidades. Então, nossa mor-

te dependeria de eras geológicas ou do afastamento 

progressivo das galáxias. Assim, a morte enigma é tan-

to um sonho em que pessoas se tornam uma monta-

nha, uma cidade ou um poema quanto a sombra do 

esfacelamento projetada por uma excepcional beleza. 

Talvez a morte enigma seja a face insondável, irreme-

diavelmente incompreensível: não esta morte, outra.” 
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Desmos 

Ío: Desmos, 2013. 
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uma dimensão erótica e fetichizante ligada à iconografia dos martírios religiosos da cris-

tandade. As fotos traziam corpos  de jovens desnudos e tesos, marcados pelo corte das 

cicatrizes e com um tom de pele excessivamente pálido. As representações pictóricas 

do barroco e sua luminosidade foram referências iniciais para a construção das fotos, 

ligadas a uma certa desidentificação da especificidade dos corpos, o que os estetiza, os 

coisifica. A série foi desenvolvida em Montevidéu em um período de três meses, durante 

o qual fotografamos indivíduos que tivessem cicatrizes, obedecendo às seguintes re-

gras: 

1) Não há individuação. As faces, tatuagens, roupas ou qualquer outro indício 

passível de identificação, com exceção das cicatrizes, são excluídos da fotografia (as 

fotografias não sofrem intervenções digitais, de forma que isso deve ser obtido através 

da disposição do corpo, do enquadramento e da iluminação). 

2) A iluminação pontual, o fundo negro e a disposição compositiva é não espon-

tânea. Em função disso, as fotos são realizadas no atelier, em um espaço previamente 

preparado e com diversos focos de luz específicos. 

3) As imagens trazem um corpo em tensão, alerta, em oposição aos tons frios da 

foto, de forma a obter um ponto de equilíbrio tenso entre a dimensão erótica e a sombra 

da fatalidade que constituiu a cicatriz. 

Dispositivo XI – Ponía trabas a su propria visión por mirar el objeto tan de cerca 

é um vídeo de menos de um minuto, captado com uma câmera fixa, que registra o movi-

mento de fronhas quando infladas pelo vento e iluminadas por um faixo de luz do sol 

que, depois de instantes, murcham. Apesar de sua simplicidade, o trabalho traz uma 

Dispositivo XI 

Ío: Dispositivo XI – Ponía trabas a su propria visión por 

mirar el objeto tan de cerca, 2013. 



 124 

 

carga poética e dramática perceptível, por remeter à respiração, ao sopro que dá a vida 

e também à sua fragilidade. O título migrou de um conto de Edgar Allan Poe, aberto ab-

solutamente ao acaso, na disposição de nominar o trabalho. 

No texto do catálogo da exposição de Elida Tessler realizada na Fundação Iberê 

Camargo, em 2013, Gramática Intuitiva (que poderia ser o título deste nosso projeto), 

Glória Ferreira se refere ao fundamento que é o título: 

 

[...] a ressonância do título é fundamental, por vezes retrabalha o senti-

do da obra literária. Como um fato da linguagem que participa da con-

cepção da obra, além de instrumento técnico de identificação [...], não 

resume, nem substitui. Mas é como diz Adorno, o lugar que “os pensa-

mentos vieram habitar para aí se dissolverem”.
7
 

 

Um título para este conjunto de trabalhos que emergem de Estudos para uma 

Fonte, que se aloca no universo do possível – mas não ainda do fato – é Orações Coor-

denadas Assindéticas (título que me desagrada, mas que nos serve para a ordenação 

inicial do projeto). O nome se refere a um tipo de ordenação frasal em que as orações 

não são introduzidas por conjunção, mas sim secionadas por caracteres de separação. 

As frases, quando expressas, mantém uma independência uma da outra, mesmo que 

abordando o mesmo tópico. Transferindo essa lógica para a da exposição, cada traba-

lho seria uma oração em direção da polifonia. Podemos pensar, metaforicamente, a for-

ça de um texto impresso em que a linguagem das pausas – uma linguagem sem som – 

ganha a eloquência da dinâmica. 

7 FERREIRA, Gloria; TESSLER, Élida Starosta. Elida 

Tessler: gramática intuitiva. Porto Alegre: Fundação 

Iberê Camargo, 2013. p. 21. 
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As palavras oração e coordenada são também potentes. A primeira por se referir 

tanto a uma prece dirigida a uma deidade quanto a um discurso eloquente. E conter a 

ideia de introspecção, concentração ou, mesmo, a tensão de uma situação aflitiva. A 

segunda, por indicar uma ordenação entre as partes ou um sistema de pontos de orien-

tação. 

3. Unidades 

Ao trabalhar com uma proposta expositiva, é importante pensar as partes consti-

tuintes, mesmo que estas sejam ainda indefinidas. Ou seja, mesmo sem ter as obras 

específicas, devemos ter em mente uma ideia geral daquilo que buscamos, qual sua 

natureza, forma e quantidade. O mesmo vale para trabalhos compostos por diferentes 

partes. Embora estas possam surgir posteriormente e ser agregadas, normalmente 

construímos uma imagem mental do trabalho completo, com todas suas parcelas consti-

tuintes, ao começá-lo. 

Este projeto específico tende a ser um conjunto de sete obras. Os trabalhos da Ío 

com frequência tem divisões, internas e externas, de números ímpar – três, cinco ou 

sete. Estudos para uma Fonte é exceção, suas quatro partes eram exigidas para con-

templar o perímetro da ação, sendo mais uma decisão funcional do que estética/

conceitual. Por outro lado, quatro quadrados subscritos em um quadrado maior dão ao 

conjunto uma solidez e estabilidade que corresponde à certa sisudez que a palavra 

“estudo” sugere e, assim constituíram a sua identidade no livro em que foram publicadas 

inicialmente. 

Unidades 

John Baldessari: Trying to Photograph a Ball so that it is 

in the Center of the Picture, 1972-1973. 
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A escolha pelo número sete não se constitui uma arbitrariedade. Número histori-

camente potente na tradição esotérica – representa a união entre o quatro, que simboli-

za a terra e o três, o céu – e nas religiões monoteístas por conter toda a criação. Infor-

mações que a nós, individualmente, não dizem nada, porém consideramos a possibilida-

de de agenciar estes símbolos. Há, também, uma razão bastante prosaica. O especta-

dor percebe que há um conjunto de diversas partes em um espaço expositivo, mas sua 

atenção individual sobre cada obra – distintas entre si e exigentes à sua maneira –, de 

modo geral, impede que este estabeleça uma apreensão do todo. Isto é, a memória ten-

de a registrar as partes, mas o todo fica de forma incompleta, sujeita a equívocos e fa-

lhas de rememoração (principalmente em suas junções simbólicas, possibilidades de 

ressignificação e fricções. 

Buscamos sempre deixar camadas de incompletude e indefinição nas quais o 

espectador pode, eventualmente, criar leituras muito particulares, esferas de interpreta-

ção que escapam a qualquer previsão. São criadas ficções sobre nossas ficções. Como 

a apreensão do todo tende a ficar relativamente indefinida, um espectador ideal busca-

ria rever os trabalhos, o que permitiria a reconfiguração interna dos significados.8 

Este tipo de ordenação nos aponta para o notório efeito Kuleshov9 e se instrumentaliza 

na capacidade, bastante espontânea, de unir coisas, eventos e contextos – com a dire-

ção de nossa vida psíquica – em uma edição que cria sentido. A palavra automonta-

gem é utilizada por Gonzalez-Foerster ao se referir às “estruturas complexas do cinema 

mental com que esse indivíduo dá forma à sua experiência”.10 Pelo fato das obras pos-

suírem estruturas temáticas congênitas, então, a proximidade entre um trabalho e outro 

– em termos mais poéticos, a fricção – possibilita o redimensionamento de sentido e 

contexto, criando novas conexões dependendo da ordem que se estabelece entre eles. 

8 Quando Umberto Eco se refere a um leitor empírico, 

ele nos comunica que não há lei que determine a leitu-

ra, porque em geral utilizam o texto como receptáculo 

de suas próprias paixões, as quais podem ser exterio-

res ao texto ou provocadas pelo próprio texto. ECO, 

Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1994. p. 54. 

9 Esta alternância de significado pode ser associada às 

teorias de Lev Vladimirovitch Kuleshov (1899-1970), 

cineasta e teórico. Segundo este, as cenas (neste ca-

so, de certa forma, as obras), são o material bruto que 

depende da justaposição e composição das partes, 

entendida como edição, que definirá os conceitos pla-

nejados a esta concatenação. Uma mesma imagem, 

intercalada com três imagens distintas, gerará significa-

dos diversos. Esta teoria, conhecida como efeito (ou 

experimento) Kuleshov, pode ser entendida como uma 

propriedade atuante em uma poética que se estrutura 

Automontagem 

Gonzalez-Foerster: Desert Atomic Park, 2010. 
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4. Constituição 

Para a Ío, definir de que serão feitas as partes de um trabalho ou as obras de 

uma exposição nunca é algo dado a priori. Em termos sinestésicos, poderíamos dizer 

que há uma contínua disposição à orquestração entre os elementos (e esta ilustração 

não é uma licença poética, pois muito do nosso pensamento que ordena, projeta e des-

fruta das obras tem uma dimensão musical), onde esses são pensados de forma a ocu-

par diversas zonas de timbres (a materialidade e os meios) e volumes (a disposição no 

espaço e as dimensões), além disso, consideramos com atenção o ritmo (como cada 

trabalho emite uma informação específica, e como informações de qualidades seme-

lhantes podem ser repetidas ou afastadas para ressaltar seu efeito). Sempre questiona-

mos quais características formais cada trabalho deve ter, individualmente; que pontos 

estabelecerão de contato entre si, que similitudes nesta “gramática intuitiva”. Aqui há 

uma forte parcela de regulamentação, para estabelecer em qual zona de ideias os tra-

balhos atuarão e com o que dialogarão. 

Infiro, no caso do exemplo com o qual estamos trabalhando, que há uma neces-

sidade de simplicidade formal. Essa ideia nasce do fato de que tudo que podemos dizer 

em português, o limite de nossa expressividade, está contido em uma quantidade restri-

ta de símbolos que chamamos de alfabeto. Portanto, cada trabalho deve se limitar a 

uma quantidade reduzida de elementos internos ou que, se em quantidade, estes sejam 

similares entre si. 

“Conjunção adversativa” (acredito que) demonstra isto: o mínimo, a pressão do 

espéculo na parede, que é instrumento para gerar tensões (quase um signo gráfico) e, 

nestas circunstâncias, o faz em várias esferas como de gênero, de sexualidade e da 

através de um conceito de sistema em que as partes 

interagem. A obra está sempre precariamente imple-

mentada, isto é, está sempre sujeita a reconfigurações 

a partir da relação entre suas partes constituintes. 

SOUZA, Munir Klamt. Autotélico. 2011. 204 f. Disserta-

ção (Mestrado em Artes Visuais)–Instituto de Artes, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Ale-

gre, 2011. f. 118. 

Formatado em uma folha 

Ana Hupe: Suas Notas, 2011. 
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história da arte. A busca da limpidez formal da disposição de um texto, formatado em 

uma folha, mesmo contendo toda a oposição e contraste de uma afirmação poética. 

As cores majoritárias nesta exposição devem ser limitadas ao branco de uma fo-

lha, o negro da letra; os metálicos dos instrumentos clássicos de escrita, tais quais, a 

máquina de escrever e a caneta tinteiro, o vermelho e o amarelo das ênfases e das cor-

reções. O amarelo é uma cor que nos horroriza11 e, foi utilizada em apenas um projeto 

da Ío (sendo que, no caso, era inevitável por sua associação com as sinalizações de 

trânsito, o que era um elemento indispensável tanto para a exposição quanto para o es-

petáculo AUTOCHOQUE, de 2010), no entanto nos parece uma cor coerente para este 

projeto e um interessante exercício utilizá-la. 

5. Tempo 

O terceiro item (Unidades) se refere à quantificação; discrimina e seleciona entre 

a unidade e o infinito. Cada escolha acarreta uma relação distinta de duração, no senti-

do de tempo requerido para apreensão da obra. Esta duração é bastante imprecisa e 

está sujeita à demanda individual. Na perspectiva do artista, se ordenam alguns parâ-

metros que, ainda que dúbios, são suficientes para determinar a zona limite de atuação 

do(s) trabalho(s). Calcula-se o tempo das unidades; o tempo médio que o espectador 

dispenderá em cada trabalho; e qual será a dinâmica estabelecida entre as partes. Um 

vídeo, um pequeno desenho ou uma instalação tem exigências de percurso e perma-

nência que são ponderados em sua disposição. A Ío dá importância às temporalidades 

que cada trabalha engendrará, a ponto de criar alguns (ou excluir outros) com a função 

de regular a interação das partes de uma exposição. 

10 BOURRIAUD, Nicolas. Pós-Produção: Como a Arte 

Reprograma o Mundo Contemporâneo. São Paulo: 

Martins Fontes, 2009. p. 62. 

11 É notório o desgosto de Piet Mondrian pela cor verde, e 

o mesmo pode ser dito do amarelo: é uma cor flicts em 

nossa vida poética e cotidiana. Não temos móveis, 

utensílios de cozinha, roupas ou outros objetos dessa 

cor (a única exceção, inevitável, são algumas capas de 

livros). MARTÍ, Silas. Mostra revê todas as fases da 

obra de Mondrian, pioneiro do neoplasticismo. Folha de 

S.Paulo, São Paulo, 25 jan. 2016. Ilustrada. Disponível 

em: <http://www1.folha.uol.com.br/

ilustrada/2016/01/1732938-mostra-reve-todas-as-fases-

da-obra-de-mondrian-pioneiro-do-

neoplasticismo.shtml>. Acesso em: 22 mar. 2016. 

Cor que nos horroriza 

Pastilha de piscina colortil / linha minimondrian / mini16 

miscelânea verde. 
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Nas artes, a diversidade dos 

tempos possíveis é muito vasta. 

Cildo Meirelles diz, em entrevista a 

Hans-Michael Herzog, que as artes 

plásticas “possuem uma generosi-

dade onde é possível, em um ins-

tante, apenas um olhar para enten-

der a obra”.12 Mas também pode-

mos dilatá-lo por séculos, de forma 

que o trabalho exija o decorrer de 

uma substancial quantidade de 

tempo13 para se realizar. Vazio do 

Coração – litoral, de Nelson Felix, 

de 2005, é uma esfera de mármore 

cravejada por 22 pinos de ferro 

abandonada em uma praia do Ce-

ará. O que é previsto é que a oxida-

ção do ferro dilatará os pinos, de 

forma a romper o mármore. “O tra-

balho está acontecendo no presen-

te e, por séculos, permanecerá em 

transformação distante de nossos 

olhos.”14 E há toda uma gama de 

fracionamentos entre estes dois 

12 SOARES, Valeska; MEIRELES, Cildo; NETO, Ernesto. 

Seduções: instalações. Zurich: Daros-Latinamerica, 

2006. p. 72. 

13 Em 1997, durante uma conferência de músicos e filóso-

fos, foram discutidas as instruções de Cage para se 

executar a peça As Slow as Possible, tendo em mente 

que o órgão é um instrumento que não impõe limite de 

tempo às notas, ou seja, tem um sustain ilimitado. Sur-

giu então um projeto para se tocar essa música, com 

previsão de que dure 693 anos para se tocá-la comple-

ta. A peça é executada em um órgão dedicado em ex-

clusivo para esta performance na igreja de S. Burchar-

di, em Halberstadt. A partitura da peça consiste em 8 

páginas, e o tempo da música foi estudado para que a 

peça seja executada corretamente na duração de 693 

anos. Sua execução começou no dia 5 de setembro de 

2001, com uma pausa que durou 17 meses, até o dia 5 

de fevereiro de 2003, quando foi tocado o primeiro 

acorde que durou até 5 de julho de 2005. Os últimos 

acordes tiveram início dia 5 de janeiro de 2006, que foi 

concluído dia 5 de julho de 2012. Uma máquina asse-

gura o fornecimento constante de ar e permite a execu-

ção contínua. A performance da obra está planejada 

para continuar até o dia 5 de setembro do ano de 2640. 

ORGAN²/ASLSP. In: WIKIPÉDIA. Disponível em: 

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Organ%C2%B2/ASLSP>. 

Acesso em: 3 abr. 2014. 

14 FELIX, Nelson. Ooco. São Paulo: Pinacoteca do Esta-

do de São Paulo, 2015. v. 2, p. 126. 

Abandonada em uma praia  

Nelson Felix: Vazio do Coração – litoral, 2005. 

John Cage: As Slow as Possible, 1985-1987. 

Substancial quantidade de tempo 
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pontos, o instante e o indefinido. Evidentemente, está além da capacidade humana 

apreender efetivamente uma obra de longa duração, como a citada acima. Porém a in-

formação de sua duração contribui para a experiência do espectador e forma, de certo 

modo, uma percepção do tempo da obra que excede a de sua vivência. As obras com 

seus respectivos tempos de recepção estimados, e a relação entre estes, são então 

considerados para acontecer dentro do que consideramos a experiência ótima, confor-

me a proposta. 



 131 

 

“A natureza ama ocultar-se”15 

 

Estes fatores listados – regras – que delimitam zonas especificas do espaço-

tempo poético, ocorrem com frequência em qualquer projeto que desenvolvamos, e co-

laboram para dividir e sistematizar. Com frequência os trabalhos em processo disparam 

a consciência de suas variações e possibilidades, seus deslocamentos (no uso psicana-

lítico da palavra), forma e desforma.16 As regras potencializam a percepção das alterna-

tivas que um cenário pode configurar (como um campo de futebol que conteria todas as 

jogadas possíveis). Este procedimento, ao mesmo tempo em que cria limitações, criam 

condições para que o pensamento atue com redução de dispersão. Há a disposição ao 

pensamento projetivo estratégico e a expectativa ao resultado incerto – um trabalho não 

é uma trilha retilínea. Estas estruturas esquemáticas servem para que, em seus limites, 

circulem fatores sobre as quais não temos controle; são apenas demarcações para per-

cebermos, tenuamente, que suas partes são preenchidas com metamedidas. Esses re-

gramentos autoimpostos, que regulam os procedimentos poiéticos da Ío, geram um con-

junto de circunstâncias em seu entorno que, como veremos, são similares ao que nos é 

comumente aceito como jogo. 

Até o momento, afirmamos reiteradamente que há uma correlação entre os pro-

cedimentos criativos e ordenadores da Ío e a estrutura ou lógica de um jogo. Porém, a 

noção intuitiva que temos do jogo – e que nos é plenamente aceitável quando estamos 

envoltos por ele – transluz, torna-se fugidia ou imprecisa, quando detemos um olhar cui-

dadoso sobre o mesmo. Wittgenstein assinalava que a observação de várias atividades, 

15 SCHÜLER, Donaldo. Heráclito e seu (dis)curso. Porto 

Alegre: L&PM, 2000. p. 49. 

16 Expressão da construção civil, relativa ao período de 

secagem do concreto. 
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17 WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações filosóficas. 2. 

ed. Petrópolis: Vozes, 1996. (Coleção pensamento hu-

mano). 

18 SCHÜLER, 2000, p. 67. 

que inequivocamente consideramos como jogos não nos permite, necessariamente, per-

ceber quais elementos fundamentais as unem.17 Nosso objetivo, nesta parte do texto, é 

tentar reduzir a ambiguidade sobre o que entendemos como jogo e o quanto este enten-

dimento pode contribuir no processo artístico. Também há uma disposição metafórica, 

porque – sem excluir o que antecede – a partir de Huizinga, ao falar sobre o jogo, para 

nós é com muita frequência sobre arte que se fala (talvez porque nossa hipótese enten-

de que ambos são identidades de uma mesma entidade – princípios de ordem). Não 

obstante, eventualmente notas em paralelo indicarão outra direção, onde a arte se bifur-

ca do jogo. 

Donaldo Schüler, em Heráclito e seu (dis)curso, analisa o seguinte fragmento: “A 

vida é um jogo, jogo de dados: do jovem é o reino.”18 Schüler começa apologista da in-

certeza que reina no universo indicando, metaforicamente, uma espécie de gamão que 

tem o avanço das peças determinado pelo lance dos dados. Mas, como a sorte não é 

tudo, cabe ao jogador se apropriar das oportunidades para delas valer-se. Constrangido, 

Schüler admite o impasse que é traduzir paizo por “jogar” porque nega, ao leitor de lín-

gua portuguesa, sua outra face: brincar. Ideia dupla que une seriedade e leveza, mais 

correto seria traduzi-lo por “jogar-brincar” (este “play” que nossa língua não oferece). 

Porém, em sua estranheza, esta tradução não preservaria as anáforas do texto original. 

Por ser necessário reduzir o vão entre jogar e brincar, Schüler subitamente dá um salto 

no texto – que parece desvinculado de seu raciocínio (ou nós não o acompanhamos), 

mas se torna contundente pelo fascínio que emana: 

 

[...] a introdução do jogo num sistema de extrema logicidade, presidido 

por leis cósmicas, responsáveis pela inteligibilidade do todo. Não hou-

Dados 

Cildo Meireles: Dados, 1970. 
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vesse o livre rolar dos dados, compreendido em limites, excluído esta-

ria o pensamento com operações espontâneas. A criança-jovem que 

brinca reina nas invenções poéticas, científicas e teóricas. As epopéias, 

as tragédias e os ensaios surgem dos lances de dados. Sem jogo, não 

haveria conhecimento do mundo nem de nós mesmos. Nenhum ato 

livre vem munido de certeza. [...] O jogo gera o novo em associações
19

 

e disposições novas, sem transgredir as leis do sistema.
20

 

 

O jogo reinstaura, transforma e instabiliza. Nele está contido o erro: quem nos 

garante que as respostas não procedem a lúcidos enganos? Jogando se falha, se é der-

rotado e se vence que nos leva à máxima beckettiana: Try again, fail again. Fail better. 

Este destemor no erro é o que habilita o jogo a ser um “método dos que transgridem as 

fronteiras do saber acumulado”.21 

Para Schüler, o jogo atua como instrumento de transformação, pois o destino e 

cada lance de dados estão exclusivamente nas mãos do jogador e, nisto, este deve re-

conhecer o não sabido à sua frente. Isso torna jovem aquele que joga (mesmo o velho, 

quando não se curva ao já sabido). Heráclito nos diz que o jogo nos transforma, nos 

transubstancia. O jogo humaniza o saber. O pintor joga com as tintas, o escultor com as 

matérias e o pensador com as palavras esvaziadas de mitos: engendra conceitos. “O 

jogo de um contamina-se com o jogo dos outros no espaço comum, lugar de comunica-

ção, de trocas.”22 

O jogo é como uma Máquina-mundo que exige – para sermos legítimos jogado-

res-brincadores – que nos entreguemos por inteiro a seu raio; contudo não sabemos que 

máquina é esta: suas peças, o que fazem? Do que são feitas? O que ela é? Antes das 

respostas – que em verdade não virão – um interlúdio: com grande frequência recorre-

19 Esta afirmação ressalta a dimensão de variação, que 

nos permite ponderar como um trabalho plástico é um 

dispositivo de transformação: se transforma no pensa-

mento enquanto o seduzimos; se transforma quando o 

materializamos; se transforma ao ser realizado e apre-

sentado; se transforma quando adentra na esfera do 

escrutínio; se transforma quando os outros criam ver-

sões para si, se transforma quando nos é possível, no 

futuro, recordá-lo e criar novas pontes e túneis. Neste 

percurso há o destemor no erro, a consciência de que 

há vários certos, vários caminhos que podem ser per-

corridos. 

20 SCHÜLER, 2000, p. 68-69. 

21 Ibid., p. 69. 

22 ibid., p. 70. 
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mos ao dicionário como anteparo para este texto, com o objetivo de encontrar a palavra 

mais precisa, evitar as repetições através da sinomia e, principalmente, encontrar signifi-

cados secundários nas palavras, que nos permitam jogar com sua identidade, dar-lhe 

mobilidade e brincar com sua semântica. Poucas linhas acima, há um jogo de palavras 

que, embora irrelevante para o andamento do texto, é importante para emular processos 

poéticos aos quais o texto se refere. Primeiro, indica a um poema de Carlos Drummond 

de Andrade, A Máquina do Mundo23 e, em seguida, a palavra raio é usada no sentido 

geométrico, tem a função de relembrar a origem helênica de Heráclito, e flerta com os 

atributos de Zeus e à aleatoriedade do destino. Esta digressão é apenas para ressaltar 

que escrever um texto de e sobre poéticas visuais é, eventualmente, um exercício que 

afirma e dissimula; mas ambas ações são partes complementares de um discurso co-

mum, apenas de visibilidades distintas. As escolhas e a análise da fugidia identidade 

das palavras não é um processo muito diferente do próprio jogo.  

Dito isto, o que nos revela a palavra jogo?   

De forma geral, pode ser descrito como: recreação individual ou coletiva. Ativida-

de intelectual ou física com o fim de competição ou aposta sujeita à adversidade dos 

resultados. Espaço onde o jogo se desenvolve: este é um jogo de damas (apontando 

para um tabuleiro). O conjunto das partes integrantes – cartas, peças, etc. – com as 

quais um jogador é municiado. Elementos variáveis – como números ou afins – em que 

se aposta em um sistema de sorteio, assim como o seu comprovante. Combate ou luta 

sem fim específico que não a da própria atividade (jogo de capoeira). Semelhante a este 

é o movimento para os lados, no sentido de balanço, como no jogo do barco nas maro-

las. A dimensão de indeterminação dos eventos (jogo) da vida ou manipulação em vá-

23 “[…] e aves pairassem 

 no céu de chumbo, e suas formas pretas 

 lentamente se fossem diluindo 

 na escuridão maior, vinda dos montes 

 e de meu próprio ser desenganado, 

 a máquina do mundo se entreabriu 

 para quem de a romper já se esquivava 

 e só de o ter pensado se carpia. 

 Abriu-se majestosa e circunspecta, 

 sem emitir um som que fosse impuro 

 nem um clarão maior que o tolerável 

 pelas pupilas gastas na inspeção 

 contínua e dolorosa do deserto,  

 e pela mente exausta de mentar 

 toda uma realidade que transcende 

 a própria imagem sua debuxada 

 no rosto do mistério, nos abismos.” 

 Trecho do poema A Máquina do Mundo de Carlos 

Drummond de Andrade. ANDRADE, Carlos Drummond 

de. A Máquina do Mundo. Releituras. Disponível em: 

<http://www.releituras.com/drummond_amaquina.asp>. 

Acesso em: 12 abr. 2016. 
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rias esferas das relações sociais. Outros significados não são mais que variações, amál-

gamas ou complementos das que estão dadas acima. 

Uma síntese que une as definições sobre o jogo (que, embora soe exótica, nos 

ajuda a contemplar sua multiplicidade), mesmo seja que falha e que a corrijamos no de-

correr desta reflexão, é: o espaço, as partes e as ações, bem como o conjunto destas, 

nas quais o indeterminado se manifesta.24 

Aristóteles, em Ética a Nicômaco, entendia o jogo como autotélico e autossufici-

ente e, neste contexto, o jogo constrói o desejo de si mesmo: a causa final do jogo é o 

próprio jogo. Por esta definição, Aristóteles aproximou-o à felicidade e à virtude, “pois 

estas atividades também são escolhidas por si mesmas e não são necessárias como as 

que constituem o trabalho”.25 No desenvolvimento de seu raciocínio, acaba por excluir o 

jogo deste triunvirato. São Tomás de Aquino, inspirado em Aristóteles e Santo Agosti-

nho, atribui ao jogo dupla positividade. De um lado, o repouso (no sentido de atividade 

distinta do trabalho) é necessário porque a energia do indivíduo é um recurso finito e 

cabe ao repouso realimentá-la. Para ilustrar essa ideia, uma imagem que ele sugere é 

“assim como arco, se quebraria se estivesse sempre tenso”.26 De outro lado, outra vir-

tude do jogo seria o desenvolvimento da eutrepelia – a urbanidade e o bom humor – e 

esta seria desejável ao azeitamento das relações em sociedade (sua ausência é enten-

dida até como um pecado). 

24 Uma transliteração nos convidaria a dizer que a arte é 

o objeto, seu fazedor e suas decisões, o ambiente em 

que este objeto se insere, o sistema de valores dentro 

do qual ele se relaciona (os do seu tempo, e, eventual-

mente os de indeterminados tempos futuros) e o emba-

te com o que os outros lhe atribuem. A obra, de sua 

vaga poiética até sua institucionalização, é um objeto, 

mas também uma figura de linguagem: Metonímia. Por 

só lhe ser permitido existir (no sentido de ter seu real 

significado) se contiver toda a amplidão de seu sistema 

dentro de si. 

25 ABBAGNANO, Nicola; BOSI, Alfredo; BENEDETTI, 

Ivone Castilho. Dicionário de filosofia. 6. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2012. p. 588. 

26 DUFLO, Colas. O jogo: de Pascal a Schiller. Porto Ale-

gre: ArtMed, 1999. p. 20. 

Como arco, se quebraria 

Marina Abramović e Ulay: Rest Energy, 1980. 
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Dispositivos I ─ XI 

 

Dispositivos I ─ XI foi o título de uma exposição-experiência da Ío, que era regida por um objetivo predeterminado. Criamos um conjunto 

de regras que devia ser seguido para executá-la: 

─ Realizar uma exposição partindo do zero: nenhuma ideia  de uma obra ou referência anterioriormente registrada poderia ser utilizada; 

─ Realizar todo o projeto e as obras no período de 10 dias; 

─ Estar abertos a todas as possibilidades que se apresentassem. Tudo deveria tornar-se um trabalho (desde que cumprisse sua cota de 

qualidade – critério obviamente subjetivo). 

Este foi o trabalho da Ío mais diversificado, porque não era viável (dentro das regras) manter a coerência interna com que normativa-

mente estruturamos nossas exposições. Não havia tempo de reflexão para unir coerentemente as partes. Um livro de anatomia da Taschen 

conduziu a um desenho escavado na parede; fronhas secando na janela levaram a um vídeo; uma caminhada na Rambla de Montevidéu a 

uma foto que aproxima as rochas da praia aos prédios do centro; uma nota sobre envenenamento por mercúrio da modelo de Jean Fouquet, 

Agnès Sorel, cujo coração foi sepultado em separado, originou uma fotografia com nu de Laura Cattani; o medo da morte que possuía Hans 

Cristian Andersen inspirou um pequeno texto, e assim sucessivamente. 
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Um livro de anatomia  

Ío: Dispositivo VIII – Acrômio, 2013. 

Dispositivos I-XI 

Ío: Dispositivos I-XI (visão geral), 2013. 

Ío: Dispositivo IX – Linde, 2013. 

Uma caminhada na Rambla 
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O que é comum a todos estes jogos?  

 

No século XVIII, matemáticos foram atraídos pelo jogo ao perceberem um territó-

rio propício a novas análises. Detiveram-se com ênfase nos jogos de azar, a ponto de 

estes serem objeto de uma classificação.27 Podemos entender esta atenção inclusive 

pela dificuldade em classificar e encontrar o denominador comum dos jogos – que não 

os de azar – por sua diversidade. Uma informação atraente é que este interesse sobre 

os jogos de azar terá significativas consequências futuras, em especial o nascimento de 

um ramo da matemática: a teoria das probabilidades. Nos adiantamos, brevemente, em 

alguns séculos para iluminar estas imbricações e exclusões do jogo, via Wittgenstein. 

 

Observe, p. ex., os processos que chamamos “jogos”. Tenho em 

mente os jogos de tabuleiro, os jogos de carta, o jogo de bola, os jo-

gos de combate, etc. O que é comum a todos estes jogos? – Não di-

ga: “Tem que haver algo que lhes seja comum, do contrário não se 

chamariam ‘jogos’” – mas olhe se há algo que seja comum a todos. – 

Porque, quando olhá-los, você não verá algo que seria comum a todo, 

mas verá semelhanças, parentescos, aliás, uma boa quantidade de-

les. Como foi dito: não pense, mas olhe! – Olhe, p. ex., os jogos de 

tabuleiro com seus variados parentescos. Passe agora para os jogos 

de cartas: aqui você encontra muitas correspondências com aquela 

primeira classe, mas muitos traços comuns desaparecem, outros se 

apresentam. Se passarmos agora aos jogos de bola, veremos que 

certas coisas são mantidas, ao passo que muitas se perdem. – Pres-

tam-se todas elas ao “entretenimento”? Compare o xadrez com o lu-

do. OU, há por toda parte, ganhar ou perder, ou uma concorrência 

27 Esta classificação foi oferecida por Jenan Pontas, em 

seu Dictionnaire des cas de conscience: o primeiro é 

aquele no qual só o espírito, ou destreza, tem a parte 

principal, como o xadrez, as damas, a péla, etc. O se-

gundo consiste unicamente no acaso, como dados, 

hoca, lansquet, pharaon e blanque. O terceiro, que é 

misto, depende, em parte da engenhosidade e em par-

te do acaso, como piquet, triomphe, trictac, etc. DU-

FLO, 1999, p. 23. 
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dos jogadores? Pense nas paciências. Nos jogos de bola há ganhar e 

perder; mas, se uma criança atira a bola contra a parede e a agarra 

novamente, neste caso este traço desapareceu. Veja que papel de-

sempenha a habilidade e a sorte. E quão diferente é a habilidade no 

jogo de xadrez e a habilidade no jogo de tênis. Pense agora nas brin-

cadeiras de roda: aqui se encontra o elemento de entretenimento, 

mas quantos dos outros traços característicos desapareceram! E as-

sim podemos percorrer os muitos, muitos outros grupos de jogos, ver 

as semelhanças aparecerem e desaparecerem. 

E o resultado desta observação é: vemos complicada rede de seme-

lhanças que se sobrepõem uma as outras e se entrecruzam. Seme-

lhanças em grande e em pequena escala.
28 

 

Colas Duflo, em O jogo: de Pascal a Schiller, nos indica uma complexificação, 

consequente deste interesse dos matemáticos: a visão de que os jogos são um fenôme-

no que marca a manifestação da engenhosidade humana – porque no jogo o espírito 

humano se apresenta livremente, desprovido da coerção do real. Há uma reavaliação 

antropológica neste período, que terá influência sobre a maneira que o entendemos ho-

diernamente, ampliando-o a um escopo cientifico e filosófico. Cartas de Leibniz o teste-

munham, pois este percebe a urgência da necessidade de cursos focados no jogo com 

uma abordagem matemática. Sua atenção não se limitava aos jogos de azar, mas ao 

ilimitado número de jogos aberto ao engenho humano, almejando um tratado que abran-

gesse toda a esfera lúdica. “Depois dos jogos que dependem unicamente de números, 

vêm aqueles em que ainda entra a situação, como no trictrac, nas damas e sobretudo 

no xadrez [...].”29 Depois dos jogos em que entram apenas o número e a situação, virão 

aqueles em que entra o movimento, como no jogo de bilhar ou no da péla. O que marca 

um ponto de transição é este interesse, de um excepcional matemático e filósofo, sobre 

 

28 WITTGENSTEIN, 1996, p. 52-53. 

29 LEIBNIZ, Gottfried Wilhelm, Philosophische Schriften, 

Ed. Gerhardt, t. 3, p. 667 apud DUFLO, 1999, p. 24. 

Grifo nosso. 

Trictrac 
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algo que durante séculos foi tido como menor. A chave está nas palavras de Leibniz: 

(ele pode nos fornecer) “ensinamentos preciosos na arte de inventar”.30 Esta percepção 

terá alcance a partir de Da arte Combinatória (1666), como a arte de engendrar novos 

arranjos para elementos preexistentes. 

 

Seria bom que aquele que quisesse tratar dessa matéria continuasse o 

exame dos jogos de azar; e geralmente eu gostaria que um hábil mate-

mático quisesse fazer uma ampla e bem circunstanciada e bem racio-

nada sobre todos os tipos de jogos, o que seria de grande uso para 

aperfeiçoar a arte de inventar, parecendo o espirito humano melhor 

nos jogos do que nas matérias mais sérias.
31

 

 

Uma ideia de jogo que se potencializa, neste período analisado por Duflo, é a de 

exercício da introspecção como uma reconstrução das possibilidades do mundo. O mol-

dar projetivamente cenários em uma temporalidade, eventualmente exígua, sem que a 

sobrevivência esteja determinada por isto. Estimam-se probabilidades, pressupõe-se a 

ação de outrem, adivinha-se e erra-se. O jogo gesta realidades que se desfazem no 

conflito, as reconfigura – como nos sonhos em que a morte com frequência nos faz des-

pertar, o jogo se encerra sem que haja um fim de fato. A própria ocultação ou dissimula-

ção, em suas formas mais questionáveis – como a trapaça –, pode ser interessante no 

limite do jogo (a trapaça pode ser considerada um metajogo,32 pois está fora das regras 

do mesmo, mas ainda assim faz parte dele, pois afeta seu andamento e resultado), por-

que nos adestra a percebê-la. Perceber que as regras estão sendo desrespeitadas ou 

alteradas é uma consciência sobre a estabilidade do jogo, porque se passa a jogar outro 

jogo – no qual o primeiro está inserido –, habilidade indispensável quando o jogo da vi-

30 DUFLO, 1999, p. 24. 

31 Ibid., p. 25. 

32 Insistiremos frequentemente nas similitudes entre o 

jogo e a arte – os chamaremos de entidades irmãs – 

mas, adiantando um epílogo, nos parece que há uma 

diferença fundamental, que aparece quando nos ques-

tionamos: 

 É possível um jogo irônico? 

 Tomemos como exemplo o futebol. Um jogador pode 

acionar um ato desnecessário ao jogo – a firula –, mas 

que se constitui em uma ação para o regozijo da torci-

da (incentivo) ou desmoralização do adversário, o que 

se constituem atos dentro do jogo. Um time pode per-

der – permitindo que seu adversário acumule pontos – 

para que um outro adversário, extracampo, seja preju-

dicado, o que faz parte do jogo. O time pode perder 

para pressionar por melhores salários, isto é, condi-

ções financeiras para jogarem melhor, o que ainda diz 

respeito ao jogo. 

 É possível um ato no interior do jogo que esteja à mar-

gem, que este ato tenha valor em outra instância – fora 

do jogo – e realimente o jogo nesta ação? Por exem-

plo, um time pode ter um rendimento superior a seus 

adversários em um campeonato e, na final, todos os 

jogadores cantarem Fita Amarela (retórica cor deste 

fictício time), de Noel Rosa, e caírem falsamente mor-

tos no chão e assim permanecerem até o final da parti-

da? 

 Sim e não. 

 Obviamente é possível que aconteça, mas não seriam 

atletas, e sim artistas. Porque esta jogada só faz algum 

sentido para a ótica da arte. Porém Retornaremos esta 

discussão mais adiantes.  
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da se dá em questões como ética, política e as distinções que efetuamos em uma linha 

de tempo em relação à nossa percepção moral. A soma destes fatores nos ajuda na ar-

te de meditar.33 

Ao abordar o jogo, é fundamental referir-nos ao Homo Ludens de Johan Huizin-

ga. Comecemos por uma das definições: 

 

O Jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 

certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um 

fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de ale-

gria e de uma consciência de ser diferente da “vida quotidiana”.
34

 

 

Vinculada a essa concepção do jogo, está a definição, dentre as abordagens 

possíveis, que ele propõe para a espécie humana:35 Homo Ludens – espécie inerente-

mente destinada ao jogo, que o usa como evasão e mediação da realidade. Para Hui-

zinga, o jogo nos universaliza, pois é uma constante que se repete em todas as culturas 

e épocas. Porém, o autor vê com dificuldade a análise do jogo, pois o mesmo transbor-

da dos métodos quantitativos das ciências experimentais em direção ao seu profundo 

caráter estético. Como analisar um processo que se constitui por regras formais, espa-

ços mensuráveis e elementos como a alegria, decepção, desejo de vingança e catarse, 

que são como metamedidas? Huizinga pondera que a natureza poderia nos ter ofereci-

do a descarga de energia excessiva, como uma distensão após o esforço, e a prepara-

ção para as exigências da vida, a compensação dos desejos insatisfeitos, etc., sob a 

33 A palavra meditar tem um aspecto interessante ao re-

fletirmos como ela pode ser aplicada aos atributos do 

jogo, porque reflete com precisão as decisões tomadas 

(independentemente de sua duração; o drible de Pelé é 

uma epifania, uma meditação contraída entre fugazes 

fluxos de pensamentos – vide nota 72) e, ao mesmo 

tempo ela cobre os dois polos: o da atenção e de sua 

sombra (que não é a desatenção, mas uma atenção 

difusa pelo todo). Sua definição abarca: 

 “1.  Pensar detidamente (sobre ou em); REFLETIR [td. 

: meditar uma resposta.] [...] 

 2. Planejar, projetar, arquitetar. [...] 

 3. [...] Concentrar-se espiritualmente para desligar-se 

gradualmente das preocupações do mundo material 

[...].” MEDITAR. In: AULETE digital. Disponível em: 

<http://www.aulete.com.br/meditar>. Acesso em: 30 

abr. 2016. 

34 HUIZINGA, Johan. Homo ludens: o jogo como elemen-

to da cultura. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004. p. 

33. 

 Poderia ser dito, também: a arte é uma atividade ou 

ocupação voluntária, exercida dentro de certos e deter-

minados limites de tempo e de espaço, segundo regras 

livremente consentidas, mas absolutamente obrigató-

rias, dotada de um fim em si mesma acompanhada de 

um sentimento de tensão e de alegria e de uma consci-

ência de ser diferente da vida quotidiana.  

35 Homo Sapiens é uma definição que se refere a única 

espécie animal de primata bípede do gênero Homo 

ainda viva. O Homo Sapiens é entendido como um ge-

rador de cultura e, até onde podemos inferir, o único 

que estabelece significação e sentido à natureza. 

 Homo Faber: Sem negar a anterior, esta nomenclatura 

nos define como fabricantes de artefatos e dispositivos. 

Bergson nos ajuda a pensar esta classificação como 

uma espécie de Mise en abyme, ao entendê-la como a 



 142 

 

forma de exercícios e reações puramente mecânicos. Mas não, ela nos deu a tensão, a 

alegria e o divertimento do jogo.36 

Todo ser humano, em algum grau, percebe um jogo quando este se apresenta – 

mesmo que não entenda suas regras. Em sua realidade autônoma, “A existência do jo-

go é inegável. É possível negar, se se quiser, quase todas as abstrações: justiça, a be-

leza, a verdade, o bem, deus. É possível negar-se a seriedade, mas não o jogo.”37 Sin-

cronicamente, reconhecer o jogo é perceber a lógica que o estrutura ou, como diz Hui-

zinga, seu espírito, porque a essência do jogo não é material.  

Huizinga faz uma consideração, que Wittgenstein complexifica, de que as gran-

des atividades humanas são marcadas pelo jogo como, por exemplo, a linguagem. A 

linguagem que nos instrumentaliza a transformar as coisas em designação e, com este 

processo, atribuir-lhes entendimento (ou espírito, como diz Huizinga). Esta designação 

permite ao espírito saltar da matéria sólida das coisas em direção aos pensamentos. À 

margem ou à sombra de toda expressão abstrata se oculta uma metáfora, e toda metá-

fora é um jogo de palavras. Por consequência, o processo de designar palavras às coi-

sas, um mundo poético, se inflou ao lado da natureza e ambas jogam indefinidamente. 

Iremos nos atentar, em especial, às características formais que são discrimina-

das em Homo Ludens, para que possamos estabelecer relações possíveis, conexões, 

demarcar semelhanças com o processo em que um trabalho poético se instaura. Essas 

características formais são: a voluntariedade, as regras, a relação espaço-temporal e a 

evasão da vida cotidiana. Observamos, também, as principais características informais: 

a incerteza e as tensões advindas desta, a presença e ação do acaso, a dimensão lúdi-

ca, o espirito do conflito (comportamento agonístico) e o sentido de fantasia (ou imagi-

capacidade de criar objetos artificiais, ferramentas em 

particular, prenhes de outras, isto é, ferramentas que 

farão ferramentas que se modificarão de modo ilimita-

do. BERGSON, Henri. A evolução criadora. Lisboa: Ed. 

70, 2001. p. 70. 

36 HUIZINGA, 2004, p. 5. 

37 Ibid., p. 6. 

Esta designação 
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nação). Segundo Huizinga, qualquer evento social em que estas características podem 

ser aplicadas é entendido como jogo. 

A voluntariedade é a disposição do indivíduo em participar do jogo. Este joga por-

que assim o deseja, e há a inerência da liberdade em sua decisão; sendo que, de forma 

equivalente, o jogo pode cessar. Mesmo em uma situação em que seja coagido, ainda 

resta ao indivíduo jogar ou simular o jogo. Mas ao aderir ao jogo, este se revela em si-

nais; seja ao incorporar os papéis, seja através de mudanças fisionômicas ou exaltação 

– isto é, alterações que explicitam adesão emocional ao âmbito ao qual se entrega. O 

indivíduo pode, também, modificar sua opinião e abandonar o jogo (por mais que repre-

sálias sejam passiveis de ocorrer) porque este não mais o envolve. Ou seja, voluntarie-

dade é tanto a decisão de aderir ao jogo como a disposição de nele permanecer, assim 

como a disposição de abandoná-lo. Ou, dito de outra forma, a voluntariedade é se dar 

espontaneamente ao tempo do jogo.
38

 Há uma dimensão decisória importante nesta 

característica, que é a capacidade de gerar individualmente o discernimento daquilo que 

lhe convém, o que não lhe convém, e as consequências de fazer essa escolha. A arte 

nos permite a divertida transubstanciação da vida interior. Podemos entrar em um livro 

ou uma escultura, frui-la (em uma comunicação emocional que poucas vezes estabele-

cemos com nossos pares humanos) e, em seguida, ir pegar um delicioso café expresso, 

retornar e continuar, senão o mesmo fluxo, um muito similar. Voluntariamente, ordena-

mos o trânsito desta relação. 

As regras são qualidade essencial do que se entende como jogo. Não existe jogo 

sem regras. Por consequência, sob o império das regras, há a submissão de forma vo-

luntária. “Ele cria ordem e ele é ordem. Introduz na confusão da vida e imperfeição do 

 

 

 

38 Os vidros automotivos são constituídos por duas lâmi-

nas e, entre elas, uma película de plástico. Os vidros 

são fissurados e suspensos por cabos de aço. O pró-

prio peso do vidro, gradualmente, vai esgarçando o 

plástico e quebrando o vidro, que se rompe e cai ao 

chão. Durante este processo, leves cacos de vidro se 

desprendem da estrutura e caem ao chão com peque-

nos estalos. Toda a duração destes acontecimentos 

leva em torno de 24 horas. A forma como o trabalho se 

reconfigurará neste processo, como suas partes joga-

rão com as tensões internas, é parte importante do 

jogo desta Narrativa de Campo Escuro. 

Ao tempo do jogo 

Ío: 3 Narrativas de Campo Escuro I, 2011. 
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mundo uma perfeição temporária e limitada, exige uma ordem suprema e absoluta: 

[...].”39 Huizinga percebe uma estreita relação entre a beleza da ordem que emana do 

jogo, e a estética que ordena as formas – também trespassada pela beleza. As palavras 

que utilizamos para descrever as dinâmicas dos jogos parecem migradas da estética: 

falamos de tensão, equilíbrio, variação, solução, etc. 

As regras são o que nos permite a visualização projetiva da regularidade do jogo, 

da forma que este tem e terá, o padrão que nele se insere. No xadrez, cada peça pos-

sui uma representação simbólica e cinética. Reinos em conflitos são evocados e movi-

mentos que representam cada agente os delimita. A restrição de recursos do povo se 

reflete na circunscrição de cada casa andada pelo peão. Os movimentos pesados e reti-

líneos da torre nos relembram os cercos, com seu deslocamento lento e regular. O bis-

po, com sua obliquidade, as tramas palacianas. Este combate se dá na ação das regras 

simbólicas partilhadas pelos jogadores. Nenhuma lei maior que a do jogo nos impede de 

deslocar a torre na diagonal. Porém, no universo dimensional no qual a torre se move 

não há diagonais, e esta convenção nos é aceitável em função do que entendemos co-

mo um bem maior, que é a coerência estrutural do jogo. Qualquer coisa que fuja disso 

será uma ação que não pertence ao que se entende como xadrez. Porque o jogo, como 

a arte, emula certa mimese da realidade. Tanto o jogo quanto a vida social não existem 

sem regras. Um furor dionisíaco, de uma urgência total dos sentidos e dos instintos; um 

tomar para si o que se deseja – por parte de um indivíduo ou de um grupo social – re-

presenta uma total anomia que não é sustentável, e acaba por desagregar-se. 

É importante ressaltar que há regras que determinam o jogo em espectro am-

plo.40 Um rei nunca é apenas um rei, mas o universo que este orbita. Ao olhar um solitá-

39 HUIZINGA, 2004, p. 13. 

40 As regras nos permitem ter uma visão total, onde tenta-

mos conectar todas as partes. Ao definir as regras que 

um trabalho plástico impõe, buscamos intuir e construir 

seu devir. Há, sem paradoxo, um sentido de liberdade 

nas regras por nos permitir agir com economia em um 

contexto. 

No xadrez, cada peça 

Marcel Duchamp: Designs for Chessman, 1920. 
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Representação simbólica 

Ío: Terceira dentição, 2009-2013. 
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rio rei branco caído no tapete da sala de sua casa, ele não é um objeto isolado, mas 

parte de um sistema. Isso se dá porque – em nossa imaginação – este contém movi-

mentos multidirecionais, mesmo que limitados a uma casa; as variáveis que o jogo pode 

exercer, as peças que procuram imobilizá-lo (sem sequer falar em toda a dimensão sim-

bólica que o permeia)... 

Estas propriedades, que percebemos como pertencentes a um rei, nos permitem 

manipular mentalmente a ideia de rei e projetá-la, ao pegar objetos aleatórios e redefinir 

sua identidade na coerção do jogo. Assim, um saleiro é um rei, uma tampinha é um pe-

ão, uma rolha é uma torre, e assim sucessivamente. Podemos traçar o tabuleiro com 

lápis em uma mesa, ou delimitar as bordas de uma toalha quadriculada, e estes elemen-

tos heteróclitos se transubstanciam. Jeferson José Moebus Retondar, em Teoria do jo-

go, diz que as regras que lhe dão forma indicam que ele é isto e não aquilo. 

 

Ou seja, a identidade de determinado jogo e seu sentido de pertenci-

mento e adesão por um determinado grupo tem a ver com o fato de ele 

se apresentar na sua forma identificável, repetitiva, determinável, isto 

é, passível de ser apropriada
41

 de maneira diversa por seus admira-

dores.
42

 

 

Se, em um jogo, a cada disputa fossem acrescidas ou suprimidas regras, esta 

estrutura iria em direção de uma informidade, perdendo assim o reconhecimento e, prin-

cipalmente, a capacidade dos seus agentes tomarem decisões sensatas e uniformes. 

Quais atos seriam acertados neste estado de desentendimento? No entanto, a rigorosa 

estabilidade das regras não é necessariamente benéfica para o anima do jogo. Certa 

41 Para a Ío é importante, quando se detém em um artista 

que lhe interessa, tentar entender que regras ou princí-

pios ordenam seu trabalho. Algumas questões que ori-

entam essa reflexão são: Essas regras se repetem? 

Com que tipo de variações? Reconheço em artistas 

muito diferentes a mesma identidade? O mesmo princí-

pio pode ser utilizado com o objetivo de realizar um 

trabalho absolutamente distinto? Há algum plágio nis-

to?  

42 RETONDAR, Jeferson Jose Moebus. Teoria do jogo: a 

dimensão lúdica da existência humana. Petrópolis: Vo-

zes, 2007. p. 24. Grifo nosso. 
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capacidade de adaptar-se às adversidades pode garantir a proliferação e a sobrevivên-

cia do jogo a longo prazo. 

 A tradicional pelada ilustra esta capacidade de moldar-se a realidades distintas 

mantendo a funcionalidade identitária. Não é necessária a uniformidade da vestimenta; 

sua quadra pode ser um terreno baldio ou um estacionamento (uma parede pode ser 

uma barreira que impeça a bola de sair, sem que isto seja uma anormalidade); a bola 

pode tanto ser uma oficial do esporte quanto qualquer objeto simpático a rolar; o tama-

nho e os artefatos que delimitam as goleiras podem ser variados – chinelos, pedras, tá-

buas; as dimensões de salão ou reduzidíssimas, por não haver goleiro. Inclusive, o nú-

mero dos integrantes de cada time pode ser distinto, pois uma isonomia de indivíduos 

pode não necessariamente representar um equilíbrio de forças. Não é incomum que jo-

gadores melhores valham mais que outros, para que se possa equilibrar os antagonistas 

sem que com isto haja transgressão das regras. A própria definição de transgressão é 

alterada, caso haja o consenso de que novos arranjos possibilitam a inclusão eficiente 

dos jogadores e o bom andamento do jogo. Por isto é possível, ainda, que no decorrer 

do jogo integrantes evadam e as estruturas do jogo se modifiquem para dar jogabilidade 

aos restantes: redimensionamento do campo, abandono da função do goleiro, limitando 

a viabilidade do gol à pequena área, etc. Mesmo na evasão quase total – restando ape-

nas dois jogadores – ainda é uma alternativa o gol-a-gol. Em todas estas alternâncias, o 

jogo em questão seria ainda entendido como futebol, o que demonstra a incrível elastici-

dade de seu entendimento. 

Tomando uma pelada como modelo, observamos que é um interessante objeto 

de reflexão sobre a identidade de um trabalho em seu engendramento. A mobilidade 
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formal de uma pelada é impressionante, uma vez que um conjunto amplo de coisas, a 

priori distintas, podem ser entendidas como a variação da mesma. Há muito de uma pe-

lada na elaboração de um trabalho plástico: dado um conjunto de elementos que enten-

demos como constituintes da identidade do trabalho – suas regras – é aberta uma poli-

formia, sendo que todas elas remetem ou pertencem à forma-ideia original. Como afirma 

Paul Valéry: “No que nos diz respeito às regras de um jogo, nenhum ceticismo é possí-

vel, pois o princípio no qual elas se assentam é uma verdade apresentada como inaba-

lável.”43 

As delimitações de espaço e tempo são outro fundamento do jogo, e podem ser 

resumidas como: ocorrências em uma área específica que o contemple satisfatoriamen-

te e com a relativa expectativa de duração. Cada jogo cria seu espaço próprio, de forma 

que este contemple suas necessidades e o torne possível. Um fenômeno interessante 

nesta delimitação é que sua definição espaço-funcional arrasta consigo seu significado. 

Ao se instaurar uma retângulo regular, feito com o cabo do guarda-sol na areia da 

praia, e se esticar uma corda ao centro, perpendicularmente às laterais mais próximas, 

com altura aproximada de 200 centímetros, se sabe que ali será jogada uma partida de 

vôlei. Este conjunto mínimo e abstrato, se não conhecêssemos as regras que o particu-

larizam, seria apenas uma composição abstrata tridimensional traçada no espa-

ço.44 Mas as regras transfiguram o espaço (e o tempo que circulará em seu entorno), e 

esta “quadra de vôlei”, que não é mais que sulcos no solo e uma corda, se torna (ou po-

de se tornar) uma dimensão em que as emoções emergem, a imaginação projetiva se 

exalta, a atenção se foca,45 o desejo se arma e os pudores se evolam. 

43 HUIZINGA, 2004, p. 14. 

45 O jogar, assim como o fruir da arte, acumulam os tem-

pos – o da experiência (passado), do desejo (futuro) –, 

mas se dá no vale fértil do instante. Na duração de 

uma vida são raros os momentos em que não estamos 

sendo remetidos, na dispersão de nossa livre associa-

ção, a outras temporalidades – a atenção total é um 

bem escasso. 

Retângulo regular 

Arthur Lescher: Linha roja, 2006. 
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Correggio: Júpiter e Io, 1532-1533. 

44 Nos apraz a reverberação desta frase quando levada 

para o campo da arte: este conjunto mínimo e abstrato, 

se não conhecermos as regras que o particularizam, é 

apenas uma composição abstrata tridimensional traça-

da no espaço. Mas as regras transfiguram o espaço e o 

tempo que circulará em seu entorno. A Ío tem um tra-

balho bastante sintético, chamado Ío e Zeus (2013), 

que se constitui em uma edição do livro do Museu de 

História da Arte de Viena, cuja capa é a pintura Júpiter 

e Io (1532-1533), do italiano Antonio Allegri de Correg-

gio. O livro está exposto, ainda envolto em sua embala-

gem plástica, sobre uma pequena prateleira presa à 

parede. Ao chão, uma máquina de fumaça que era aci-

onada pelo público. A instalação estava exposta em 

uma sala negra, de dimensões reduzidas. O trabalho 

era ao mesmo tempo um divertimento (porque a fuma-

ça tomava a sala e a inviabilizava visualmente, o que 

era engraçado), como agenciava elementos comple-

xos: o fato de uma representação de Zeus partir de um 

dispositivo técnico banal, que reproduzia uma forma 

fálica (a fumaça emulava uma ejaculação); o próprio 

questionamento do envolvimento de quem apertava o 

botão (em termos duchampianos: estimulava Zeus); o 

quanto esta fumaça  reproduzia em paródia a mitologia 

grega e o quadro de Correggio. Isso nos levava a pon-

derar o quanto cada período constitui suas formas de 

representação. Também remetia à violência sexual e 

às doenças sexualmente transmissíveis (pela proteção 

plástica do livro). Levantava ainda questões sobre a 

institucionalização da arte e a identidade dos artistas 

que criaram a obra. No entanto, para quem não conhe-

ce as regras deste jogo, não se sabe possível articular-

se neste termos; então é apenas uma máquina de fu-

maça e um livro. 

Apenas uma composição abstrata tridimensional traçada no espaço 

Ío: Zeus e Io, 2013. 
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O tempo são dimensões onde o jogo se dá (aqui no plural porque tempos múlti-

plos se tramam). Todo jogo possui seu tempo previsto, cronológico: alguns rigorosos, 

como o basquete; outros corrigidos, como o futebol; e ainda outros vinculados a cumprir 

um conjunto de obrigações, como o golfe. Mas há outro tempo que se adentra e mani-

pula o primeiro. Um tempo que se move, se espessa ou desliza com qualidades distin-

tas quando sofre influências. Um tempo que para, como uma máquina em loop, e retor-

na à memória indefinidamente, como um ritornelo. Um tempo onde outros tempos se 

encontram, em que um longo percurso de aprendizados, desilusões e entendimentos se 

une: o da vitória (ou o da derrota). Este é um tempo ausente, na dimensão perceptiva, 

porque é a alegria, o prazer da fruição do momento (ou então a decepção avassalado-

ra), que gira sobre si. Uma experiência que parece não poder ser reduzida a palavras, 

introspecção e pletora. G.J. Whitrow, em O que é tempo?, indica esta inconstância do 

tempo via Thomas Mann, na Montanha Mágica: 

 

[...] quanto mais interesse temos no que estamos fazendo, mais de-

pressa o tempo parece passar; mas, ao olharmos esse tempo passa-

do, quanto mais cheio é seu conteúdo, mais longo parece ter sido. 

Uma hora tediosa dá a impressão de ser eterna enquanto dura, mas 

longos intervalos de tédio tendem a encurtar-se na memória da pes-

soa.
46

 

 

Este universo (do jogo) circunscrito por outro (a realidade) é uma zona em que 

não há espaço para a dispersão, para a procrastinação: o tempo do jogo é o agora. Pa-

ra Aristóteles “o agora é o presente instantâneo, sem duração, que serve de limite móvel 

entre o passado e o futuro”.47 Isto é a vertigem, a secção ou a especificidade distinta 

46 WHITROW, G. J. O que é tempo?: Uma visão clássica 

sobre a natureza do tempo. Rio de Janeiro: Zahar, 

2005. p. 48-49. 

47 ABBAGNANO; BOSI; BENEDETTI, 2012. p. 22-23. 
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Máquina em loop 

Tunga: Ão, 1980. 
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que o jogo causa no tempo. O jogador é absorvido, a atenção tesa, porque o adversário 

deve ser superado e, idealmente, o próprio jogador deve, a cada partida, superar a si 

mesmo (e novamente explicitando o paralelo que buscamos traçar aqui de forma contí-

nua, o ideal para o artista é que cada novo trabalho supere, em alguma medida, os an-

teriores). O jogador também deve exercer grande autocontrole e consciência do todo: 

ponderar se suas decisões correspondem à opção ótima, imaginar suas variáveis e pro-

babilidades e as contrapor às dos adversários – em uma espécie de empatia não simpá-

tica –, medir suas consequências. Também deve revisar seu histórico de situações as-

semelhadas e as equalizar, considerar o imponderável – que é o ponto cego de qual-

quer jogo. Todo esse processo que envolve a tomada de decisão costuma durar o tem-

po de um instante.48 Moebus Retondar se refere a estes conjuntos de ponderações 

com uma elegante palavra aglutinadora: meditar.49 O uso deste termo é deveras inte-

ressante, pois o jogo é o mergulho em si e fora de si, a introspecção que imediata-

mente age em seu entorno.50 Para o autor, no entanto, esta meditação muda a relação 

do jogador com o mundo que o envolve: cartas desgastadas, um campinho de futebol 

irregular e inclinado; um tabuleiro em que peças faltantes foram substituídas por estepes 

podem emanar, como um dínamo, sentimentos de ódio, injustiça, imponderabilidade, 

plenitude e fatalismo (pois no âmbito do jogo, as relações adquirem um tom hiperbólico). 

Como o jogo acontece numa instância de plena vivência do presente, um acontecimento 

desfavorável no jogo pode parecer fatal. 

A última característica que constitui o jogo, segundo Huizinga, é a evasão da vida 

real, ou seja: a fuga de uma realidade ameaçadora e estressante através da capacidade 

de adentrar um universo imaginário, viver outra realidade – desvinculada de onde sua 

identidade do jogador é constituída – de forma intensa e envolvente. “Todo o jogo é ca-

48 O instante é definido, em termos filosóficos, como uma 

espécie de encontro entre a eternidade e o tempo. E no 

escopo em que a frase está inserida produz uma inte-

ressante ponderação. Para Platão, o instante é uma 

tênue zona limítrofe entre a eternidade, o tempo; o mo-

vimento e o repouso. Para Kierkegaard, por sua vez, o 

instante é a eternidade subitamente se inserindo no 

tempo – em seus termos, a verdade divina. O que nos 

interessa ressaltar é que este instante, cada instante 

jogado intensamente, tem este poder de síntese que 

projeta sua aura no ato e no símbolo como a intensa fé 

em um ritual ancestral. ABBAGNANO; BOSI; BENEDE-

TTI, 2012, p. 567. 

49 RETONDAR, 2007, p. 29. 

 No jogo Brasil versus Uruguai, na copa de 1970, Pelé 

executou um dos gestos de perspicácia estética que 

mais admiro na história da cultura. Quando o goleiro 

uruguaio Ladislao Mazurkiewicz (eleito o melhor da 

copa) corre em direção do já mítico Pelé, este sabe 

Considerar o imponderável  

Pelé e Ladislao na copa de 1970. 
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paz, a qualquer momento, de absorver inteiramente os jogadores.”51 Há uma suspensão 

do ser; onde um novo ser surge com outra personalidade, fala e corporicidade; persona-

lidades latentes extravasam o seu ser e seu outro ser. Talvez este fluxo entre identida-

des nos seja tão vital por embrenhar-se visceralmente na subjetividade que nos constitui 

– e que permanece normalmente nas sombras –, estilhaçando-se em sentimentos, per-

cepções e compreensões de um outro, um duplo que subjaz. No embate do jogo, muitas 

vezes, ânimos se inflamam e naturezas abstrusas se revelam – o eu do jogo se desvela 

diverso do eu social: discussões, xingamentos e ameaças não são incomuns –, mas ao 

final da partida tais ações pertenceram a este duplo que vive em outra realidade e ape-

nas nela pode-lhe ser imputado responsabilidade pelos atos. 

Huizinga repete, em outros termos, São Tomás de Aquino, quando entendemos 

essa fuga propiciada pelo jogo como uma espécie de relaxamento em relação à realida-

de. Este relaxamento do mundo como o entendemos tem, aparentemente, função dupla; 

a primeira é esta via catártica em que o jogo é uma forma de liberar as tensões represa-

das, tanto físicas quanto psicológicas, uma espécie de ab-reação. A segunda seria uma 

forma de afastamento temporário para que a vida cotidiana seja colocada em perspecti-

va – o jogo é como uma privação temporária da vida para que se retorne à mesma 

com um novo olhar.
52

 Esta mobilidade entre o jogo e a vida permitiria novas percep-

ções do indivíduo e sua identidade. Por consequência o jogo e seu trânsito são uma for-

ma de reflexão que potencializa o indivíduo a testar-se em diversos cenários e inferir 

sobre a mobilidade das camadas que o constituem. Novamente, a arte e o jogo se espe-

lham, pois a contemplação de uma obra pode produzir efeito semelhante. A arte nos 

habilita momentaneamente a não ser quem somos, a ocupar outras perspectivas, nos 

que à sua frente se encontra um indivíduo de ilimitados 

recursos (muito provavelmente o mais excepcional a 

jogar este jogo). O que não lhe era presumível, é que a 

ação deste fosse puro engenho, pois Pelé nada faz – 

talvez impossível gesto irônico –, apenas encena um 

ato para que a bola siga seu fluxo. Fotos que estam-

pam o rosto de Ladislao nesse momento deslindam a 

atônita percepção do imponderável. O conjunto dos 

agentes sugere a representação gráfica de um triângu-

lo. Quando a bola é finalmente chutada, por um dese-

quilibrado Pelé, passa à margem do gol. Este erro é o 

epílogo que desloca (ou sobrepõe) a ação que conduz 

a bola da dimensão do futebol para a do símbolo. 

50 A afirmação serve para arte, porém por outro viés. Um 

espectador não é um jogador pois ele, à primeira vista, 

não age em relação a um contexto – as obras interati-

vas, por exemplo, em sua maioria têm limites de intera-

ção, fazendo com que o espectador tenha uma ação 

passiva, porque determinada. No entanto, podemos ter 

outra abordagem, considerando que a arte, como um 

jogo, nos permite pensar e vivenciar projetivamente 

situações em um grau de complexidade que não atingi-

ríamos de forma independente e, ao assimilarmos as 

contradições destes eventos, nos habilitamos a jogar 

nas interações sociais quando uma situação semelhan-

te se apresentar. Diferentemente de uma catarse aris-

totélica, que tem o vigor de uma purgação, seria algo 

mais próximo de uma inoculação. A arte permite medi-

tar – aqui no duplo sentido de pensar a respeito de algo 

e interiorizar-se de forma integrada consigo e com seu 

entorno. Este meditar, dentro de certos parâmetros de 

tranquilidade e segurança, cria cenários de mundos 

sobre os quais podemos refletir. Obviamente a arte não 

é apenas este instrumento funcional para a sobrevivên-

cia, no entanto, noto muito de meu comportamento, 

percepção e tomada de decisões influenciados em al-

gum grau por modelos advindos da arte. Nesta lógica, 
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colocar em emoções, dilemas e corpos que não nos pertencem e, nesta suspensão, nos 

transformar. 

É fascinante a dupla natureza do jogo porque ele é, para quem está imerso nele, 

um espaço de acontecimento do sagrado, mas não é nada para quem não comunga de 

seus códigos. O jogo é um campo de força de criação simbólica, zona significante e de 

exceção onde uma gama de sentimentos estão autorizados a ocorrer livre do constran-

gimento social. Para os jogadores, a opinião de quem não adentra no invólucro sagrado 

do jogo é uma profanação e, por consequência, desrespeita o indivíduo jogador (ou di-

retamente envolvido no jogo, mesmo que como torcedor). Moebus Retondar chama este 

encontro (ou sobreposição de realidades) de choque de representações. Um artista fre-

quentemente é posto em situações equivalentes. Quando, por exemplo, um espectador 

se detém nos materiais e não nas articulações que estes realizam, o que seria como se 

olhássemos um texto e víssemos uma disposição gráfica e não um conjunto significante 

e, desconhecendo seu valor hermenêutico, estabelecêssemos um juízo de valor a partir 

de uma parte mínima do todo. 

O prazer é uma interessante questão do jogo, porque pode independizar-se dos 

resultados. O deleite na vitória é óbvio e intuitivo, mas mesmo na derrota nos é dado o 

prazer da consciência do esforço legítimo, da honra de ter se empenhado ao limite e a 

compreensão de que alguns eventos são aleatórios e pertencem mais à ação da Fortu-

na que ao escrutínio humano. Há ainda, na derrota, algo que une o indivíduo à sua hu-

manidade quando ele percebe sua delicada e nebulosa solidão. Huizinga, ao comentar 

sobre o potlatch nos fala no jogo pela honra e glória. Portanto, a virtude e a honra, a no-

a arte seria um jogo em que as jogadas se dão em uma 

zona dispersa no tempo.  

51 HUIZINGA, 2004, p. 11. 

52 Nos agrada a sonoridade da expressão latina ipsis litte-

ris, e esta se aplica à frase grifada Os trabalhos da Ío 

tem sempre o desejo de acumular perspectivas – se 

possível, gerar aporias. Nelson Goodman se referia às 

diversas camadas que a realidade contém. Cada indiví-

duo é um ser social, étnico, racial, uma bolsa de água, 

átomos de carbono, etc. O que um discurso prosaico 

faz, nos termos de Victor Chklovski, é economizar a 

manutenção e gasto de energia desta realidade na vida 

cotidiana. O que a arte faz (em uma esfera mais ampla 

que o jogo) é nos lembrar que esta realidade sempre 

está presente e nos caracteriza como ser. No entanto, 

não podemos vivê-la em tempo integral. Como já co-

mentamos, os trabalhos plásticos, principalmente as 

exposições da Ío, dão excessiva importância à dinâmi-

ca. Esta importância, acreditamos, parece intentar re-

produzir a mecânica do foco de atenção. RAMME, 

Noéli. Arte e Construção de Mundos: Um Estudo Sobre 

a Teoria dos Símbolos de Nelson Goodman. 2004. 155 

f. Tese (Doutorado em Filosofia)–Departamento de 

Filosofia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. f. 34-35. 
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breza e glória encontram-se desde o início dentro do quadro da competição, isto é, do 

jogo. 

Roger Callois, em Os jogos e os homens: a máscara e a vertigem, comenta so-

bre Huizinga que “sua obra não é um estudo dos jogos, mas uma pesquisa sobre a fe-

cundidade de espírito, de jogo no domínio da cultura e, mais precisamente, um espirito 

que preside a uma determinada espécie de jogos – os jogos de competição sagrada”.53 

Para Callois, o termo jogo une os conceitos de limite, liberdade e invenção (“os limites 

permitem à faculdade de inventar dentro destes limites”),
54

 assim como em um registro 

próximo, sorte e destreza – que muitas vezes são ambiguamente indiscerníveis. O autor 

nos indica, para mediação destas forças, “o conceito de risco: a avaliação de recursos 

disponíveis e o cálculo das eventualidades previstas fazem-se súbito acompanhar duma 

outra especulação, uma espécie de aposta que supõe uma comparação entre o risco 

aceito e o resultado previsto”.
55

 O jogo possui uma noção de indeterminação, onde a 

fortuna e a desventura são regidas pelo acaso. Os jogos de azar, por exemplo, apenas 

explicitam esta propriedade. Diante das adversidades, o jogador conta apenas com a 

sagacidade, equilibrada no frágil fio da prudência; e a audácia, que permite que este se 

disponha “a apostar mais no que lhe escapa do que aquilo que controla”.56 

Callois busca sistematizar, através de definições e classificações, o que pode ser 

entendido como jogo. Inicialmente ele aponta um conjunto de seis características que o 

estabelecem como uma atividade: Livre (a voluntariedade de Huizinga); Delimitada no 

tempo e no espaço; Incerta, logo sujeita à imprevisibilidade e à invenção; Improdutiva, 

pois não produz riqueza;57 Regulamentada, regida por uma legislação própria; e fictí-

cia, isto é, “acompanhada de uma consciência específica de uma realidade outra, ou de 

53 CALLOIS, Roger. Os jogos e os homens: a máscara e 

a vertigem. Lisboa: Cotovia, 1990. p. 23. 

54 Ibid., p. 13. 

55 Ibid., p. 11. 

56 Ibid., p. 11. 

57 Afinal, de forma direta, jogos de azar apenas transfe-

rem recursos e propriedades de uma mão à outra, não 

os produzem. Quando um evento esportivo é um espe-

táculo e gera empregos, direitos de transmissão, etc., 

quem gera o lucro é o evento ou o espetáculo, não o 

esporte em si. 

Delimitada 
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franca irrealidade em relação à vida normal”.58 Posteriormente, Callois divide o jogo em 

quatro rubricas: Agôn (de competição) Alea (de sorte), Mimicry (de imitação ou simula-

cro) e Ilinix (de vertigem, confusão e desordem). 

Agôn é este território de conflito, onde afloram as rivalidades, e tem como quali-

dades preponderantes rapidez, resistência, vigor, memória, habilidade específica. Estas 

devem ser exercidas em limites bem definidos, por agentes individuais ou coletivos, sem 

nenhuma força coercitiva externa, o que permite a irrefutável prova da superioridade dos 

vitoriosos. Os esportes competitivos de modo geral são regulados desta forma. O Agôn 

abarca os jogos de oposição direta entre duas partes, como o futebol, o tênis, o boxe, 

etc.; e os jogos em que vários agentes individuais rivalizam-se pelo triunfo, como as cor-

ridas. 

Agôn possui dois fatores principais com valor estrutural e identitário. Primeiro, a 

vitória legítima apoiada na equidade (embate de forças proporcionais) e sua indiscutibili-

dade. No xadrez, por exemplo, os embatedores tem rigorosamente os mesmos elemen-

tos, sendo que o resultado depende apenas do discernimento individual. Esta isonomia 

de forças caracteriza o embate justo e permite o incontestável triunfo do vencedor. Sa-

bemos, no entanto, que há certa abstração neste princípio. As partes constituintes de 

uma coletividade, mesmo em números homogêneos, podem ser muito desiguais (a mi-

tologia do craque, no futebol, demonstra essa ideia de um portador de desequilíbrio); 

quem inicia o xadrez pode ser favorecido; questões ambientais como altitude, tempera-

tura, sol ou vento contrário podem desestabilizar o precário equilíbrio da igualdade. No 

entanto busca-se, por princípio, remediar estas diferenças. 

Agôn 

Joseph Beuys: Scala Napoletana, 1985. 

58 CALLOIS, 1990, p. 30. 
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Segundo, a capacidade de dar aos agentes a liberdade de ordenar os meios e 

recursos para que os fins se cumpram. Para um time em campo – independente da ale-

atoriedade inerente ao jogo – está em suas mãos o destino, fator que é muito caro para 

a nossa identidade humana. É essencial que não haja a previsibilidade antecipada de 

resultados. 

Callois aponta que o princípio do Agôn se espraia,  para  ou é mediador de mui-

tas outras áreas das relações sociais como o duelo, as discussões intelectuais e os con-

flitos palacianos. Também pode ser aplicado para atividades em que os indivíduos, a 

princípio, competem apenas consigo mesmos, como alpinismo ou palavras cruzadas. 

No entanto, este foro íntimo pode ser relativizado, pois são situações nas “quais os cam-

peões, sem se defrontarem diretamente, não deixam de participar num imenso, difuso e 

incessante concurso”.59 

Acrescentaríamos, ainda, que há confrontos em que o indivíduo, mesmo em uma 

atividade privada sem fim competitivo direto, estabelece uma competição com um eu 

que este considera ideal, um outro que ele deveria ser, um duplo.60 Seria como um 

constructo com o qual o indivíduo se identifica, almeja ou repudia e entra em conflito. 

A segunda classificação de Callois é a Alea (palavra que denomina um jogo de 

dados em latim). Diferente de Agôn, o desígnio dos resultados escapa, em grande par-

cela, à manipulação dos jogadores. A vitória do jogo é menos o conflito com seus adver-

sários e mais um embate contra forças com alto índice de aleatoriedade, “[...] se trata 

mais de vencer o destino que um adversário”.61 O vitorioso foi escolhido pelos deuses, 

fortuna, destino ou acaso. Esta classificação se aplica às loterias, às roletas, aos dados 

e ao cara e coroa. 

59 CALLOIS, 1990, p. 36. 

60 Este jogar sozinho nos traz possibilidades de reflexão 

interessantes. Reproduzimos a frase dita anteriormen-

te, porém agora a iniciamos com a palavra arte. 

 A arte (sendo) “uma atividade privada sem fim competi-

tivo direto, estabelece uma competição com um eu que 

este considera ideal, um outro que ele deveria ser, um 

duplo. Seria como um constructo com o qual o indiví-

duo se identifica, almeja ou repudia e entra em confli-

to.” 

 A imagem que eu tenho de um Munir artista é impor-

tante para a arte que produzo. Jogar xadrez sozinho é 

uma boa definição deste processo. Quando se é ao 

mesmo tempo as pretas e as brancas não se perde as 

peças por distração, as estratégias são previstas e 

compartilhadas, mas há um lado vencedor. Mesmo 

jogando o melhor possível, com equidade, no jogo um 

dos adversários se coloca em um ponto irreversível e o 

outro – com o que lhe é dado – imobiliza o rei. Eu gosto 

da ideia de produzir um trabalho que me surpreenda, 

que não tenha chegado anteriormente naquele tipo de 

articulação ou dimensão simbólica – um jogo particular. 

61 CALLOIS, op. cit., p. 37. 
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Alea 

 

“Lido constantemente com o desenvolvimento, eleição ou desconstrução de sistemas. Eles podem adquirir a forma de aparatos mecâni-

cos, jogos, condutas restritivas, ou qualquer outra cadência de operações que lidem com a repetição, a incorporação de regras e a percepção 

de padrões no tempo.”62 Cadu, o artista carioca, tem apreço por estruturas simples, procedimentos límpidos com força de determinação. Hino 

dos Vencedores toma como ponto de partida o jogo de loteria (um jogo de azar, atividade entre arte divinatória e desígnio da fortuna). O jogo é 

uma espécie de culto no qual os adeptos desejam ser o outro: o vencedor. O artista, em homenagem ao milésimo jogo da Mega Sena, em 

2008, fez sua obra seguindo o seguinte procedimento: 

 

A data serviu como ponto de partida para a criação de uma melodia, alcançada através do sequenciamento dos números vence-

dores da primeira à milésima premiação. O projeto foi possível pela coincidência entre o tamanho do cartão de apostas e a bitola 

da partitura de uma caixa de música criada no Japão na década de 60. Passando pelas engrenagens do instrumento, os boletos 

perfurados com a combinação de seis números constituíam-se uma frase sonora. Cada furo correspondia à posição exata de uma 

nota. Emendando a quantidade necessária de cartões para se ter uma centena de jogos em uma única tira, estabeleceu-se o que 

foi considerado um volume, de uma coleção de dez, entre o primeiro e o milésimo jogo. 

Foram perfurados e colados 6000 números para constituir as partituras das caixas de música e os 10 desenhos que também com-

põe a obra.
63

 

62 CADU. Hino dos Vencedores. Revista Carbono, Rio de Janeiro, n. 4, primavera 2013. p. 1. 

63 Ibid., p. 3. 
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Jogo de loteria 

Cadu: Hino dos Vencedores, 2008-2009. 
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Alea assinala e revela a benevolência do destino. O jogador, face a 

ele, é inteiramente passivo, não faz uso de suas qualidades ou disposi-

ções, dos seus recursos e de habilidade, de força, de inteligência. Limi-

ta-se a aguardar, expectante e receoso, as imposições da sorte.
64

 

 

A injustiça não é eliminada desta série de jogos, pelo contrário: é a arbitrariedade 

deste acaso – fator de imponderabilidade total – que constitui o principal interesse. A 

passividade do jogador é fator importante: ao se jogar na roleta, por exemplo, apenas se 

aguarda o desenlace. A Alea é, em essência, escolher e almejar. A escolha de um nú-

mero é um processo que parece possuir algum significado ou atende a algum grau de 

intuição até que, majoritariamente, este se revela falso. Quando isso não ocorre e o jo-

gador ganha, quaisquer argumentos usados na escolha do número tendem a gerar uma 

crença supersticiosa, como se houvesse uma forma de discernimento e previsibilidade 

possível, através de determinado tipo de lógica. Mas esta possibilidade, ou mais preci-

samente o aceno com a existência da mesma, em conexão com o incognoscível que 

caracteriza a Alea, é o que nos fascina. 

Em uma antítese a Agôn, Alea despreza o trabalho, a paciência, a destreza, a 

regularidade e o treino. Curiosamente, não é equivocado tratar a Alea como uma entida-

de porque é um arquétipo para a Fortuna, que pode se abater como uma bênção ou 

uma desgraça. Se no Agôn o jogador conta consigo mesmo, na Alea se enfrenta o in-

visível, e este sempre nos escapa. A metaforabilidade da Alea é imensa e sua aleatori-

edade contém as definições de perímetro de uma metamedida. 

É importante indicar que o que Callois propõe são menos delimitações precisas, 

entidades existentes e estanques, mas mais princípios, que as coisas ou ações podem 

Na Alea se enfrenta o invisível 

Antonio Dias: Acidente no Jogo, 1964. 

64 CALLOIS, 1990, p. 37. 
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possuir em maior ou menor grau. Se a roleta é inteiramente Alea, o mesmo não pode 

ser dito do pôquer. A distribuição das cartas, o que caberá a cada um, é absolutamente 

Alea; mas como cada jogador atuará com estas adversidades é regido por suas habili-

dades, conhecimento das regras e prática – logo, por Agôn. Sua dissimulação, capaci-

dade de leitura dos adversários, disponibilidade de risco e sacrifício para mascarar seu 

jogo (que remete a próxima classificação, Mimicry) são fatores que estão sob seu con-

trole. É interessante perceber, também, como uma partida de opositores rigorosamente 

equilibrados, em um preciso Agôn, gera em outra esfera de acontecimentos as condi-

ções ideais para a imponderabilidade das apostas. Logo, Alea envolve Agôn. Callois 

indica certa oposição e simetria nas identidades destes princípios, além de sua artificiali-

dade. As condições ideais do embate do Agôn rarissimamente ocorrem na vida real, 

pois a nitidez da situação, as regras postas e claras não são algo que se dá no âmbito 

de nossa realidade, indubitavelmente confusa. Mas a percepção da mecânica de ambos 

nos permite utilizá-los como modelos operacionais que nos instrumentalizam, simbolica-

mente, a desvelar o mundo. 

As duas outras formas de classificação apresentadas por Callois, Mimicry e Ilinix, 

nos parecem muito menos abrangentes do que as anteriores, como se ressaltassem 

aspectos que alguns jogos possuem, mas sem a força dialética que se dá entre Agôn e 

Alea. Curiosamente, estes dois parâmetros talvez nos sejam mais eficientemente aplicá-

veis nas artes do que no jogo. Mimicry é uma palavra inglesa que designa o mimetismo 

(especialmente usada no que tange a insetos), e indica a aceitação temporária de que o 

jogo é uma ilusão, um universo fechado e um constructo imaginário. Callois uso o termo 

crença, como se o jogador tivesse a liberdade de abandonar sua identidade – uma sus-

pensão do ser – em benefício de uma metempsicose, em que ao transmigrar do mundo 
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banal para o do jogo outro ser se revelasse. No processo de Mimicry há a incorporação 

de personagens e a adoção de seus comportamentos, o jogador representa para si e 

seus pares a ação de um outro. 

Os exemplos arrolados por Callois são o da criança que emula, de forma fantasi-

osa, o comportamento dos adultos sendo, por exemplo, um agente federal ou um pirata; 

e as diversões que se dão mascaradas, em festas populares como o carnaval. A repre-

sentação teatral entra também em Mimicry. Acrescentaríamos, enquanto exemplos ex-

temporâneos, o RPG (Role Playing Game, jogo no qual os participantes assumem a 

identidade de um personagem e devem agir de acordo, normalmente seguindo um rotei-

ro determinado por um narrador participante, ou mestre) e cosplay (a prática de emular 

a vestimenta e características físicas de personagens ficcionais, tanto como um fim em 

si como para participar em eventos e jogos). Poderíamos resumir a essência de Mimicry 

por: “O prazer de ser outro ou de se fazer passar por outro.”
65

 Mas um fator que Callois 

ressalta é que estes agentes não querem enganar os outros: a criança abandona as 

brincadeiras quando arguida, no carnaval as máscaras são pantomimas vazias que indi-

cam apenas a brincadeira e não a identidade. E nenhum ator que faz Edgar, na peça 

Bonitinha, mas Ordinária ou Otto Lara Resende, de Nelson Rodrigues, é efetivamente 

Edgar. Para Callois, as grandes manifestações desportivas não deixam de ser ocasiões 

privilegiadas de Mimicry, mesmo esquecendo que a simulação é transferida dos atores 

para os espectadores: não são os atletas que imitam, mas sim os espectadores. A mera 

identificação com o campeão já é um Mimicry semelhante àquela que faz com que o 

leitor se reconheça no herói do romance e o espectador no herói do filme. Esta interpre-

tação, em nossa perspectiva, torna o Mimicry excessivamente amplo pois podemos nos 

identificar com situações bélicas, acidentes de trânsito, conflitos sociais, sonhos e até 

65 CALLOIS, 1990, p. 41. 

Mascaradas 

Smerinthus ocellata. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Otto_Lara_Resende
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memes – o que, em nossa concepção, o inviabiliza como um princípio regulador. Callois 

indica que o Mimicry é impreciso e, apesar de possuir diversos indicativos do jogo – li-

berdade, espaço e tempo delimitados, suspensão do real – lhe falta um: a submissão 

imperativa as regras. “Mimicry é invenção incessante”66 – como uma grande partida de 

Calvinbol. 

Por último, Ilinx (que em grego se refere a um turbilhão de águas), que indica, em 

essência, variáveis sobre a ideia da vertigem. Este termo refere-se a uma forma de apa-

gar bruscamente a realidade e substituí-la por um transe ou estonteamento, e constitui-

se por meios de desestabilizar a percepção e instituir uma desorientação temporária, e 

onde a alteração dos sentidos causada pela vertigem é um fim em si próprio. A Ilinx se 

revela em qualquer criança que, girando sobre si, cai tonta no chão. É o princípio de 

brinquedos como carrossel, gira-gira, montanha-russa ou outros. Exemplos elencados 

por Callois incluem os voladores mexicanos e os dervixes dançarinos – os dervixes bus-

cam o êxtase rodopiando em rotações que são aceleradas pelo ritmo de tambores, con-

duzindo a uma hipnose da consciência. Outro exemplo é o dos parques de diversões, 

onde há grande procura, dos adultos em especial, justamente por brinquedos que pro-

vocam vertigem: além dos já citados, chapéu-mexicano, twister, e diversos simuladores 

de queda livre. Esses, no entanto, possuem um elemento levemente perturbador, pois 

tendem a ser (ou simulam ser) perigosos (como se o medo da queda real potencializas-

se a sensação de vertigem provocada pelo brinquedo). Isso nos leva ao conceito de 

destruição,67 que Callois associa ao Ilinx: “Existe, em paralelo, uma vertigem de ordem 

moral, que se apodera subitamente do indivíduo. Essa vertigem associa-se habitual-

mente ao gosto, normalmente reprimido, pela desordem e pela destruição.”68 Porém, 

esta ideia incrivelmente potente é esvaziada quando Callois dá seus exemplos: a excita-

Destruição 

Crash: Estranhos Prazeres (Crash – Canadá/

Reino Unido, 100min, 1996). Direção de Da-

vid Cronenberg. 

66 CALLOIS, 1990, p. 43. 

Outros 

Max Ernst: Ubu Roi, 1923. 
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67 O espetáculo Autochoque, da Ío, foi realizado entre 

abril e maio de 2010 no Teatro do Museu do Trabalho. 

Abaixo o texto do release e um comentário menos pu-

blicitário sobre a intenção do projeto:  

 “Deslocamentos, ondas de choque, vivências que 

deixam marcas: um ensaio sobre impactos. 

 Autochoque é a primeira fase de um projeto multidisci-

plinar dos artistas Laura Cattani & Munir Klamt, que faz 

uma reflexão musical e artística sobre o impacto dos 

automóveis na sociedade contemporânea e o universo 

de fatos, emoções e símbolos que os cercam, dos aci-

dentes automobilísticos e seus infinitos desdobramen-

tos. O grupo aborda estes aspectos através de sons e 

imagens, em um show instigante e perturbador. 

 Uma das intenções do projeto Autochoque é falar sobre 

acidentes automobilísticos de uma forma estética, ana-

lítica e fria, o cerne sendo a consciência de que tragé-

dias automobilísticas são um grave problema de nosso 

tempo, mas que no futuro serão consideradas uma das 

excentricidades da humanidade nos séculos XX e XXI 

– da mesma maneira que vemos os sanguinolentos 

rituais astecas, as cruzadas dos meninos de 1212 ou a 

crença no Mar Tenebroso como algo absurdo, beirando 

o incompreensível.” ÍO. Autochoque. Disponível em: 

<http://autochoque-io.blogspot.com.br/search?updated-

max=2010-04-22T20:58:00-07:00&max-

results=15&start=15&by-date=false>. Acesso em: 21 

ago. 2015. 

Destruição 

Ío: Autochoque, 2010. 
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ção de ceifar flores nas pradarias com uma bengala; retirar a neve do telhado em uma 

pequena avalanche; quebrar utensílios de vidro em barracas de feira, etc. Inferimos que 

esta sombra da destruição – a deformação da forma em seu colapso ou esfacelamento 

– é um conceito que transpassa a poética da Ío.69 A possiblidade, real ou fantasiosa, 

que a narrativa de acontecimentos de um trabalho contenha a sua desestruturação e 

que esta possa ser presenciada ou projetada por um espectador, é axioma sobre o qual 

muitos trabalhos são constituídos. Mas, principalmente, há um prazer na vertigem do 

descontrole, saber que o trabalho pode escapar de nossa previsão, constituir resultados 

que sejam surpreendentes, mas também pode acarretar o erro, o equívoco, a decepção.  

Em Verdade e Método – traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica, 

Hans-Georg Gadamer tem como ideia geral um entendimento de abertura, uma zona 

onde diversas áreas confluem: “a historicidade e a cientificidade, verdade e método, ló-

gica e ontologia. Desta forma, o método é alargado e a verdade é desocultada”.
70

 E este 

processo de expansão é modelarmente exemplificado no jogo, segundo a hermenêutica 

filosófica. O que é intrínseco ao jogo é o seu inesgotável devir, o movimento incessante 

– uma revelação sem esgotamento. Para Gadamer, porém, a pergunta sobre a natureza 

do jogo não é essencial, e talvez não se deva nem ao menos esperar por uma resposta. 

O autor traça um paralelo com a arte, ao apontar que uma obra não se revela por si 

mas, 

 

[...] antes, a obra de arte ganha seu verdadeiro ser ao se tornar uma 

experiência que transforma aquele que a experimenta. O “sujeito” da 

experiência da arte, o que fica e permanece, não é a subjetividade de 

quem experimenta, mas a própria obra de arte.
71 

68 CALLOIS, 1990, p. 45. 

69 Ilinix é uma ideia potente na arte: que a criação condu-

za à destruição. Os trabalhos da Ío tem, com frequên-

cia, uma balança em que Eros e Tânatos equilibram 

forças. Há um desejo – na poética e nos materiais – de 

que os trabalhos mantenham tensões, estejam a um 

ponto de se destruir ou insinuem o seu aniquilamento. 

O fascínio e o medo de que o trabalho se esfacele, 

falhe, caia ou cause danos a alguém é quase como 

compartilhar uma crença animista e atribuir à mecânica 

do trabalho um certo grau de vontade, como se fatores 

aleatórios ou casuais que causassem um possível si-

nistro, fossem, em alguma instância, a ação do livre 

arbítrio da obra. Permitir a um trabalho o Ilinix é – sim-

bolicamente – permitir a possibilidade de escolher seu 

destino, o que traz o fascínio do foco ou da tensão 

kamikaze (todo um treinamento para se condensar em 

um único momento). Retondar faz uma ponderação 

interessante sobre o ritmo crescente de excitação que 

marca o Ilinix. “Tais jogos podem ser também conside-

rados como ritos de iniciação e de passagem de um 

mundo a outro.” RETONDAR, 2007, p. 53. 

70 QUIRINO, Regio Hermilton Ribeiro. O conceito de jogo, 

arte e a linguagem para hermenêutica filosófica de 

Hans-Georg Gadamer. Revista FAFIC, Cajazeiras, v. 1, 

n. 1, 2010. p. 3. Disponível em: <http://www.fescfafic. 

edu.br/revista/index.php/component/k2/8-o-conceito-de

-jogo,-arte-e-a-linguagem-para-hermeneutica-filosofica-

de-hans-georg-gadamer>. Acesso em: 12 abr. 2016. 

71 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I: traços 

fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 6. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2004. p. 155. 
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Para Gadamer este é, também, o modo de ser do jogo. O jogo tem uma nature-

za própria,72 independente da consciência de seus jogadores. Os jogadores não são o 

sujeito do jogo, mas seus instrumentos. Gadamer indica que o uso amplo e metafórico 

da palavra jogo é revelador. Quando uma palavra passa a possuir um campo de aplica-

ção que não lhe pertencia originalmente – com a mobilidade de uma figura de lingua-

gem, por exemplo – sendo aplicada a situações e contextos distintos, revela ou realça 

seu significado originário e próprio. Ao deter-nos no sentido figurado de jogo, como é 

corriqueiramente usado na linguagem, percebemos uma constante: jogo de luzes, jogo 

de rolamento de motor, jogo de palavras, jogo de forças. O que podemos de certa forma 

intuir desses exemplos é uma potência de movimento, um aspecto incessante que não 

se detém ou encerra, mas se renova. Este fluxo é tão essencial ao jogo “que chega a 

ser indiferente quem ou o que executa esse movimento. É o jogo que é jogado ou que 

se desenrola como jogo; não há sujeito fixo que esteja jogando ali.”73 Portanto, não fala-

mos da ação dos agentes individuais de qualquer sistema de jogo, mas do processo e 

da multiplicidade de variáveis. O jogo é um meio maquinalmente gerúndio e, para a lin-

guagem, o sujeito do jogo não é a subjetividade dos agentes, mas o jogo em si. Resu-

mindo, no formato de aforisma: quem joga o jogo não é o jogador; o jogo se joga. 

Partindo desse princípio, o jogo é uma força ordenadora em que a ação das par-

tes constituintes se produz por si mesma. O jogo, como já dito, não tem finalidade para 

fora de si e não exige esforço (aqui no sentido de tensão ou sacrifício para executá-lo, 

se considerarmos o critério de volubilidade, uma vez que, mesmo exaustivo, o empenho 

exigido pode ser prazeroso). A estrutura ordenadora do jogo faz com que o jogador 

abandone a si mesmo, se predisponha à repetição e que esteja aberto à contínua reno-

vação. Gadamer aproxima estas considerações da reestruturação contínua do mundo, 

72 Podemos dizer, em relação à arte, que sua estrutura 

não é uma realidade, mas um engenho elaboradíssimo 

que aderimos às coisas, eventos e seres. No entanto, 

ficções criam realidades ontológicas que alteram ou 

influem a realidade. A dor de um soco no nariz é uma 

verdade quase absoluta (sempre podemos argumentar 

que a dor é um recurso inventado pela natureza para 

proteger nossa integridade, o que poderia ser feito atra-

vés de um instrumento diferente), já a sensação de 

humilhação é um constructo – mas dói, às vezes, mais 

que o golpe. O ver e o imaginar geram imagens que 

nos transformam, independentemente de sua solidez. 

Gadamer nos permite pensar os objetos artísticos nos 

termos de um maquinário que contém estados, configu-

rações do ser, disposições. De forma particular, sei que 

o que a ação de uma corrida, de aproximadamente 45 

minutos, causa em mim. Esta atividade age no meu 

corpo, o modifica, e altera minha interocepção. De for-

ma equivalente, algumas obras artísticas modificam 

meu estado emocional, quase como uma prescrição. 

Sei que se ouvir Tabula Rasa de Arvo Pärt me sentirei 

de tal maneira; se olhar Vazio do Coração – litoral, de 

Nelson Felix, me sentirei de outra. Podemos dizer que 

obras tem o poder de nos modelar (e, diferentemente 

do fogo, não agem de maneira universal pois exigem, 

de modo geral, treinamento), no entanto podemos pen-

sar que a diversidade humana cria complexos e varia-

dos modelos que nos permitem experienciar nosso ser, 

como se houvessem diversos modos de ser humano, 

em uma dimensão arquetípica, e a arte os arma. Tam-

bém – mais por diversão do que um argumento sólido – 

poderíamos pensar que a arte gera formas de vida que 

nos dominam (somos seu hospedeiros). 

73 GADAMER, 2004, p. 156. 
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“que é a natureza o puro representar-se a si mesmo”.74 Se considerarmos essa aborda-

gem, podemos traçar paralelos entre a obra de arte, o jogo e a natureza. Schlegel nos 

relembra que é espontâneo pensar a natureza como um modelo de arte, pois “todos os 

jogos sagrados da arte não passam de imitações distantes do jogo infinito do mundo, da 

obra de arte que se forma eternamente”.75 Ao ressaltar que jogo é antes que tudo fluxo 

(vaivém em seus termos), indica que um jogador, quando joga sozinho, sozinho não es-

tá, porque joga com um outro elemento. Ao se arremessar uma bola de borracha na pa-

rede, um conjunto de variáveis de difícil determinação a direcionarão. Esta imponderabi-

lidade, que precisa de uma resposta, é o adversário do jogador. Novamente, o uso figu-

rado da palavra nos revela sua natureza oculta, porque o jogar é a busca árdua da pre-

visibilidade de possibilidades e planos. 

Ao abordar como a natureza do jogo se reflete na natureza lúdica, Gadamer afir-

ma que “Todo jogar é um ser-jogados.”
76

 Porque o jogo domina o jogador, mesmo quan-

do alguém se auto impõe um jogo é este que o direciona, o mantém em ação e o enre-

da. Somos zumbis dos jogos, possessões. Os jogos possuem um espirito próprio e es-

pecial e, para Gadamer, esta afirmação não é exatamente figurada. “O jogo atrai o joga-

dor para sua esfera, preenchendo-o com seu espírito.”77 A diversidade de estados de 

ânimos, e a fruição de jogar-se diversos jogos, estabelece mais vínculos com o jogo do 

que com os jogadores. Prefiguram, com suas regras, a disposição de estados lúdicos. 

Dito de outra forma, os jogos, em sua diversidade, têm um espectro amplo de estados 

ontológicos que o jogador escolhe. Nesta escolha, o indivíduo seleciona tarefas a cum-

prir (porque cada jogo cria sua própria tarefa), e seu comportamento será definido pelas 

obrigações em relação a estas, contudo “o verdadeiro fim do jogo não é a solução das 

tarefas, mas a ordenação e configuração do próprio movimento do jogo”.78 O prazer de 

74 GADAMER, 2004, p. 158. 

75 SCHLEGEL, Friedrich, Gespräch über die poesie, J. 

Minor, 1882, t. 2 apud GADAMER, 2004, p. 159. 

76 GADAMER, op. cit., p. 160. 

77 Ibid., p. 164. 

78 Ibid., p. 161. 
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cumprir a tarefa “a representa”, contudo não remete a nenhuma correlação de fim. O 

ciclo de auto-representação – nos termos de Gadamer – é um aspecto ontológico da 

natureza. 

 

A auto-representação do jogo humano repousa em um comportamento 

vinculado aos fins aparentes do jogo, mas seu sentido não reside real-

mente na conquista destes fins. Ao contrário, o entregar-se à tarefa do 

jogo é, na verdade, um modo de identificar-se com o jogo. A auto-

representação do jogo faz com que o jogador alcance sua própria auto-

representação jogando algo, isto é, representando-o. É só porque o 

jogar já é sempre um representar que o jogo humano pode encontrar 

na própria representação a tarefa do jogo.
79

 

 

Nas situações em que o jogo é, efetivamente, uma representação para especta-

dores, estes ajudam a estabelecer mais fortemente o caráter hermético e medial de um 

jogo. O jogador experimenta o jogo como uma realidade que o sobrepuja, o jogo-

espetáculo é onde novas esferas se acrescentam e se estreitam. Entende-se que o jogo 

então transcende a si mesmo e, em sua representação, surge um acontecimento que se 

submerge no próprio acontecimento. Se em uma representação teatral os protagonistas 

estão direcionados para o público, no jogo os agentes estão majoritariamente virados 

para o jogo, mesmo conscientes de que representam para uma audiência. Já no jogo-

espetáculo a audiência deve ser totalmente absorvida (uma firula no futebol, por exem-

plo, é sempre reconhecida como uma vaidosa ação direcionada ao público e, em si, su-

pérflua ao jogo). O espectador, em condições ideais, deve sofrer uma transferência; 

sentir-se em uma dimensão de projetividade física. O jogo-espetáculo é realizado com o 

objetivo de inserir aquele que não joga no jogo, que então passa a jogar da mesma ma-

79 GADAMER, 2004, p. 162. 
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neira que aceitamos que, através da arte, certa emoção possa ser reativada em quem a 

decodifica, como uma revivência. 

Há, nestas considerações, um ponto importante para Gadamer, que o nomina 

transformação em configuração, onde instaura-se aos jogadores “o puro fenômeno da-

quilo que eles jogam (representam)”.80 Passa a ocorrer uma transformação (em contra-

ponto à modificação), isto é, algo se torna outra coisa (e não apenas a mesma coisa, um 

pouco diferente); ou alguém se torna outra pessoa. Os jogadores, de certa forma, desa-

parecem: “Os jogadores (ou poetas) não existem mais, existe apenas o que é jogado 

por eles.”81 Na perspectiva do jogador ele está apenas disfarçado e não transformado, 

na perspectiva dos outros não é mais ele mesmo, mas tomado por outrem. No entanto, 

neste teatro de simulações, algo se transubstancia. “Aparentemente, quem joga o jogo 

dessa forma nega a continuidade de si mesmo. Mas na verdade isso significa que ele 

reserva para si essa continuidade e só a sonega aos outros, para os quais represen-

ta.”82 Uma questão que é paralela a esta, mas é um ponto importante para a área artísti-

ca, é certa desidentificação do artista com sua obra. O músico e o ator são instrumentos 

de corpo presente para o acontecimento de sua produção. O escritor e o artista estão 

contidos em sua obra, mas esta normalmente não precisa de sua presença para ser 

apresentada (com exceção, obviamente, das obras performáticas). Particularmente, ao 

observar uma obra de minha produção exposta, tenho um conjunto ambíguo de sensa-

ções. O prazer – de ordem intelectual e sensorial – que sinto quando acredito que foram 

cumpridos os requisitos aos quais a obra se propunha, é obvio. No entanto há, em para-

lelo, uma intuição (ou sensação indefinida) de desidentificação, como se aquele objeto 

não me pertencesse, tivesse uma origem diversa, que eu equivocadamente atribuo a 

mim. Já percebi, inclusive, outros artistas manifestarem posições semelhantes, então 

80 GADAMER, 2004, p. 165. 

81 Ibid., p. 167. 

82 Ibid., p. 166. 
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Um momento quando evocado manifesta-se por inteiro 

Ío: Um momento quando evocado manifesta-se por inteiro, 2013. 
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não creio ser uma situação única. Realocando os argumentos de Gadamer, é como se o 

jogo (a arte) me utilizasse como instrumento para emergir e, neste processo, eu me re-

conhecesse como instrumento. 

Em O conceito de jogo, arte e a linguagem para hermenêutica filosófica de Hans-

Georg Gadamer, Regio Hermilton Ribeiro Quirino analisa que, 

 

Na configuração do jogo, ele mostra seu modo de ser e realiza uma 

intermediação total. [...] Assim como no jogo que se configura uma ver-

dade ao jogar, na obra de arte, por exemplo, se experimenta também 

este tipo de verdade na medida em que se conhece e reconhece algo 

na obra de arte. [...] Existe aqui uma instância ontológica para essa 

experiência da arte que se baseia na indiferenciação estética, isto é, 

não há um conceito, um padrão estético a ser seguido para determinar 

a obra de arte, mas o que se representa é a própria obra de arte. [...] 

Neste sentido, a representação da obra de arte deve ser entendida 

com o conceito de jogo, ou seja, aquilo que representa a obra de arte é 

uma genuína verdade.
83

 

 

O universo de transubstanciação que a arte configura para o que adentra suas 

fronteiras é ilimitado. A instância do olhar de um artista que procura seu próximo traba-

lho é um dispositivo curioso que seleciona e classifica o que o cerca. Neste ato as coi-

sas são suspensas momentaneamente, deixam sua presença em um mundo e saltam a 

outro, simbólico – ação que altera sua representatividade. No entanto, as coisas apenas 

se transubstanciam no jogo da arte, de modo que diversas camadas, com suas verda-

des distintas, se sobrepõem independizadas, como estruturas de diferentes dimensões 

que se entrecruzam ocupando a mesma área. Uma obra da Ío, Um momento quando 

83 QUIRINO, 2010, p. 10. 
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evocado manifesta-se por inteiro (2013), ilustra este processo. Em uma casa de praia 

em Garopaba, Santa Catarina, diversas rãs morreram presas a uma parede de tijolos, 

por motivos desconhecidos. Seus cadáveres, já desidratados, estavam estancados em 

meio a movimentos. Imediatamente, na esfera de meu olhar – que é o olho filtrado pela 

arte – estes animais saltavam de suas tragédias pessoais para outra zona de aconteci-

mentos, onde seus corpos mortos em simulações de movimentos potentes se tornavam 

outra verdade, com vida própria, que se mantém viva nas mais distintas circunstâncias. 

No entanto, o conjunto dos pequenos e frágeis cadáveres, apesar de fascinante, não se 

constituía ainda em nada além de uma coleção mórbida, ou documento de trabalho. Es-

te anuro passou a existir na esfera da arte quanto lhe foi acrescida uma reflexão – na 

forma de um título irônico – sobre os processos de rememoração, oriunda do livro de 

Daniel L. Schacter, Os Sete Pecados da Memória: Como a Mente Esquece e Lembra, 

que aborda os processos mentais que constituem nossa memória e as formas através 

das quais erros são provocados, tanto intencional quanto acidentalmente, criando as 

paramnésias ou falsas lembranças, bem como erros de atribuição. O autor se refere ao 

modo como as falhas de cimentação da memória também podem contribuir para a con-

fusão na lembrança entre acontecimentos que presenciamos e aqueles que apenas 

imaginamos, o quanto algo que consideramos uma verdade intrínseca, como nossas 

memórias, podem ser reconfigurações, influenciadas por fatores externos e internos, 

que se afastam de uma representação dos eventos de que são tributárias.84 Afirmação 

semelhante poderíamos fazer em relação à concepção ou ao entendimento do que é 

arte. 

Podemos afirmar, com algum grau de previsibilidade, que em 2162, se houver 

humanidade, haverá arte – mas não como esta será. Aceitamos esta afirmação com 

84 SCHACTER, Daniel L. Os Sete Pecados da Memória: 

Como a Mente Esquece e Lembra. Rio de Janeiro: 

Rocco, 2003. p. 120. 
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tranquilidade, porque acreditamos que estas forças que constituem o que é arte perma-

necerão, seja com que elementos for que ela se constitua. O mesmo vale para o jogo. 

Porque, para Gadamer, não é coerente a ideia de que se pense em termos de uma úni-

ca representação correta. Seria mais algo próximo a um diálogo, no qual “compreender 

não significa ganhar o jogo do outro, mas participar daquilo que ele (o outro) entendeu; 

significa jogar juntos, dialogar sobre o tema em questão. Tampouco compreender é um 

ato isolado da subjetividade.”85 Nestes termos, por mais exemplar e paradigmática que 

seja uma representação de Macbeth, ela não extingue a possibilidade de que surjam 

novas, e que estas agenciem a noosfera que a se circunscreve com um novo olhar. To-

do Macbeth – das arrepiantes interpretações às mais constrangedoras – é de alguma 

maneira válido, e cria marcações, vestígios, formas temporárias que se desmancham no 

ar. O personagem de Shakespeare pode ser entendido como a intenção do autor, seu 

texto, somado às interpretações, apreciações críticas que ocorreram e ocorrerão – este 

é o jogo. 

Esse conjunto de apontamentos sobre o jogo especifica o que era intuitivo no iní-

cio da pesquisa, o que nos permite conscientizarmo-nos de o quanto instrumentos que 

usamos para constituir nossa poética podem ser sistematizados e, nisto, compreendi-

dos. Para mim, a atividade que fazemos necessitaria de um neologismo que unisse arte-

jogo em uma palavra simples, por sua tênue indistinção. No capítulo anterior, ressalta-

mos o quanto um trabalho pode se constituir de formas distintas, aqui dizemos o mes-

mo, só que o consideramos como um jogo que recomeça. 

Além das semelhanças que notamos nas estruturas de ambos, há também a no-

ção intrínseca de que há uma competição subjetiva – um Agôn pessoal – em que múlti-

85 QUIRINO, 2010, p. 13. 
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plos eus, de personalidades diferentes, atuam: um que deseja a sutilidade e a discrição 

para que o trabalho se revele às partes; outro que é histriônico e apelativo; um terceiro 

que deseja que as veredas das referências do trabalho sejam percorridas; outro, ainda, 

que anseia que a forma seja degustada como um enigma, sem palavras que a definam; 

e mais outro, que deseja soluções ótimas que não tenham ocorrido a seus pares. Todos 

estes atuam como agentes buscando se impor na apresentação do trabalho, até que um 

metaeu,86 temporariamente indeciso, seja convencido. E o ato de um desses eus vencer 

a competição pelas decisões de um determinado trabalho permite, de certa forma, um 

entendimento de mim mesmo (do qual o trabalho é índice). Nessa tarefa, em qualquer 

ponto que nos encontremos, estamos sempre na metade do caminho. Gadamer nos diz 

que o “fim do jogo não é a solução destas tarefas, mas a ordenação e configuração do 

próprio movimento do jogo”.87 

Em sua circularidade, a arte-jogo constitui um conjunto de regras que só tem va-

lor para si, mas também é o alvo da sua própria ação. Ela se move para contemplar a si 

mesma e age como uma estrutura fechada, verdade absoluta dentro de seus domínios. 

Contudo, quando nos predispomos a observá-las e as esvaziamos de suas paixões (ou 

se não dominamos os códigos que as ordenam), nos parecem alguma espécie de ritual 

estranho. Para Mircea Eliade, um ritual é a manifestação de um mito. Ao se referir aos 

mitos indianos de criação, em Imagens e símbolos, o autor nos traz algumas observa-

ções relativas ao tempo que, de certa forma, executam o prelúdio da transição para o 

capítulo seguinte. O mito narra acontecimentos que ocorreram no princípio do tempo, 

um momento atemporal, lapso do tempo sagrado, com qualidades diferentes do profano 

(tempo contínuo e irreversível). Narrar um mito é reatualizar o tempo sagrado. Mas esta 

narração tem condições especificas para acontecer, que impedem sua banalização. O 

86 Entidade parodiada do Superego, da segunda teoria 

psíquica de Freud. 

87 GADAMER, 2004, p. 161. 
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mito acontece em uma intemporalidade (liberdade semântica que, segundo Eliade, sig-

nifica um instante sem duração).88 Em O Sagrado e o Profano, Eliade, propõe o uso da 

palavra hierofonia (algo sagrado se nos revela) para as circunstâncias em que o sagra-

do se manifesta em um objeto. “Encontramo-nos diante do mesmo ato misterioso: a ma-

nifestação de algo ‘de ordem diferente’ – de uma realidade que não pertence ao nosso 

mundo – em objetos que fazem parte integrante de nosso mundo ‘natural’, ‘profano’.”89 A 

estrutura do jogo, com suas regras claras, punições imediatas e justas, não é condizen-

te com nossa realidade, é algo que existe apenas nas narrativas divinas, nos rituais e 

nos jogos. O artista Cadu nos relembra um caminho que conecta os pontos entre rito, 

jogo e arte. 

 

Algumas atividades seculares encontraram atualização na História sob 

a forma de jogo. Sua grande maioria deriva de cerimoniais sacros, de 

rituais oraculares, de disputas de poder entre os deuses. O ato sagra-

do advém da conjunção de um mito, que narra com um rito que o põe 

em cena e em prática. O jogo ocorre quando só há metade desta ope-

ração. O que de certo modo devolve ao humano algo do sagrado, sem 

desvincular-se completamente de si. Deste modo abre-se espaço para 

as abstrações e subversões lúdicas fundamentais no processo de cria-

ção do conhecimento e, especialmente, nos processos criadores da 

arte.
90

 

 

O vínculo do rito com a narrativa que o justifica, e desta com o sagrado, é um as-

pecto que nós transladamos de modo latente para nossa compreensão tanto do jogo, 

quanto da arte. Como se a instância primeira – a origem sagrada do jogo e da arte, cuja 

ritualização levou ao surgimento de suas estruturas – houvesse sido perdida. Entende-

88 ELIADE, Mircea; DUMÉZIL, Georges. Imagens e sím-

bolos: ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso.   

São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 53. 

89 ELIADE, Mircea. O Sagrado e o Profano: a essência 

das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1985. p. 17. 

90 CADU, 2013, p. 1. 
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mos a arte e o jogo como estruturas de acontecimentos, mas também seres (formas de 

vida) que se multiplicam através de nós. São os jogadores e os artistas que dão matéria 

e vida ao salto em distância e às instalações, mas gostaríamos de deter nosso olhar não 

nas coisas manifestas, nem nas estruturas que as constituem, pois apesar de fantásti-

cas são, ainda, engenho humano. Há outro jogo de maquinário enigmático que se insi-

nua de viés, do qual o jogo que jogamos é apenas uma sombra. “Todos os jogos sagra-

dos da arte não passam de imitações distantes do jogo infinito do mundo, da obra de 

arte que se forma eternamente”,91 relembra-nos Friedrich Schlegel. Uma pergunta nos 

ajuda na reflexão sobre o assunto: uma vez que o rito emerge das narrativas e estas da 

tentativa de ordenar o incognoscível, o que acontece se aplicarmos este desencadea-

mento para o jogo (e, por consequência, para a arte)? O que ele narra, a que instância 

primeira se refere? Julgamos que não temos respostas específicas, no entanto pode-

mos inferir que seria como uma ordem misteriosa que subjaz este mundo, e as práticas 

artísticas, ou as estruturas dos jogos, seriam como uma tentativa de deslindá-la.  

É como se, ao criar jogos (e arte), ritualizássemos a ponta de uma estrutura mais 

inacessível, que tem nomes variados, e é ainda bastante indefinida. Quase tudo que a 

Ío engendra se refere, de alguma forma, a duas instâncias do jogo – uma exotérica, ma-

nifesta, visível; outra esotérica, latente, invisível – manifestações distintas de um mesmo 

fenômeno. Dewey entendia que a arte complementa um esforço filosófico (em um Ouro-

boros) “Dizem que a filosofia começa no assombro e termina na compreensão. A arte 

parte do que foi compreendido e termina no assombro.”92 Esse assombro são as tentati-

vas de estudo duplo cego, de acerto e erro, em relação às metarregras deste segundo 

jogo que vamos definindo, a cada movimento, apenas para retornar ao início do jogo. 

Como sugere T.S. Eliot no início de seu último quarteto: 

91 SCHLEGEL, Friedrich, Gespräch über die poesie, J. 

Minor, 1882, t. 2, p. 364 apud GADAMER, 2004, p. 

159. 

92 DEWEY, John. Arte como experiência: últimos escritos, 

1925-1953. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 466. 
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We shall not cease from exploration 

And the end and fall our exploring 

Will be to arrive where we started 

And know the place for the first time.
93

 

93 Início da última estrofe de Four Quartets, de Thomas 

Stearns Eliot: 

 “Não deixaremos de explorar 

 E no fim do nosso explorar 

 Será começar onde começamos 

 E conhecer o lugar pela primeira vez” 

 ELIOT, T. S. Antologia Poética. Tradução de José Palla 

e Carmo. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1988. 
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Princípio da Incerteza para Moças 

 

Em torno dos anos 2000, o que viria a ser a Ío estava contido em um grupo cha-

mado Club d’Essai (1998-2008) que, em sua própria definição, pode ser descrito como: 

 

[...] grupo que notabilizou-se pela utilização de ferramentas não tradici-

onais para a construção de estruturas musicais associadas às vanguar-

das da música européia da primeira metade do século XX, sempre em 

cenário performático. Entre ações de rua, shows constantes no circuito 

underground e temporadas com espetáculos formais [...].
1
 

 

Junto ao Club d’Essai, interessa apontar um projeto, de minha concepção, com o 

título (eternamente provisório) de 20 x 60. A ideia inicial englobava a realização de 20 

filmetes (nominados assim porque não tinham a pretensão de ser curta-metragens)

mudos, de cunho autoral, com a duração de 60 segundos cada, que seriam musicados 

ao vivo. Com o tempo, os roteiros dos filmes foram se expandindo, a duração deixando 

de ser uma característica restritiva. Todos tinham minha autoria (apenas um era uma 

parceria, por reproduzir, com adaptações, o sonho de um dos integrantes do grupo) e 

seriam dirigidos por pessoas distintas, externas ao grupo. Estes filmetes, escritos em um 

estilo seco, eram esboços de contos, ideias de ações, situações e eventos que se pre-

tendiam roteiros. Vários destes micro-roteiros manifestavam, de forma explícita, algu-

mas questões que se tornaram, com o decorrer do tempo, latentes na Ío. Uma delas era 

o acúmulo de perspectivas; o que poderíamos entender como o desejo de trânsito entre 

1 LE CLUB. Disponível em: <http://leclubimpressions. 

blogspot.com.br/>. Acesso em: 13 mar. 2016. 

Club d’Essai 
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universos possíveis e, também, ambiguidade ou inconclusividade. Abaixo, o filmete nú-

mero 2,2 com o título de Princípio da Incerteza para Moças: 

 

Moça S sai de casa, chaveia a porta. Vai até uma locadora retira uma 

fita. Passa num minimercado e compra diversos itens para limpeza de 

casa e uma bolachinha recheada de morango. Pega um taxi até a casa 

de G. Este abre a porta e com uma afetada educação convida-a para 

entrar e pega a fita de vídeo. Coloca-a no vídeo cassete. Que mostra 

uma reprodução documental de todo o percurso. S sai de casa passa 

locadora, passa no minimercado, chega à casa de G que coloca a fita 

no videocassete. S pega o controle remoto, olha para G com desprezo, 

retrocede a fita com imagem até o início (sem imagem).  

Play e FF.  

Moça S sai de casa, chaveia a porta. Vai até uma locadora retira uma 

fita. Passa num minimercado e compra diversos itens para limpeza de 

casa e uma bolachinha recheada de morango (tudo acelerado no ví-

deo), pega um uma bicicleta e vai para o alto de um prédio comercial. 

G em casa sozinho desliga a TV com o controle que está em cima do 

sofá.
3
 

 

O filmete 2 indica a possibilidade de existência de realidades diversas que, por 

decisões distintas, se tornam divergentes.4 Insinua a sempre fascinante ideia de que se 

fôssemos realocados para momentos distintos de nossa vida – por exemplo, ao período 

dos vinte poucos anos – e a retrilhássemos, não só um conjunto de eventos seriam dis-

tintos, mas nossa própria personalidade. O quanto o que entendemos ontológica e afeti-

vamente como aquilo que nós mesmos somos é o que de fato somos é uma pergunta 

difícil de ser respondida, pois está vinculada a um conjunto aleatório de fatores somados 

2 Obs.: optamos por não alterar os textos dos roteiros, 

para evitar descaracterizá-los. Assim, estão reproduzi-

dos conforme foram escritos na época, sem qualquer 

correção – portanto há pequenas inconsistências ou 

mesmo erros ortográficos. 

3 KLAMT, Munir. 20 x 60. 2002. 1 arquivo, 45 KB. 

4 No dia em que eu retrabalhava e revisava esta parte do 

texto, fomos ao cinema para assistir Certo Agora, Erra-

do Antes (Jigeumeun Matgo Geuttaeneun Teullida – 

Coréia do Sul, 120min, 2015). Direção de Hong Sang-

soo. A sinopse é a seguinte: “Convidado para comentar 

um de seus filmes na cidade de Suwon, o cineasta 

Ham Chunsu se encanta com a jovem pintora Yoon 

Hee-jeong. Os dois passam o dia juntos, paquerando e 

trocando impressões sobre a vida. Como é característi-

co do seu cinema, o diretor Hong Sang-soo (de ‘A Visi-

tante Francesa’) oferece [...]” mais de um ponto de vista 

do encontro entre os protagonistas. Repetindo  a narra-

tiva com uma nova disposição de acontecimentos. 

CONFIRA a programação da Cinemateca Paulo Amo-

rim – de 14 a 20 de Julho. Sul 21, Porto Alegre, 14 jul. 

2016. Disponível em: <http://www.sul21.com.br/jornal/

confira-a-programacao-da-cinemateca-paulo-amorim-

de-14-a-20-de-julho/>. Acesso em: 21 jul. 2016. 
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a um indeterminado atavismo. O que nos interessa, por enquanto, é o quanto este incri-

velmente relativista nós mesmos poderia ser ou se apresentar com inúmeros outros ar-

ranjos. Gadamer diz que não há, por exemplo, um Macbeth definitivo, mas formas em 

que este pode se manifestar. Caso acreditemos em outras alternativas da existência (é 

importante ressaltar que estamos falando apenas em crenças, e o quanto estas constitu-

em a visão poética de um artista), o que somos pode sempre ser colocado em dúvida, 

com várias consequências. Por exemplo, uma ponderação que nos diz respeito, quando 

falamos na constituição de uma poética, é que o que entendemos como nosso gosto 

pessoal é resultado de influências tanto conduzidas quanto casuais. Questionar a cons-

tituição dessa poética pessoal5 é relevante por permitir um afastamento crítico, como 

uma visão externa que permite interrogar as próprias crenças. Nos importa não apenas 

o que se pretende articular, mas também suas razões, que por circunstâncias casuais, 

não se manifestaram. Muitas das escolhas artísticas, tanto em relação às temáticas 

quanto às opções estéticas, pode revelar muito sobre quem somos. O que nos leva a 

inquerir: se por ventura eu pudesse ser outros, que outros eu seria? Como seria meu 

trabalho, então? Qual a elasticidade da identidade? 

Por outro lado, caso tenhamos uma crença na predeterminação, este viés é des-

propositado: somos o que irremediavelmente deveríamos ser. O que também é fasci-

nante: a ideia de que uma sofisticadíssima trama esteja sólida e milimetricamente arran-

jada para que vivamos no melhor e único dos mundos possíveis. Retornando ao 20 x 

60, o filmete número 9 trata, justamente, da questão da tessitura do mundo com um viés 

determinista – sua possível qualidade é sua imobilidade. Com o título de 1 + 1 é 1: Nun-

ca Fui Bom em Matemática Mesmo, este roteiro abordava o tempo com uma perspectiva 

escheriana. 

5 Ernesto Neto comenta que o melhor livro que ele leu, o 

mais influente, sobre a teoria da escultura foi Seis Pro-

postas para o Próximo Milênio, de Ítalo Calvino. 

 “ERNESTO – A primeira frase que li quando abri o livro 

de Calvino: ‘A precisão para os antigos egípcios era 

simbolizado por uma pluma que servia de peso em um 

prato de balança onde se pesa as almas.’ Para um jo-

vem que trabalha com o peso, você pode imaginar o 

impacto destas palavras 20 anos atrás! Por muito tem-

po, eu declarei que era o melhor de teoria sobre escul-

tura que eu conhecia. Palavras como leveza, rapidez, 

exatidão, visibilidade, multiplicidade e consistência soa-

vam como poesia para mim. As ideias de Calvino sobre 

estabilidade e instabilidade... quase naturalmente eu 

transpunha suas reflexões para a escultura, por que há 

mais relevância ali do que a maioria dos escritos teóri-

Macbeth definitivo 

Toshiro Mifune (1920-97) como Macbeth. Trono Man-

chado de Sangue (Kumonosu-jô – Japão, 111min, 

1957). Direção de Akira Kurosawa (1910-1998). 

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=10210
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=10210
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F sai por uma porta com um pequeno objeto na mão, atravessa a sala, 

TV ligada em um programa sobre animais selvagens, passa pelo hall 

de entrada por onde passa um gato preto. Abre a porta da frente da 

casa e coloca o objeto (que parece um boneco)
6 
no chão na frente da 

casa. Entra e fecha a porta. Q passa e pega o objeto e embarca em 

um táxi e o objeto cai no banco. Q sai do táxi sem perceber o descuido. 

O motorista R acha o boneco e joga-o pela janela. Criança X encontra-

o e leva-o para casa. Z irmão mais velho de X por impertinência joga o 

boneco pela janela do terceiro andar do seu prédio. Este rola pelo te-

lhado até cair em um pátio onde F pega o objeto (uma repetição exata, 

inclusive a mesma programação na TV), sai por uma porta com o pe-

queno objeto na mão, atravessa a sala, TV ligada em um programa 

sobre animais selvagens, passa pelo hall de entrada por onde passa 

um gato. Até colocar um segundo objeto ao lado daquele que ele havia 

colocado no início.
7
 

 

Poderíamos entender esta repetição de ciclos apenas como um devaneio de fic-

ção, com apelo surreal ou ainda ancorado na crença mitológica do eterno retorno. No 

entanto, há uma proposição que leva esta questão para outro campo: Brian Greene, em 

A Realidade Oculta – Universos Paralelos e as Leis Profundas do Cosmo, propõe tomar 

uma parcela do infinito (o autor, em outro momento, nos coloca a hipótese de um con-

junto infinito de universos finitos) do tamanho de nosso horizonte cósmico – 41 bilhões 

de anos luz – e preenchê-la com uma quantidade finita de matéria e radiação. O número 

de coisas que são passíveis de ocupar uma determinada área, como sabemos, é limita-

da. As coisas têm energia e, excedida certa quantidade, a sua zona de acúmulo entra 

em colapso (gerando buracos negros). Esta quantidade de matéria seria, segundo Gree-

ne, 1056 gramas. Uma quantidade absurda, mas – detalhe importante – não infinita. Es-

tas partículas têm, também, um número gigantesco de posições e velocidades a ocupar, 

cos sobre artes visuais.” NETO, Ernesto. Dengo. São 

Paulo: Museu de Arte de São Paulo, 2010. v. 2, p. 41. 

 Com um hiato de mais de 20 anos, reli Seis Propostas 

para o Próximo Milênio com a intenção, seguindo Er-

nesto Neto, de ler um livro sobre escultura – o que, efe-

tivamente, ele é. Mas algo bastante inesperado ocor-

reu: percebi que muitas ideias bastante importantes, 

que constituem a minha identidade tanto como indivi-

duo, quanto como artista, foram originadas destas pa-

lestras de Calvino. Porém, ao longo do tempo, elas fo-

ram sendo modificadas – sofrendo acréscimos, trans-

formações – até o ponto de considerar que parcela 

substancial delas havia sido concebida de forma relati-

vamente autônoma e original, oriunda de reflexões pes-

soais e independentes. Foi curioso perceber o quanto 

eu estava enganado. CALVINO, Ítalo. Seis Propostas 

para o Próximo Milênio: lições americanas. 3. ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

6 O objeto pretendido para o filmete era um boneco re-

presentando o jogador de futebol Edmundo, feito por 

algum fabricante de refrigerante, para a copa de 1998. 

A escolha caricata e colorida – e por isto marcante – 

“brincava” com a ideia de retorno kármico do jogador, 

Que parece um boneco 

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=10210
http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=10210
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mas novamente, não infinito. Greene indica um cálculo das diferentes composições pos-

síveis das partículas desta área, tendo como resultado 1010/122. Este é um número que 

transcende nossa capacidade de compará-lo com eventos que ocorrem em nossa reali-

dade cotidiana, mas – nosso bordão continua – ainda finito.  

No dia 6 de setembro de 2009 a loteria da Bulgária sorteou os seguintes núme-

ros: 4, 15, 23, 24, 35 e 42. Não há nenhuma peculiaridade neste evento, o que o torna 

exótico é o fato de que no sorteio seguinte saíram os números: 4, 15, 23, 24, 35 e 42.8 

Por mais absurdo que pareça, isso é a consequência de que, por mais arranjos possí-

veis que existam para os números da loteria, estes não são infinitos e podem, eventual-

mente, se repetir. O que Greene nos indica é que, havendo um número limitado de partí-

culas em algum lugar, em algum momento elas se repetirão, dando formas às mesmas 

coisas que antes existiram.9 Poderíamos dizer que, se não há uma determinação, pode-

mos ao menos imaginar que todas as combinações possíveis de partículas acontecerão 

e se repetirão em algum momento, o que não é o mesmo que o eterno retorno, mas é 

similar. 

Outro destes filmetes, o número 18: Não ou as Possibilidades de Uma Persona-

gem, é importante menos pela maneira como se apresenta – que nos parece hoje bas-

tante confusa – do que por um conjunto de processos e reflexões que representa e que 

se originaram dele. 

 

Fim de tarde, um carro para em uma auto-estrada. P desce do carro e 

deixa a porta aberta, tira algo do porta-malas. Entra no terreno a es-

querda do carro e caminha até uma área com areia da praia. Suas pe-

gadas vão ficando marcadas na areia fina. T vem de carro por uma 

causado por sua responsabilidade ao dirigir embriaga-

do, no episódio que resultou em três mortes em 1995. 

7 KLAMT, 2002. 

8 HAND, David J. Nunca Diga Nunca. Scientific American 

Brasil, São Paulo, ano 12 , n. 142, p. 78-81, mar. 2014. 

p. 80. 

9 GREENE, Brian. A Realidade Oculta: Universos Parale-

los e as Leis Profundas do Cosmo. São Paulo: Compa-

nhia das Letras, 2012. p. 48-50. 
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auto-estrada, em uma das curvas, sem que ele perceba, os faróis de 

seu carro iluminam P nas ferragens de seu carro. T vê o carro de P 

abandonado no acostamento e para atrás. T desce do seu carro e ave-

rigua o carro completamente vazio. T entra no mesmo terreno que P 

havia entrado. Neste instante P aparece em transparência dentro do 

porta-malas de T. T segue as pegadas de P na areia até que elas de-

saparecem subitamente. T volta para o carro, P sai das ferragens bem 

machucado e tenta pedir por ajuda, T afasta-se lentamente e anda um 

tempo. Chega no mesmo lugar com o carro de P parado. Estaciona o 

carro em posição idêntica e P sai do carro, anteriormente de T. Repete 

as averiguações de T e entra no caminho pelo terreno agora na visão 

de P das ferragens.
10 

 

Esta narrativa tinha a presunção de emular uma chave para a leitura de filmes de 

David Lynch – principalmente Lost Highway (1997) e Mulholland Drive (2001) –, algo 

que parecia relevante naquele momento. A lógica que pretendia utilizar é a seguinte: 

Cada evento narrativo está sujeito a opções e exclusões. Se um personagem es-

tá diante de três portas e escolhe uma, as outras tendem, normativamente, a não nos 

interessar. No entanto, podemos considerar que, em uma versão alternativa da mesma 

narrativa, as outras portas foram escolhidas. Temos então três percursos distintos, com 

suas particularidades, acontecendo em suas respectivas linhas de tempo. A questão 

que nos interessa é: e se, hipoteticamente, estas versões se conectarem? 

Por exemplo: na alternativa A o personagem percorre todo seu percurso sem 

percalços; na B é agredido fisicamente; e na C recebe uma notícia desoladora. Com 

estas variáveis, estamos diante de diversas possibilidades de junção. A mais simples é 

construir uma narrativa constituída da edição de partes das três versões, mas, para evi-

Mulholland Drive 

Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive – EUA/França, 

147min, 2001). Direção de David Lynch. 

10 KLAMT, 2002. 
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tar obtusidades e efeitos cômicos inconvenientes (o que, dentro da linguagem do cine-

ma, entendemos como “erro de continuidade”) é necessário que as passagens sejam 

apaziguadas e que haja pontos de junção parcial, de modo que partes das três narrati-

vas, quando unidas, constituam alguma espécie de informação aberta, à qual o especta-

dor possa atribuir um significado. Outra possibilidade interessante é que, na esfera físi-

ca, o personagem esteja na narrativa A e, emocionalmente, na C (sem causa justificada 

para o espectador) e ao final a narrativa B se insinue gradualmente. Outra opção estéti-

ca – entre tantas – é que o filme com a narrativa B ocorra, enquanto a C seja narrada 

em dessincronia e a A seja contada através de legendas em espanhol.11 Poderíamos 

nos estender nesse inventário de possibilidades, porém este não é nosso foco no mo-

mento. Nos interessa é pensar como coisas distintas podem ser unidas de forma relati-

vamente homogênea, de forma que suas origens se preservem e possam vir à tona sob 

certas circunstâncias. 

É inevitável que estas abordagens causem estranheza, afinal, neste caso, temos 

uma forma de narrativa que tem um descompasso com o modo através do qual ordena-

mos nossas experiências de mundo e como as histórias são usualmente constituídas. 

Pensar esta lógica em termos oníricos parece bastante espontâneo, como se o elemen-

to que as atasse fosse uma força externa – no caso do sonho, o inconsciente. Porque, 

ao lembrarmo-nos de nossos sonhos, não é incomum que descontinuidades, elipses, 

brutais inconstâncias narrativas e mudanças de identidades sejam aceitas como natu-

rais. Isso ocorre porque um estado – o da vigília – adapta rememorativamente à sua ló-

gica esta outra, a do sonho, sem que nunca saibamos ao certo como é a experiência do 

sonho durante sua ocorrência. No entanto, devemos lembrar que lógicas narrativas são 

apenas convenções que se instauram de determinada forma, sob certas circunstâncias. 

11 Certa vez (imprecisão de erro de rememoração que é 

legítima, mas que dá certo tom de fábula à narrativa), 

tentamos assistir a um filme nas seguintes condições: 

os diálogos eram em russo, havia uma legenda em por-

tuguês que estava dessincronizada (em torno de 8 a 10 

segundos depois da ação), e uma narração em espa-

nhol – também um pouco desajustada. Tentar unir os 3 

conteúdos – filme, legenda e narração – foi uma experi-

ência incrivelmente exigente. A cada instante a atenção 

alternava para cada um dos registros e a consciência 

buscava integrá-las a força. 
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Arlindo Machado, em seu Pré-cinemas & Pós-cinemas (2002), nos indica como a instau-

ração da narrativa cinematográfica foi um processo gradual e incerto.12 Esta narrativa 

incomum, que une a si mesma suas alteridades, talvez esteja apenas nas fases iniciais 

de seu processo de absorção social, ou talvez seja apenas um modelo de certo exotis-

mo, que não prosperará. Mas o que nos parece importante é o quanto este viés que re-

lativiza a conclusividade da narração tem consequências no pensamento poético da Ío. 

São forças que nominamos, em termos de Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), Com-

possibilidades – estas várias versões da realidade. 
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Um processo gradual e incerto 12 A imagem ao lado é a primeira página da história em 

quadrinhos Estudo sobre o Sistema Imunológico da 

Roupa de Papai Noel (1999-2016), uma proposta reali-

zada em parceria com o desenhista Moacir Martins, e 

se encontra ainda em fase de produção. O roteiro, ori-

ginalmente, é de um filmete do projeto 20 x 60, cujo 

mote é um rapaz negro que tem um trabalho temporá-

rio como Papai Noel em uma loja popular no centro de 

Porto Alegre, e os efeitos que estar dentro dessa roupa 

causam em seu corpo.  
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A queda de uma gata preta 

 

Esta abordagem do filmete 18 (Não ou as Possibilidades de Uma Personagem) que, como veremos à frente, estabelecerá uma série de 

relações pregressas, não surge do nada. Pensar sua arqueologia pessoal e os elementos que a constituem se faz necessário. Primeiramente, 

um seriado televisivo dos 50-60, que vi frequentemente em minha infância, e que me assombrava (em um amálgama de fascínio e medo): The 

Twilight Zone, no Brasil com o título de Além da Imaginação, criado por Rod Serling (1924-1975); somado a certa dose de literatura fantástica na 

adolescência e, principalmente, o conto O Jardim de Caminhos que se Bifurcam (1941) de J.L. Borges; além de um episódio pessoal que narro a 

seguir: 

Em 1996, o músico Flávio Basso (Júpiter Maçã) estava gravando seu primeiro disco, A Sétima Efervescência, nos estúdios da Acit, na 

zona norte de Porto Alegre. Eu estava no local, gravando imagens deste processo, quando um indivíduo armado e mascarado, não identificado 

até hoje (ao que me consta) rendeu a quase todos que se encontravam no estúdio. Abaixo, o episódio narrado por Egisto Dal Santo, produtor do 

disco, em seu livro Notas de Viagem – Aventuras e Desventuras no Rock Gaúcho: 

 

Quando ele entrou na sala, à primeira vista, não acreditamos, era surreal, e pior, não era como nos filmes. Somente quando acorda-

mos e vimos o Glauco Caruso (o batera) levar várias coronhadas de uma 'imensa' MAGNUN 765, é que caímos na realidade. [...] 

ele disse que tinha vindo ali pra matar o Flávio Basso e que para os outros não faria mal [...] estava na cara que ele não sabia [...] 

quem era o tal do Flávio Basso, e com essa história do nome diferente (Júpiter) ficava tudo meio esculhambado na doentia cabeça 

dele. Bom, pegou os documentos do Vinny (Tonelo), os meus, os do Gustavo (Dreher) e então chegou no Flávio que logo gritou: 

– Eu não tenho documento! (com sotaque bonfiniano). Mas a carteira estava cheia [...] o cara pegou e leu em voz alta na identida-

de: 

– Então tu que é o Flávio Basso!?... Pronto. Fudeu. Aquele silêncio quase mortal, ou até. E o terror falou ameaçadoramente decisi-

vo: 

– Tu passou AIDS pra minha irmã e eu vim aqui pra te matar! 

A resposta do Flávio foi imediata e automática/autômata: 

– Eu não como ninguém, eu não como ninguém...
13
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Em algum destes instantes narrados acima eu, que estava na cozinha com Jackson Camargo, amigo e músico que me acompanhava nas 

gravações, fui em direção do estúdio. Quando toquei na maçaneta da pesada porta que vedava o som ouvi, aos gritos, algum fragmento destes 

diálogos e fiquei imóvel. Ponderei que, se abrisse a porta, as consequências seriam imprevisíveis; se tentasse fugir, um comparsa do malfeitor 

(palavras que dão um tom policialesco à frase) – que em minha suposição estaria na frente do estúdio – provavelmente me renderia. Voltei à co-

zinha e comentei com Camargo a situação. Sem alternativas de fuga, possibilidade de comunicação ou qualquer ação concreta viável, tomamos 

mais um café e fumei outro cigarro. 

O que nos interessa deste episódio são as reflexões que o seguiram. Quando cheguei em casa (na rua Santo Antônio, 600 – lugar que 

descobri, posteriormente, era um aparelho de repressão durante a ditadura) minha gata, chamada Jaguaru, caminhou em minha direção, caiu no 

chão e não mais caminhou. Então, de forma súbita e sensorial, tive o seguinte pensamento: em diversas outras instâncias eu não havia sido tão 

afortunado. Em várias delas eu tinha aberto aquela porta, desencadeando um tiro em minha direção e, assim, deixado de existir; e este evento 

havia criado um abalo nessas outras realidades que minha gata sentia e me sinalizava. 

Da mesma forma que nos é aceitável que gêmeos bivitelinos comunguem percepções do mundo e das circunstâncias, me era aceitável 

que outros empíricos eus, sob circunstâncias extremamente adversas, estabelecessem alguma ordem de comunicação. Julgo a questão, hodier-

namente, uma adorável fantasia, mas este entendimento simbólico agenciava variáveis complexas de meu entendimento do mundo, represen-

tando compreensões provisórias, porém válidas em sua potência, que aderiam a meu corpo como tatuagem. 

Há um termo, telescopagem, apropriado por Nicole Fernandez Bravo, que se refere a um momento mítico, um momento-síntese de uma 

experiência, que acontece em um tempo e lugar fora do real e acarreta transformações para o herói (alcunha que aceito apenas em benefício da 

fluência do texto). O termo designa a fusão de épocas e lugares; momentos, identidades e personagens.14 Independentemente de qualquer vera-

cidade, o que nos interessa é a lógica do pensamento. Da mesma forma que eu relacionei um evento aleatório (a queda da gata – que, depois 

de um procedimento metafísico, voltou a andar) como sendo causado por zonas inacessíveis, de caráter altamente especulativo, esta intuição de 

um multiverso se decantou em fatores distintos de indeterminação na poética da Ío, introjetando este tipo de percepção no pensamento poético. 

13 SANTO, Egisto Dal. Notas de Viagens: Aventuras e Desventuras no Rock Gaúcho. Porto Alegre: Armazém Digital, 2008. p. 71. 

14 LAMA, Berenice Sica. O Duplo: busca de si mesmo. Porto Alegre: Evangraf, 2011. p. 32. 
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Princípio da Incerteza para Mundos 

 

Durante a pesquisa de mestrado, por volta de 2010, encontramos, casualmente, 

um artigo de Jairo Dias Carvalho, Os mundos incompossíveis em Cidade dos Sonhos de 

David Lynch. Neste artigo, após refutar o argumento de que a chave para o entendimen-

to do filme passa necessariamente pela lógica onírica (lembrando que Cidade dos So-

nhos é o título brasileiro, o original é Mulholland Drive e se refere a uma importante ave-

nida em Hollywood), ele defende uma abordagem que passa pela Compossibilidade de 

Leibniz para explicar o roteiro do filme. A sinopse de sua ideia – que é apresentada de-

talhadamente no decorrer do texto – é que “No filme dois mundos seriam postos em co-

municação e relação a partir de uma narração falsificante onde as convergências e inte-

rações seriam simuladas e onde não poderíamos identificar a continuidade entre elas.”
15

 

Na acepção do autor, narração simulada (narração falsificante para Deleuze) é 

usado no sentido de uma narração que se pretende verossímil e provável, porém não 

verídica. O domínio da arte seria a manipulação dos Mundos Possíveis, através dessas 

narrações falsificantes, onde dois (ou mais) mundos são postos em relação, de modo 

que não é imediatamente viável diferenciar suas particularidades.16 

O argumento era similar ao que servia para estruturar o filmete 18, mas o artigo 

nos trazia uma nova trilha a seguir, que servia como novelo no percurso que um artista 

faz de suas pulsões em direção à sua poética. Carvalho nos apresenta Sextus Tarquí-

nios, protagonista de um episódio no Ensaio de Teodiceia (1710), de Leibniz – no qual o 

autor tenta equacionar as propriedades de deus17 e a inconteste presença do mal –, 

15 CARVALHO, Jairo Dias. Os mundos incompossíveis 

em Cidade dos Sonhos de David Lynch. Artefilosofia, 

Ouro Preto, n. 8, p. 60-72, abr. 2010. p. 61. 

16 Ibid., p. 60. 

17 Julgamos importante que haja clareza em relação ao 

ponto do espectro das ideias em que se emite um juízo. 

Nesse caso, optamos por chamar a deidade monoteís-

ta judaico-cristã de deus, e não Deus, pelas seguintes 

razões: o termo Deus dá vazão a uma implícita aceita-

ção da superioridade deste deus em relação aos ou-

tros, abordagem com a qual não concordamos. Para 

evitar essa interpretação, este deus poderia ser nomi-

nado de Javé, Jeová ou suas formas hebraicas mais 

precisas; no entanto esta escolha daria um tom exces-

sivamente exótico à discussão, o que nos pareceu des-

necessário. Além disso, todas as considerações que 

envolvem a existência de um deus, nesta tese, são vis-

tas como tour de force de uma parcela significativa da 

humanidade para dar sentido à insondabilidade de nos-

sa natureza. 



 191 

 

Trata-se de O rapto de Lucrécia (ou, de forma mais adequada – como coloca o poema 

de Shakespeare –, O Estupro de Lucrécia (1594)) que diversas representações recebeu 

nas artes visuais. Leibniz engendra uma ficção, tomando Sextus como protagonista, pa-

ra demonstrar que o que acontece possui uma previsão divina, mas não é o todo possí-

vel – haveria outras possibilidades de realização, outras formas de desenlace. 

A história começa com o esguio corpo do jovem Sextus ao lado de Júpiter. Nesse 

momento, sabemos que o oráculo de Apolo, a quem Sextus consulta, vaticina que o 

destino de Sextus Tarquínios em Roma será a pobreza, o banimento e a morte. Porque 

seu destino determina que estuprará Lucrécia, causando a queda da monarquia dos 

Tarquínios. Júpiter, Apolo e Sextus discutem o caso. Argumentam que é da natureza de 

Sextus os eventos que ocorrerão, logo, sua inevitabilidade. Apolo infere que a natureza 

dos indivíduos é feita pelos deuses e que a de Sextus é perversa e incorrigível e, sendo 

assim, sobre ele se abaterá a justiça de Júpiter. Sextus alega, em benefício de sua ino-

cência, que sua natureza não é decisão sua, mas desígnio do rei dos deuses, e lhe é 

dito que os decretos divinos são insondáveis, não cabendo aos humanos sua revelação. 

Então Júpiter anuncia que outro destino existe para Sextus se este não for a Ro-

ma: ser feliz e sábio. Esta decisão representaria abdicar de uma futura regência. Peran-

te esta escolha, Sextus acolhe o seu destino trágico. Sai de cena Sextus e entra Teodo-

ro, agente dos sacrifícios no templo de Apolo, após ter ouvido os diálogos relatados e, 

sem questionar a sapiência de Júpiter, pergunta: por que não é dado a Sextus ter outra 

natureza? Teodoro é, então, enviado a Atenas para falar com Palas. Ao pernoitar no 

templo da deusa, este sonha o seguinte conjunto de eventos: ele está em um país des-

conhecido, onde havia um palácio de esplendor e dimensões não passíveis de serem 

O rapto de Lucrécia 

Léon Davent: Tarquin and Lucretia, 1540. 
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comunicados. Lá, tocado por um ramo de oliveira empunhado pela deusa, lhe é permiti-

do entrever o palácio do destino, lugar onde se apresentam não apenas as ocorrências 

no mundo, mas suas possibilidades, suas variáveis. Anuncia então a deusa: 

 

É suficiente que eu ordene e veremos todos os mundos que meu pai 

poderia ter produzido, nos quais estariam representadas todas as coi-

sas que d’Ele poder-se-ia pedir; e desse modo conhecer-se-ia, tam-

bém, tudo que aconteceria se qualquer possibilidade particular alcan-

çasse a existência. E quando quer que as condições não estejam sufi-

cientemente determinadas, haverá tantos mundos diferentes dos ou-

tros quanto alguém pode desejar, e que responderá diferentemente a 

mesma questão, em tantos modos quanto possíveis. [...] você pode 

imaginar por si mesmo uma sucessão ordenada de mundos, que con-

terá cada um e todos os exemplos que estão em questão e variará su-

as circunstâncias e suas conseqüências.
18

 

 

Podemos pensar em uma infinidade de Apolos vaticinando destinos distintos, po-

rém irreversíveis, a Sextus; e correlacionar a cada ação suas consequências específi-

cas. Muitos mundos que se conectam e se bifurcam como espelhos, um defronte ao 

outro. Contudo, um observador atento percebe que cada reflexo tem uma sutil diferen-

ça, que se aprofunda quanto mais distante está o espelho. Como diz Palas a Teodoro, 

em alguns mundos não será Sextus fac-similar, mas com pequenas particularidades 

ocupando um espectro de variáveis, como se cada um projetasse a sombra de si. O no-

bre Sextus em paralelo ao medíocre; o justo ao facínora. Então, Palas o conduz a um 

dos cômodos do palácio: 

 

18 LEIBNIZ, G. W. Mito de Sextus (Teodicéia §§ 141-417). 

Leibniz Brasil. Disponível em: <http://

www.leibnizbrasil.pro.br/leibniz-traducoes/mito-de-

sextus.htm>. Acesso em: 12 abr. 2016. 

Espelhos, um defronte ao outro 

Michelangelo Pistoletto: Metro cubo d'infinito, 1966. 
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Quando ele lá chegou, tal cômodo não mais era um salão, mas um 

mundo... Ao comando de Palas, surgiu a visão da cidade de Dodona 

com Sextus saindo do templo de Júpiter. Ele afirmava que iria obede-

cer e ser fiel ao Deus; dirigiu-se a uma cidade situada entre dois ma-

res, semelhante a Corinto. Lá adquiriu um pequeno jardim; cultivou-o, 

encontrou um tesouro e tornou-se homem rico, desfrutando de afeição 

e estima; faleceu em idade avançada, amado por toda a cidade. Teo-

dorus viu toda a vida de Sextus de um único golpe de vista e tal como 

em uma representação teatral. [...] 

Passaram, então, a uma nova sala, um outro mundo, um outro Sextus, 

que, saindo do templo e tendo decidido obedecer a Júpiter, foi para a 

Trácia. Lá desposou a filha única do rei. Ele o sucedeu e é adorado por 

seus súditos. Passaram para outras salas e sempre viam novas ce-

nas.
19

 

 

Antes de avançarmos em direção à concepção dos mundos de Leibinz, propo-

mos duas interrupções que apontam para a história de Sextus, ao mesmo tempo em 

que mantém suas individualidades. Cada uma, a seu modo, fala de mundos possíveis. 

Primeiro, um texto de Mircea Eliade sobre Maya, imanência de Visnu, deidade Hindu,20 

extraído do livro Imagens e Símbolos: ensaios sobre o simbolismo mágico-religioso. O 

segundo, dois fragmentos de um trabalho da Ío chamado O Estranho Equivoco de A. 

Hilzendeguer Feltes (2003-2012).21 

19 LEIBNIZ, 2016. 

20 Como complemento, sugerimos a leitura do conto Bru-

xo Preterido (El brujo postergado), de J. L. Borges, do 

Livro Universal da Infâmia (1935), que traz uma releitu-

ra da mesma narrativa, adaptada ao período da inquisi-

ção Espanhola. É interessante refletir sobre as versões 

e realocações espaço-temporais das histórias como 

uma dimensão de compossibilidade. Que a ficção, 

quando reinstaura e adapta a seu tempo (ou a outros 

que a história original não sugeria) cria versões, alter-

nativas de mundo. 

21 Para maiores informações: CATTANI, Laura. O Estra-

nho Equívoco de A. Hilzendeger Feltes: A convergência 

de narrativas incompossíveis. 2012. 173 f. Dissertação 

(Mestrado em Poéticas Visuais)–Instituto de Artes, Uni-

versidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 

2012. 
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Mostra-me o poder mágico de tua mâyâ 

  

Eis aqui um desses mitos, na sua versão moderna e popular, narrada por Sri Ramakrishna [1836-1886]. Um asceta ilustre chamado 

Nârada, tendo obtido a graça de Visnu por suas inúmeras austeridades, recebe a visita do deus, que lhe promete realizar qualquer desejo. 

“Mostra-me o poder mágico de tua mâyâ”, pede-lhe Nârada. Visnu concorda e pede que ele o siga. Pouco tempo depois, encontrando-se num 

caminho deserto em pleno sol, e tendo sede, Visnu lhe pede que avance algumas centenas de metros, onde se pode avistar um vilarejo, e lhe 

traga água. Nârada precipita-se e bate à porta da primeira casa que encontra. Uma jovem muito bela abre-lhe a porta. O asceta a olha longa-

mente, e esquece o porquê de sua ida. Ele entra na casa, e os pais da jovem o recebem com o respeito devido a um santo. O tempo passa. 

Nârada acaba por casar-se com a jovem e conhece a felicidade do casamento, assim como a dureza de uma vida no campo. Doze anos se 

passaram: Nârada tem agora três filhos e, após a morte de seu sogro, tornou-se o proprietário da fazenda. No entanto, no decorrer do décimo 

segundo ano, chuvas torrenciais acabam por inundar a região. Em uma noite, os rebanhos se afogam, a casa desaba. Segurando em uma das 

mãos a esposa, na outra duas crianças e levando a menor nas costas, Nârada abre com dificuldade um caminho através das águas. A carga é 

pesada demais. Escorregando, o menor cai na água. Nârada deixa seus dois outros filhos e esforça-se para encontrá-lo, porém é tarde demais: 

a torrente o levara para longe. Enquanto procurava seu filho menor, as águas levaram os dois outros e, pouco tempo depois, a mulher. O pró-

prio Nârada cai, e a torrente o leva inconsciente, como um pedaço de madeira. Quando acorda jogado sobre a pedra, e se lembra de suas des-

graças, ele desata a chorar. Mas de repente, ouve uma voz familiar: “Minha criança! Onde está a água que tu deverias ter trazido? Estou te es-

perando a mais de uma hora!” Nârada vira a cabeça e olha. No lugar da torrente que havia destruído tudo, ele vê os campos desérticos, bri-

lhando sobre o sol. “Você compreende agora o segredo de minha mâyâ?”, pergunta-lhe o deus.22 

22 ELIADE, Mircea; DUMÉZIL, Georges. Imagens e símbolos: ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso. São Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 67. 
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Zede Etes 

 

Primeira versão 

Em 12 de janeiro de 1928, fechou as portas o que tinha sido, até então, um dos orgulhos da cidade de Porto Alegre: o glorioso Cine-

Theatro Metropolitano, no bairro Floresta, de propriedade e administração do Sr. A. Hilzendeger Feltes. Uma tragédia tanto pessoal quanto 

mundial, a gripe espanhola, mata sua mulher e filhos. A depressão e o alcoolismo acabam progressivamente com o que tinha restado do Sr. 

Feltes e, consequentemente, do Metropolitano. Quatorze dias depois da falência um incêndio, até hoje inexplicado, destrói quase todo o Cine-

Theatro, restando apenas a fachada, o mezanino e o palco. Sob litígio de herdeiros e seguro, o Metropolitano permanece em ruínas e intocado 

até 1954, quando é finalmente vendido. Durante todo este tempo, o prédio abandonado torna-se um personagem para os moradores do bairro, 

um lugar usado pelos adultos para assustar crianças com fantasmas, e lembrado pelos mais velhos como o símbolo de um tempo perdido, en-

volto em uma aura trágica. Com o decorrer dos anos, o nome Metropolitano é esquecido, e substituído pelas letras do nome do Sr. A. Hilzende-

ger Feltes que resistiram na fachada depois do incêndio, formando a palavra ZEDE ETES, que torna-se, então, o nome pelo qual aquele prédio 

passa a ser lembrado, e ponto de referência para toda uma geração. 

Segunda versão 

Em 1957, o Sr. Ernesto Souza (avô de um dos integrantes da Ío), tem um sonho com o Metropolitano, que nesta época já havia dado 

seu lugar a uma fábrica de cigarros.  Abaixo está o seu sonho, que foi contado inúmeras vezes, e sempre da mesma forma afetada, para a fa-

mília: 

– Eu estava no meu quarto, sem conseguir dormir, então eu me levantei para ir no banheiro que, naquele tempo, ainda era na rua. 

Quando eu abri a porta, percebi que o pátio e meu quarto faziam parte do cenário de um teatro e a porta do banheiro era o acesso aos bastido-

res. Então eu entrei. Eu, que tinha ido criança no Metropolitano e o conhecia por dentro, sabia que aquele era o Zede Etes (que era como o 
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pessoal o chamava depois do incêndio). Fui, então, caminhando pelos bastidores e tu-

do parecia desmesuradamente amplo, com sucessivas salas, como aquela na qual es-

tava o meu quarto, e em cada uma delas havia uma encenação, e também uma obses-

siva ação nos bastidores para que tudo acontecesse no momento exato. Enquanto os 

protagonistas moviam-se dentro da cena, o cenário mudava com uma rapidez surpre-

endente: a praia luminosa, magistralmente reconstituída, tornava-se um porão; em ou-

tra sala contígua, uma festa de aniversário subitamente transformava-se em uma mon-

tanha de basalto; em outra, bem ao lado, uma senhora que era um menino nu e todo 

sujo brincava, em um terreno baldio, com um gato amarelo. Enquanto eu espiava por 

atrás da cortina, alguém me pegou, com força, pelo braço, e me levou para uma peque-

na sala mal iluminada e me explicou, minunciosamente, algo que não fazia muito senti-

do sobre animais, cadeia alimentar e a burocracia da administração de teatros, tudo 

isto em um português oitocentista. Lentamente, e sem que necessariamente tivesse 

uma relação com o que ele dizia, eu fui entendendo que o Zede Etes agora era um tea-

tro com incontáveis salas nas quais eram encenados os sonhos de todos os moradores 

da cidade, e que ele era o administrador. Quando ele percebeu que eu tinha entendi-

do, saiu da sala e fechou a porta – que era a do banheiro de minha casa (e eu estava 

morrendo de vontade ir no banheiro) – e subitamente eu percebi que, todo o tempo, eu 

sabia que era um sonho, porém não tinha pensado que todo este sonho era apenas 

uma das salas do Zede Etes. Então me esqueci e, subitamente, eu estava dentro de 

um carro, à noite, no banco de trás. E, sem olhar para frente, eu me lembrei de já ter 

tido aquele sonho, e sabia que ninguém estava dirigindo o carro – e tive mais medo da recorrência do que do sonho em si.23 

23 O ESTRANHO Equívoco de A. Hilzendeger Feltes. Disponível em: <http://io.art.br/2015/>. Acesso em: 3 maio 2016. 

O administrador 

Ío: O administrador, 2007-2008. 
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Heterocosmicidade 

 

Anne Cauquelin, em No Ângulo de Mundos Possíveis (2010), nos conduz a con-

textualizar parâmetros para equacionar os mundos compossíveis de Leibinz e as esfe-

ras concêntricas da arte.24 Comecemos com a ideia de que há múltiplos mundos, mas 

não paralelamente, e sim, na sucessão do tempo – imagem estoica que se populariza 

com Nietzsche: o Eterno Retorno. Os estoicos – atentos ao firmamento – percebem que 

os astros, mesmo em sua errância,25 retornam ao ponto em que antes estiveram. Em 

sua concepção, a mecânica deste ciclo – com tempo delimitado e rigoroso (Cícero o cal-

cula em 12.954 anos) – traz com seu fim a destruição (palavra ambígua, neste contexto) 

por conflagração de fogo. Então, os astros retornam às suas trajetórias e natureza. Mas 

é o mesmo mundo que retorna, ou outro? Cauquelin nos indica a divergência dos es-

toicos: na hipótese A, o mundo que ressurge é idêntico ipsis litteris ao anterior – um uni-

verso tautológico, um reflexo preciso do que se foi. Assim, neste instante na eternidade, 

eu estaria escrevendo sempre: neste instante na eternidade. Na hipótese B, o novo 

mundo se assemelha muito ao anterior, os mesmos protagonistas agem nos eventos, 

porém estes já não são precisamente iguais; talvez você não seja seu duplo exato e, em 

um acidente pueril e tolo, o seu dedo médio tenha sido cortado na ponta. Esta hipótese 

nos permite um pensamento nebuloso e rico: se o vetor destes movimentos é a eterni-

dade e se em cada ciclo ínfimas alterações são constituídas, o duplo de mil ciclos atrás 

poderia ser um eu que eu não teria recursos para identificar e vice-versa. Mas ainda se-

ria eu, um outro eu. 

24 Cauquelin nos pergunta: “Não seria o tempo a corrente 

a ligar mundos sucessivos, derivados um do outro, num 

movimento cujo número é o tempo?” O presente e seus 

pares (passado e futuro), que permitem a sucessão do 

tempo no universo em que vivemos – e que nos habilita 

a imaginar a belíssima imagem que acumula e une to-

das as nossas presenças no mundo (da qual a realiza-

ção técnica de Étienne-Jules Marey (1830-1904), que 

causou tanto impacto na arte, é uma pequena amostra) 

– não seria uma espécie de argamassa que une mun-

dos feitos e por fazer? CAUQUELIN, Anne. No Ângulo 

dos Mundos Possíveis. São Paulo: Martins Fontes, 

2011. (Coleção Todas as Artes), p. 10. 

Na sucessão do tempo 

Étienne-Jules Marey: Vôo da garça (cronofotografia),  

1883. 
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 É o mesmo mundo que retorna, ou outro?  Errância 

25 Documento de Trabalho – esta imagens identifica os 

corpos celestes que orbitam a Terra (muitos dos quais, 

potencialmente danosos). 

Ío: Princípios do mundo, 2012. Chocolate, vidro, metal e veneno de rato. 
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Poderíamos entender estes comentários apenas como devaneios. No entanto, 

estas questões têm sua aplicabilidade em termos plásticos. A poética da Ío é bastante 

diversa em sua constituição, e com pouca frequência os trabalhos são séries; contudo, 

quando o são, os entendemos não como trabalhos distintos, mas como variações permi-

tidas para uma ideia. Um exemplo é ilustrativo dessa questão: o trabalho Gravitas,26 de 

2012, – foi apresentado dentro da exposição Do Lado de Fora de um Quarto Fechado, 

no reduzido espaço da Fotogaleria Virgílio Calegari, na Casa de Cultura Mario Quintana 

(RS) e, depois, o mesmo foi levado para ser instalado no Centro Cultural de la Memoria 

Haroldo Conti, em Buenos Aires. A primeira versão, elaborada para um espaço contido, 

perderia muito de sua potência no amplo e visualmente poluído Centro Conti – antiga 

escola naval da marinha Argentina, com pé direito de dezenas de metros. Assim, Gravi-

tas tomou outra configuração para que respondesse, de forma satisfatória, ao espaço no 

qual seria instalado. Seus elementos constituintes centrais foram mantidos: seus gan-

chos, contrapesos, tiras e argolas. Sua aparência se tornou distinta, mas – em nossa 

perspectiva – sua identidade se manteve. Isso pode ser aproximado ao próprio compor-

tamento humano: há, em quase todos nós, uma natural instabilidade, que altera nosso 

comportamento e interação social com pessoas ou grupos distintos: os colegas de for-

mação; pares do meio profissional; crianças da família; parceiros de festa; relações afe-

tivas próximas, etc. Com cada um destes, agimos com tais particularidades que para um 

observador externo – desatento à nossa aparência – pareceria tratar-se de outro indiví-

duo. Algo semelhante pode ser dito de nosso corpo, que varia no decorrer do tempo, 

não apenas em aparência mas em sua composição e apenas partes pequenas,  prioritá-

rias para a sua preservação, não se modificam. 

Mário de Andrade cunhou a notória frase: “Eu sou trezentos, sou trezentos-e-

26 Gravitas é uma palavra de origem romana que signifi-

ca, literalmente, peso; e que depois passou a significar 

uma atitude ética de seriedade e apego à honra e ao 

dever. 

Gravitas 

Ío: Gravitas (em atelier), 2012. 
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Do Lado de Fora de um Quadro Fechado 

Ío: Gravitas, 2012.  
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cincoenta.”27 Ainda assim, mantemo-nos unos, entendendo-nos como indivíduos únicos, 

um sistema aberto que dá respostas distintas a diferentes contextos. Uma mesma ope-

ração se dá no âmbito das obras. Apesar do título, Gravitas II, o entendemos como uma 

manifestação do mesmo trabalho, adaptado a estímulos exteriores distintos, como uma 

tradução de si mesmo para outro contexto. 

Ao se referir ao ofício da tradução, em O Anticrítico, Augusto de Campos se re-

porta à necessidade de evitar a literalidade, em busca da manutenção da ideia que 

constitui um poema. Ou, como ele diz, ao se referir a uma tradução de Edward FitzGe-

rald: “tentei roubar o rubai de FitzGerald para a nossa língua”.28 Em seu texto, Campos 

destrincha cada decisão – as aliterações, anagramas, encontros consonantais, desloca-

mentos – que altera o que é dito, para dizer, em outra instância, o que o texto estrutura 

e canta em sua natureza. 

 

Rubáiyát de Omar Khayyám LXV 

Of threats of Hell and Hopes of Paradise! Inferno ou Céu, do beco sem saída 

One thing at least is certain — This Life flies; Uma só coisa é certa: voa a Vida, 

One thing is certain and the rest is Lies; E, sem a Vida, tudo o mais é Nada. 

The Flower that once has blown for ever dies. A Flor que for logo se vai, flor ida.
29

 

 

Podemos entender a língua como um reflexo da zona de acontecimentos de um 

povo, um espaço onde se acumulam experiências, testam-se soluções e deposita-se 

entendimento. A língua é tanto um jogo quanto o universo cultural do qual seu povo se 

alimenta e alimenta a outros, é um in situ. Um poema, quando adaptado, pode – em um 

27 ANDRADE, Mário de. Poesias Completas. São Paulo: 

Martins Ed., 1955. p. 221. 

28 CAMPOS, Augusto de. O Anticrítico. São Paulo: Com-

panhia das Letras, 1986. p. 99. 

Gravitas 

Ío: Gravitas, 2012. 
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Gravitas II 

Ío: Gravitas II, 2014. 
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equilíbrio difícil – manter o sentido de sua origem, com sabores do lugar de seu destino. 

Há muito deste desejo em Gravitas, em que o espaço físico é visto, metaforicamente, 

como uma gramática; e uma nova versão é a implementação do mesmo trabalho sob 

novas condições – uma tradução. Podemos dizer, também, que a mesma entidade se 

manifesta de forma distinta em outra realidade. 

Retornando a questão da compossibilidade uma pergunta importante é: porque 

Leibniz pensou na possibilidade de múltiplos mundos? René Descartes é veemente ao 

refutar tal possibilidade no quinto capítulo de seu Mundo ou o Tratado da Luz:
30

 um de-

miurgo, ao reinstaurar o mundo, o faria igual, por este engendrar em seus meandros a 

perfeição e esta não poder ser excedida. Entender-se-ia que deus realizou tudo que era 

possível. Não há nada que não exista (consideração que soa fascinante) que nosso de-

miurgo não poderia ter criado se assim o desejasse. Poderíamos ser eternos como o 

criador, ter a habilidade de voar ou ser telecinetas. Se não há unicórnios ou dragões 

nesta realidade na qual labutamos, é porque assim não foi quisto. As perfeitas leis que 

moldam e sustentam o mundo são instrumentos que permitem que as coisas sejam exa-

tamente deste jeito e não de outro, que seria em teoria menos que perfeito. Apesar de 

soarem ingênuos a nossos ouvidos, tais argumentos são irrefutáveis; afinal não temos 

acesso a outro mundo para confrontá-lo com o nosso, nem ao menos qualquer indício 

de sua existência. Este “e Se...” existe apenas em nossa imaginação. 

No entanto, Leibniz concebe sob outra perspectiva a perfeição divina: se o cria-

dor é infinitamente infinito, lhe é dado conceber uma infinidade de mundos possíveis 

(conceber, aqui, é uma palavra complexa, pois engloba a imaginação e a criação no 

mesmo verbo31 (é tanto idealizar, compreender; quanto dar à luz a uma cria)). Assim, 

29 CAMPOS, 1986, p. 102-103. 

30 DESCARTES, René. O Mundo ou Tratado da Luz. São 

Paulo: Hedra, 2008. 

31 O trabalho Miranda – Luas de Urano (2014) surgiu de 

um conjunto de imbricações de elementos. Parte de 

Miranda, filha de Próspero, na peça A Tempestade 

(1610), de Shakespeare, e se conecta a pontos distan-

tes, tais como o filme de ficção cientifica Planeta Proibi-

do (Forbidden Planet), de 1956, que é uma versão li-

vremente inspirada em elementos da peça de Shakes-

peare. Neste filme, em um planeta distante, uma civili-

zação desenvolveu um dispositivo que materializava os 

desejos conscientes e – a questão do filme – inconsci-

entes, o que causou sua extinção. O terceiro elemento 

depende do humor dos astrônomos, que batizaram 27 

das luas de Urano com nomes de personagens Sha-

kesperianos. A ideia central de Miranda – Luas de Ura-

no une estas três referências: o poder de um demiurgo 

de recurso ilimitados, Próspero; uma máquina que tor-

na pensamentos matéria; e um lugar inóspito, uma lua 

de Urano, na qual a personagem Miranda vive (ou está 

aprisionada) e onde toda a realidade se reconfigura sob 

os desígnios de seus pensamentos. Miranda – Luas de 

Urano é o vórtice das compossibilidades onde as defini-

ções do que se entende como real tem outra natureza. 

Miranda – Luas de Urano é uma das instâncias (em 

sua primeira apresentação formal) de um projeto mais 

amplo, que já teve diversas configurações. 



 204 

 

A imaginação e a criação no mesmo verbo 

Ío: Miranda – Luas de Urano, 2013. Aço, talco e restos de adesivo. 
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estes outros mundos, universos, cosmogonias, flora, fauna, civilizações e outros arran-

jos que nossa limitada capacidade criadora não é hábil a idear, podem existir em deus. 

Para Leibiniz, este mundo no qual vivemos é das opções concebidas pelo criador a me-

lhor das opções, por ter sido por ele escolhida. Logo, o melhor dos mundos possíveis. 

Mas o que nos interessa aqui é a vertigem que é vislumbrar – por mais pálida que seja – 

a incomensurável plêiade que são estas infinitas dimensões da realidade, paralelas en-

tre si, compartilhando variáveis, se bifurcando em túneis (imagem equivocada, entretan-

to rica, por trazer não só a ideia de ligação, passagem, mas também de segredo). 

 

A sabedoria de Deus vai inclusive além das combinações finitas, que 

ele transforma em uma infinidade de infinitas, ou seja, numa infinidade 

de continuações possíveis do universo, cada uma delas contendo uma 

infinidade de criaturas.
32

 

 

A proposição de Leibiniz nos indica a potência de abarcar todas as combinações 

possíveis que a “sabedoria divina [...] distribui em sistemas universais que ela compara 

entre si”.33 Cada instante que se desloca traz a possibilidade de se apresentar de manei-

ras distintas daquela que se efetiva. Por exemplo: neste instante estou escreranevendo 

(nesta realidade em que estamos, a palavra escrevendo se tornou momentaneamente 

esta outra palavra) em uma escrivaninha branca, no espaço que anteriormente era co-

nhecido como Subterrânea (av. Independência, 745); à minha direita Laura Cattani está 

passando anilina preta com álcool em um tronco seccionado, pego na rua Rua Wa-

shington Luiz, no Centro Histórico da Cidade, e que foi achado casualmente enquanto 

procurávamos uma pedra.34 O destino deste tronco é se transformar em um trabalho 

32 CAUQUELIN, 2011, p. 56. 

33 Ibid., p. 57. 

34 “O poema é uma pedra no abismo...” QUINTANA, Ma-

rio. Para viver com Poesia. São Paulo: Globo, 2008. p. 

42. 

O melhor dos mundos possíveis 
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(que originalmente seria feito com uma pedra) – ainda sem título – para a exposição Isto 

não é um filme de Ficção.35 Este pequeno cenário nos serve para pensar sobre destinos 

temporários, mesmo porque, ao se comentar um trabalho já finalizado, se corre o risco 

de cair em uma falácia da memória bastante comum: a falsa atribuição, na qual se alte-

ram os eventos, ao rememorá-los, para construir uma coerência maior com o resultado 

final. Um trabalho em formação tem ainda a dimensão de incoerência natural aos pro-

cessos e seus dilemas. 

O tronco terá definido, em breve, parte de seu destino como trabalho no universo 

das artes plásticas: qual lado ficará para cima; como ele será envolvido pela corda que o 

suspenderá; que grossura esta corda terá; que tipo de amarração ou presilha será usa-

da; como será nominado e que conjunto de relações este título estabelecerá; qual será 

sua posição no espaço expositivo. Um trabalho, quando está sendo engendrado, atrai 

para si muitas das dimensões compossíveis de sua destinação, que passam a circular 

em seu entorno, até que uma trilha se apresenta. Olhando para o tronco na lona, efeti-

vamente não sabemos como ele será formalmente, exatamente que território simbólico 

se expandirá e o ocupará. Entre um confronto de destinos possíveis, o artista escolheria 

– se fosse um agente perfeito em sua função – o melhor dos mundos para seu trabalho. 

Neste pequeno recorte, se torna claro que podemos, de forma indefinida, pensar solu-

ções plásticas ótimas, medíocres, plagiadoras ou esdrúxulas para o tronco à nossa fren-

te. Mas – mais do que fazer futurações –, o que nos interessa é a percepção da possibi-

lidade de agenciar mentalmente estas variáveis. Como artista, me permito uma frase um 

tanto quanto inconclusiva e pouco pragmática: a percepção das variáveis me é mais im-

portante do que a concreção, porque o trabalho se mantém teso, vivo, se ainda há face-

tas a serem resolvidas. Como se a realidade do trabalho fosse tanto a forma em que ele 

35 Com curadoria de Ulisses Carrilho, no espaço cultural 

Mangue (Rua Doutor Alcides Cruz, n. 398. Porto Ale-

gre/RS). 

Laura Cattani está passando anilina preta 
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se apresenta como, também, as transformações que as suas compossibilidades terão 

no futuro. 

Retornando a Leibniz, é aceito como dogma que deus é onisciente, onipresente e 

onipotente. Tríade de aliterações com imensas consequências sobre a especulação que 

nós, humanos, podemos fazer sobre a natureza do tempo para o demiurgo judaico-

cristão-islâmico. Deus, além de poder tudo (ideia que inclui a possibilidade de que, neste 

instante, todo o nosso passado seja alterado, assim como sua lembrança – assim, 

passaríamos a ter esta outra vida sem a consciência da que se evolou), saber tudo e 

estar em todos os lugares, estaria também em todos os tempos. Seguindo as conse-

quências das ideias de Leibniz, deus não se deslocaria no tempo da maneira que nós o 

entendemos: um presente cercado por temporalidades mais fugazes. Todos os aconte-

cimentos deste universo já aconteceram, estão acontecendo e acontecerão simultanea-

mente, assim como de todas as possíveis variáveis e bifurcações
36

 deste e dos outros 

em paralelo. Não temos em nossa linguagem uma forma de enunciar corretamente este 

evento, mas podemos dizer que todas as eternidades estão ocorrendo, em sua mais ín-

fima fração, como um Torus. 

Cauquelin aponta que o tempo é abolido, este: 

 

[...] pensamento combinatório é eternamente presente, pesa e compara 

ao infinito os sistemas universais dentro do tempo. Este tempo infinito 

não tem passado nem futuro, é um eterno presente que [...], é concebi-

do enquanto intensivo, e não extensivo. A todo o momento – momen-

tos que, para nós, são contados e medidos –, dá-se a escolha divina 

entre os mundos, como uma reflexão sempre em movimento, um filtro 

36 Esta imagem é de Leibniz: “Toda porção de matéria 

pode ser vista como um jardim cheio de plantas e como 

um açude cheio de peixes, mas cada ramo de cada 

planta, cada membro do animal, cada gota de seus 

humores, é mais um jardim e mais um açude.” LEIB-

NIZ, Gottfried Wilhem, La Monadologie, Lecoffe, 1900, 

p. 67 apud CAUQUELIN, 2011, p. 58. 

Todo o nosso passado seja alterado 

Alice in Chains: The Devil Put Dinosaurs Here, 2013. 



 208 

 

que retém o melhor e deixa de lado os mundos menos perfeitos. A se-

quência de reflexão e comparação é crucial: permite separar os mun-

dos possíveis do mundo real, este no qual vivemos.
37

 

 

Apesar de admirarmos a imagem que é evocada, nós a pensamos de outra forma 

para a poética da Ío, por julgá-la incompleta ao desconsiderar a onisciência da divinda-

de, onde todas as decisões estão fora da sucessão do ciclo dos acontecimentos. O tem-

po, a própria ideia de movimento e o ocularcentrismo que se aplicam nas representa-

ções narrativas não são compatíveis com os atributos desta entidade. Julgamos que não 

temos imagem ilustrativa para este infinito de infinitos universos se interligando e se 

compartilhando, pois qualquer uma é falha por não contemplar a luxuriante e complexa 

conexão das partes do sistema. Uma imagem que contenha toda a sua sucessão 

pregressa38 e todo seu destino seria uma visão assombrosa, assim como a mente ca-

paz de agenciá-la. 

Tomemos um exemplo: o trabalho – citado alguns parágrafos acima – recebeu o 

nome de Torso.39 Neste instante, ainda há a indefinição de sua posição no espaço ex-

positivo. Visitamos o lugar (que tem a estrutura de um galpão) e mentalmente trabalha-

mos com quatro posições em que o trabalho pode ser alocado, sendo que, em cada 

uma destas, ele é passível de ter quatro orientações prioritárias. A corda que irá suspen-

dê-lo, bem como suas amarras, nos traz mais uma sequência de variáveis. Uma amarra-

ção simples – como um laço – é mais elegante, mas talvez muito instável a ponto de, 

caso quebre ou ceda um pedaço, poder vir ao chão. Uma amarra mais sólida – com 

quatro tiras a envolvendo – nos parece muito invasiva, pois as cordas competiriam com 

as formas sinuosas do tronco. Estas duas alternativas ainda trazem variáveis de posicio-

37 CAUQUELIN, 2011, p. 57-58. 

39 Palavra de uma sonoridade maravilhosa – a sonoridade 

muitas vezes influencia em 35-40% na escolha de um 

título – classicamente inserida no campo das artes vi-

suais, mas que também evoca diretamente palavra 

tronco. A palavra torso se bifurca e aponta tanto para 

um segmento de árvore; quanto para a parte superior 

do corpo humano ou de outro animal. Inicialmente o 

título seria: Três Troncos de... porque há três secções 

de galhos e, principalmente, por ser um trava-língua. 

No entanto, não encontramos um complemento. Circu-

lamos a zona de Desastres da Guerra de Goya (pelos 

corpos decepados) ou Herculano e Pompéia (pela car-

bonização que a madeira insinua) buscando referên-

cias, mas nada do que encontramos alcançou um sta-

tus satisfatório. Um detalhe significativo é que torso 

pode ser visto como um anagrama para rosto 

(pensamos em um rosto desfigurado). 

Torso 
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38 Esta imagem nos é impossível, mas podemos agenciar 

pequenos fragmentos com a ilusão de manipularmos a 

ideia. Caso tenhamos o desejo de entender um frag-

mento incompleto da onisciência, temos dois instru-

mentos. O filme estoniano Na Ventania (2014), de Mar-

tti Helde, no qual a diáspora dos estonianos durante o 

regime de Stálin é narrada como uma temporalidade 

esvaziada do seu fluir – fora do tempo. Para isso, as 

cenas são tableaux vivants, nos quais a câmera transi-

ta por entre os personagens estáticos. Podemos imagi-

nar cada uma dessas cenas como um micro fragmento 

do olhar de um possível deus, que poderia deslocar-se 

por entre os elementos da cena “congelada”, tendo ao 

mesmo tempo consciência do que a antecede e de tu-

do que virá. Outro instrumento para ilustrar essa ideia 

poderia ser The Algiers' Sections of a Happy Moment, 

de 2008, do artista David Claerbout, no qual múltiplos 

pontos de vista de uma cena nos apontam para o infini-

to. 

Uma imagem que contenha toda a sua sucessão pregressa 

Na Ventania (Risttuules – Estônia, 90min, 2014). Direção de Martti Helde. 

David Claerbout: The Algiers’ Sections of a Happy Moment, 2008. 
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namento, com traçados para cada uma delas, e o tipo de nó que ata a corda também 

contém novas variantes além da opção de utilizar uma argola de aço para prender a cor-

da. A decisão deve levar em conta o objetivo de que o nó (ou argola) não atraia excessi-

vamente o foco do espectador. 

Há ainda a altura que o objeto ficará suspenso do chão – a base inferior está pro-

gramada para ser posicionada a 0,70m –, qual será a iluminação (gostaríamos de uma 

luz com difusor, mas talvez não seja possível) e o tipo e direção da sombra. Além disso, 

temos a escolha da quantidade de glicose que escorrerá da viga através da corda e que 

pode ir em diversas direções e, ainda, ter consistências distintas, em relação à tempera-

tura ambiente (o ideal seria 16 graus). O que nos interessa, nesta explanação, é ilustrar 

o quanto algo insignificante, como Torso, cria múltiplas imagens mentais – neste instan-

te ainda compossíveis – e como agenciar e testar estas variáveis é um processo fasci-

nante. Estes múltiplos Torsos fantasmas vão competindo, sucedendo-se e se sobrepon-

do na especulação formal. E este nos serve de base, micromodelo, para pensarmos 

nos termos de múltiplos infinitos. 

Muitas das nossas escolhas se dão por elementos que são relativamente neutros 

na forma mas que evocam, de maneira incompleta, uma gama de coisas – como um fe-

to que ainda não contempla a aparência de seu ser, mas se deixa entrever. É como se 

buscássemos manter um embate – aqui no uso das metáforas bélicas, dos avanços e 

recuos de uma zona de front – entre abstração e figuração. Torso, por exemplo, nos tra-

zia a incerteza em relação à sua informidade. O tronco que é Torso não possuía, apa-

rentemente, riscos de ponto cego (nominamos assim formas que conduzam a associa-

ções muito equivocadas) por nos dedicarmos longamente a ponderá-lo em vários ângu-

Para pensarmos nos termos de múltiplos infinitos 
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Depois de instalado e recoberto de glicose 

Ío: Torso, 2016. 
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los. No entanto, depois de instalado e recoberto de glicose, procedimento este du-

rante o qual se deu mais ênfase a aspectos abstratos que valorizam as percepções do 

peso, a indução ao movimento e as relações de perspectiva com os fatores arquitetôni-

cos, percebi a possibilidade de se entrever, neste pedaço de tronco seccionado, um co-

ração humano (o órgão, e não a representação convencionada). A artista Marion Velas-

co teve a mesma percepção, Lauta Cattani não. Diga-se que uma nova associação foi 

com Le Château des Pyrénées (1959), de Magritte – leituras inesperadas que contribu-

em para o trabalho. A força metonímica do coração como centro (no sentido de órgão 

mais vital) do tórax, e um trabalho de Magritte que nos traz a sensação de triunfo con-

tra a gravidade, complexificam as leituras. 

É para nós relevante questionar a natureza e propriedade destas outras realida-

des que são excluídas da nossa. Existem de fato? Possuem um status inferior à concre-

tude da realidade que experienciamos? Suas leis são mais frouxas e cambiantes, ou ao 

contrário? Talvez elas existam e a nossa realidade seja apenas um novelo de três di-

mensões se deslocando no tempo, inextrincavelmente envolta em suas bifurcações. Tal-

vez haja uma outra realidade, absoluta e perfeita, e a nossa seja uma bifurcação falha e 

parcial. Talvez – ressalva importante – todas estas especulações sejam fantasias e não 

exista absolutamente nada diferente do que já conhecemos ou, ainda, uma solução tão 

distinta que não somos nem capazes de conceber. 

Mas podemos dizer que estes mundos compossíveis existem?40 Segundo 

Cauquelin, sim e não. Sim, porque em deus estão contidas todas as formas possíveis do 

universo, e assim tem existência. Para nós, não – partindo de nosso mundo, não há tri-

lha que nos dê acesso aos outros. 

40 Lembrando que não podemos afirmar, de forma irrefu-

tável, que este mundo em que agimos existe. O argu-

mento de George Berkeley (1685-1753) é irrebatível: 

apenas conhecemos do mundo nossas percepções 

particulares. 

Triunfo contra a gravidade 

Magritte: Château des Pyrénées, 1959. 
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A ideia de potência, em que diversos futuros possíveis estão contidos, foi apre-

sentada por Aristóteles com o conceito de dynamis, mas Leibniz nos traz uma renova-

ção: a noção de mônada.41 A mônada é uma força interna, imanente das substâncias 

individuais, “um substrato dotado de uma potência autoprodutora”.42 A potência e o ser 

que a contém são indivisíveis. A mônada é (ou seria, considerando que não é observá-

vel) um dispositivo que contém todos os acontecimentos (atos, pensamentos, percep-

ções e emoções) que se desdobrarão no tempo. Podemos estabelecer a analogia com 

um código genético que conteria não apenas as dimensões do nariz, a cor dos cabelos, 

altura, a forma dos rins, a tendência à adição; mas absolutamente tudo que constitui a 

vida de um ser – lembrando que a ideia antecede Gregor Mendel (1822-1884) e Charles 

Darwin (1809-1882). No meu caso: um parto que exigiu incubadora; uma clavícula que-

brada (que eu não lembro), uma queimadura por álcool em chamas em toda as costas 

da mão esquerda; um Falcon olhos de águia porque tirei um dente de leite com deste-

mor; a percepção da existência da morte – do meu gato, minha e de todos nós – ouvin-

do a trilha sonora da novela O Bem Amado, 1973, de autoria de Vinicius de Moraes e 

Toquinho, abraçado ao Soneca e deitado no chão; e todos os outros eventos e escolhas 

que me trouxeram até o presente momento. “Cada substância singular expressa todo o 

universo à sua maneira e em sua noção estão incluídos todos os acontecimentos, como 

todas as suas circunstâncias e todas as sequências de coisas externas.”43 É esta a mô-

nada leibniziana em sua completude. 

 

Trata-se de uma entidade dinâmica que abarca, em sua noção, a si-

multaneidade das percepções diversas que a afetam, assim como sua 

sucessão pelo tempo de sua existência. Tal concepção da potência 

enquanto força portadora da quididade de uma substância individual 

41 Conceito desenvolvido por Giordano Brunno (com ideia 

relativamente mais simples) e apropriado por Leibniz. 

ABBAGNANO, Nicola; BOSI, Alfredo; BENEDETTI, 

Ivone Castilho. Dicionário de filosofia. 6. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2012. p. 680-681. 

42 CAUQUELIN, 2011, p. 61. 

43 Ibid., p. 61. 

O Bem Amado 
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alia, assim, numa mesma “fórmula”, o individual ao universal e o possí-

vel à necessidade.
44 

 

Não nos parece pertinente estendermo-nos demais na peculiaridade do que é 

mônada. No entanto, a ideia é muito importante para a teoria geral – ainda mais quando 

parte de um matemático como Leibniz – porque é uma engenhosa fantasia, argumento 

mais que suficiente para um artista. A mônada se traduz por “único”, “simples” – é des-

provida de partes, logo, indissolúvel e indestrutível. Esta redução ínfima das coisas a 

uma unidade final é fascinante, como demonstra a história desde os pré-socráticos. É de 

uso corriqueiro em Leibniz, para designar a mônada, a expressão substância simples, 

onde esta possui dupla face: designa ao mesmo tempo uma unidade primordial consti-

tuinte de todos os corpos, e um mundo distinto. É fundamento, no entanto não homogê-

neo; cada mônada é distinta da outra, e não interagem, com propriedades que variam 

por princípio interno. Coube a deus ordená-las de forma particular. Nada de fora de seu 

perímetro pode ter influência em seu interior. “A mônada é um átomo espiritual, uma 

substância desprovida de partes e de extensão, portanto indivisível. Como tal, não pode 

desagregar-se e é eterna. [...] Toda mônada constitui um ponto de vista sobre o mundo, 

sendo, portanto, todo o mundo de determinado ponto de vista.”45 Para Leibniz, as môna-

das são a metonímia perfeita de todo o universo, e a relação que estabelecem entre si 

permite a deus inferir – via cálculo – todos os eventos na linha do tempo. Há uma lei uni-

ficadora que une a todas e que é seu próprio princípio constitutivo. 

Alguns conceitos, relativos às mônadas, nos são interessantes dentro do pensa-

mento artístico: o possível e o necessário. Que equivale a dizer que um evento que tem 

potência a ser pode, eventualmente, não se manifestar. Da mesma forma, pode se ma-

44 CAUQUELIN, 2011, p. 62. 

45 ABBAGNANO; BOSI; BENEDETTI, 2012, p. 680-681. 
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nifestar em sua inteireza. Para Leibniz, segundo Cauquelin, a mônada é uma entidade 

independente e autônoma; individual, regida pelo princípio da harmonia universal, e seu 

futuro contingente é uma das alternativas do possível, no entanto necessária. Leibniz 

utiliza a travessia de César no Rubicão como exemplo para a questão. Pode haver um 

mundo em que César não o atravessou em direção a Roma. “O que acontece [...] é ga-

rantido, mas não necessário.”46 Não seria impossível que o evento ocorresse de outra 

forma, seria concebível que assim fosse. No entanto, isto não tem lugar nesta realidade,  

pois não é compatível com a ordem do universo como ele se manifestam para nós. 

Uma diferenciação interessante da teoria de Leibniz é a ideia de Compossibilida-

de e Incompossibilidade. Se César tivesse morrido ao nascer; se nunca tivesse chegado 

ao Rubicão; ou mesmo que um homem, em quase tudo semelhante a César, tivesse 

cumprido o destino que conhecemos; em mundos paralelos que são alternos ao que 

existe na excelsa e infinita inteligência de deus; então haveria a Compossibilidade: dis-

positivo de corte entre o que existe em nossa realidade e o que poderia ter existido, to-

davia não houve. A Incompossibilidade seria um conjunto de universos onde leis, even-

tos e protagonistas que não se manifestam neste mundo, fossem correntes no outro. 

Caso César entrasse voando em Roma – isto é, de alguma maneira, triunfando sobre a 

força gravitacional – seria algo que é incompossível em nossa realidade; se adentrasse 

o senado com uma horda de unicórnios; se César houvesse vencido as tribos da Gália e 

Vercingetórix usando dragões, também seriam alternativas que não são de maneira al-

guma plausíveis. Na incompossibilidade acrescentamos as infinitas variações projetá-

veis de nossa realidade, novos elementos em que a palavra fantástico seria natural. Da-

do o complexo jogo que é o ambiente em que atuamos e podemos entender, seria sobre 

este o acréscimo ou a extirpação de novas regras. 

46 CAUQUELIN, 2011, p. 63. 
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Cauquelin vai, em seu livro, para um caminho que, apesar de não ser o foco da 

presente pesquisa, deve ser apontado. A arte e suas ficções são entendidas como uma 

forma de heurística, um instrumento para a sondabilidade, porque nos habilita “a 

‘perceber e dar a perceber’ que seria, de certa forma, paralela ao modo de ‘conceber’ 

propiciado pelo entendimento. [...] A ficção nos propõe pontos de vista que a experiência 

não nos oferece espontaneamente.”47 A ficção nos permitiria, assim, vislumbres de mun-

dos que deus concebeu, mas não instaurou como realidade final. Descrevemos – ou em 

uma perspectiva mais religiosa: deus permite que acessemos – universos que não exis-

tem apenas para nós, mortais, mas que existem em sua virtualidade compossível e in-

compossível. Todo nosso esforço ficcional pode ser entendido como o desvelamento de 

um número – gigantesco na perspectiva humana, ínfimo na de deus – de realidades al-

ternativas. Cauquelin nos lembra, também, que a reflexão de Alexander G. Baumgarten 

(1714-1762) ao redor destes mundos leibnizianos – instaurou um autêntico domínio: a 

Estética. 

 

Pode se dizer que a estética é uma “ciência dos acessos aos mundos 

possíveis”. Ela tende a balizar, talhar e cultivar a passagem do possível 

para o real e do real para os possíveis, contribuindo assim para nos 

fazer compreender o mundo atual em sua totalidade, com sua hetero-

cosmicidade.
48

 

 

Nos interessa, no âmbito dessa pesquisa, pensar as Incompossibilidades e as 

Compossibilidades como propriedades e metáforas que incidem com constância no pen-

samento plástico. A instância projetiva em que, frequentemente, tentamos prever cená-

47 CAUQUELIN, 2011, p. 69. 

48 Ibid., p. 73. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1714
https://pt.wikipedia.org/wiki/1762
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rios, ecoa esta realidade das possibilidades. Criamos roteiros exequíveis, dentro de qua-

dros conjeturáveis, para nos deslocarmos do presente, através das quatro dimensões, 

até pontos em um futuro. Agenciamos em nossa imaginação universos não realizados, 

nos deslocamos pelos possíveis e, então, um deles adere a nós. Cauquelin relembra 

que, nestes universos em suspenso em nossa imaginação, nem sempre se inclui a mais 

justa decisão; “uma vez que não possuímos o entendimento de todas as combinações, 

nem a visão de todas as consequentes decorrências”.49 Um trabalho plástico, de sua 

tênue intuição até sua conclusão, tem trilhas heterogêneas quando visto de pontos dis-

tintos da flecha do tempo. Quando recordado a posteriori, é como um rio cujas nascen-

tes partem de pontos distintos que confluem, como se a topografia só permitisse aquele 

traçado – pois com frequência as alternativas excluídas são esquecidas, as adversida-

des e o acaso relativizados. No entanto, se retornássemos a priori a este fluxo, percebe-

ríamos que o mesmo compete com uma grande quantidade de variáveis – que apenas 

não se realizaram – em todos os pontos de sua linha de tempo. Um trabalho está sujeito 

à informidade durante boa parte de seu percurso mental: por questões técnicas, por re-

ferências incompletas ou excessivamente abundantes, pelos desejos não manifestos, 

pela restrição imaginativa de configurar uma imagem precisa das partes integrantes – 

sua materialidade plástica, seu nicho ou contexto. “O que é uma obra senão o roteiro 

adotado entre uma infinidade de outros possíveis e não escolhidos?”50 

Há uma característica que alça estes multiversos a uma dimensão simbólica po-

derosa. Poderíamos pensar nela como indeterminação, no entanto esta palavra indica o 

fim e a nós interessam os meios que se entrecruzam. A imagem mais próxima deste 

conceito é o prazer infantil de especular sobre o conteúdo de um presente de natal.51 

Qual das diversas coisas pelas quais ansiamos está contida naquele pacote, finamente 

49 CAUQUELIN, 2011, p. 75. 

50 Ibid., p. 75. 

51 Após uma ceia de ano novo, no início dos anos 90, es-

tava voltando para casa a pé com um amigo quando 

uma chuva intensa nos obrigou a parar embaixo de 

uma marquise, em algum lugar da rua dos Andradas, 

em torno das duas da manhã. Em dado momento, al-

guém se aproximou: um homem com várias roupas 

sobrepostas e sujas. Falou que não precisaríamos nos 

preocupar e mostrou documentos – cada um era de 

uma pessoa diferente e nenhuma era ele. Quando le-

vantou a camisa para tirar os documentos, percebi que 

tinha uma faca na cintura. De uma sacola, tirou uma 

embalagem de panetone e disse: 

 – Ganhei isto de presente. 

 O fato de falarmos que aquela caixa continha um pane-

tone foi irrelevante, ele não nos escutava. 

 – E não sei o que tem dentro – continuou ele – Aqui 

pode ter moedas de ouro ou um bugio. 

 Naquele instante, o panetone deixou de existir em mi-

nha imaginação e foi ocupada pelas brilhantes moedas 

douradas ou pelo lépido bugio que se escaparia da cai-

xa quando aberta. O homem em seguida foi embora, e 

jamais soube o conteúdo da caixa. 
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enlaçado? Esta espiral entre presentes possíveis, é variável como o jogo, que contem-

pla o prazer da realização e a decepção. O prazer da espera está em um território ante-

rior ao desenlace, o do prazer das antecipações no qual o devir é, em si mesmo, o obje-

to obscuro. Cauquelin, ao comentar Baumgarten, nos diz que as representações da arte 

não são claras; como pitonisas, tendem a ser obscuras e confusas. “No entanto, a obs-

curidade e a confusão nem sempre se opõem à clareza e ao discernimento: uma per-

cepção clara e precisa pode, às vezes, ser menos vívida que uma percepção obscura, e 

a intensidade pode pertencer a uma percepção confusa.”52 A energia que se acumula 

nestas camadas de potência postas em suspensão gira com a força centrípeta que mol-

da o desígnio da forma. Um trabalho plástico é, sem paradoxo: vencer o desejo – zona 

sem fronteiras ou margens nítidas – e conformar-se a uma conclusão, que refuta, tem-

porariamente, as Compossibilidades. Mas esta conclusão também se torna um peso (no 

sentido de força gravitacional que altera o espaço em seu entorno) que constitui a si 

mesmo – coisa com identidade reconhecível na esfera social – assim como se torna um 

índice para suas Compossibilidades orbitarem. 

Não raro, um trabalho da Ío parte das Compossibilidades de um trabalho ou ofício 

alheio, e dá destino alternativo a uma ideia. A biografia de um trabalho da Ío, Demônio 

Pessoal (2015), que tem como base uma armadilha,  nos ajudará, esperamos, a acarpe-

tar os meandros de nosso argumento. No entanto, antes disto, três pequenos obstácu-

los. 

52 CAUQUELIN, 2011, p. 73. 
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A ciência das coisas que não existem 

 

Podemos pensar que este argumento – a ficção como acesso à alteridade dos universos – levaria a uma ciência que procura descobrir, 

inventariar, investigar e catalogar os mundos alternos da ficção. Parodiando o Bispo do Rosário, manter viva as memórias dos mundos. Esta 

área de conhecimento ainda sem nome – que vamos restringir à Terra – procuraria não só ordenar as correlações, ocorrências, padrões e vari-

ações internas, mas também, como diria Foucault, as “afinidades subterrâneas entre as coisas, suas ‘similitudes dispersas’”.53 Esta utopografia 

procuraria mostrar as variações que nos cabem, o que poderíamos ter sido e nossos fantasmas. Alberto Manguel e Gianni Guadalupi, em seu 

Dicionário de Lugares Imaginários (2003), fizeram um guia de viagem para lugares da literatura, tomando a ficção por realidade e transforman-

do os textos escolhidos em relatos de viagem que nos permitem vislumbrar esta ciência Patafísica que propomos. Nesta obra, os autores exclu-

íram os lugares não terrestres: os paraísos, infernos, distopias futuras e outros planetas, assim como os lugares que existem nesta realidade – 

porque, por mais fantasiosa que seja uma narrativa em Porto Alegre, por exemplo, a cidade tem sua concreção, existe deste lado, mesmo que 

distinta no outro. Temos outro exemplo dessa abordagem abaixo, na descrição da ilha de Acaso, do livro L’isle des Philosophes et Plusieurs 

Autres (1790), do Abade Balthazard. Na sequência, dois outros trabalhos que fariam parte desta ciência (ou presunçosa enciclopédia): Sítio 

Arqueológico de Walmor Corrêa e Imago (2013) da Ío, composto por três partes distintas. 

 

Ilha situada ao largo da costa dos Estados Unidos, perto da ilha da Fortuna, onde terremotos são frequentes.
54

 Aqui, tudo parece 

deixado ao acaso e todos os tipos de monstros são produzidos por uma natureza que parece estar em um estado infantil de exper i-

mentação. As pessoas nascem com ferraduras em vez de mãos, e como são consideradas tão estúpidas como os cavalos, são dei-

xadas nos campos para pastar. Por sua vez, os cavalos nascem com mãos humanas e abrem oficinas e alfaiatarias. Também to-

cam instrumentos musicais, pois o acaso lhes deu os membros que em outros países concederam ao homem status de superior.  

No sul da ilha há uma floresta habitada por uma nova espécie de animal, cujo corpo é constituído por uma combinação aleatória de 

órgãos: dois ou oito dedos, boca vertical, olhos na nuca, tudo combinado ao acaso. As espécies animais se multiplicam de forma 

imprevisível. Em alguns anos há excessos de crocodilos, em outros, escassez de animais domésticos. Porém, acredita-se que o 

acaso acabará conduzindo a um mundo perfeito em que todos os animais falarão. Preparando-se para isto, alguns animais já estão 

aprendendo a ler e a escrever com professores que usam a língua dos sinais. 
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Os visitantes se divertirão muito com um jogo de dados de oito lados, com le-

tras, em vez de números, em cada lado. Vence o jogo aquele que compõe por 

acaso o maior número de palavras e frases. Em 1789, um terremoto fez com 

que caísse o copo de dados: as letras assim sorteadas foram o discurso de 

Luís XVI aos estados gerais.
55

 

53 FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: Martins Fontes, 1987. p. 64. 

54 Io é uma lua excêntrica no sistema solar: de um tamanho próximo ao da Lua que orbita a Terra, possui temperatura média de -143° mas sofre, contudo, varia-

ções térmicas significativas por sua anomalia tectônica. Com atividade vulcânica brutalmente intensa (a primeira a ser vista fora da Terra), a fumaça estende-se 

a mais de 300 quilômetros da superfície. Os vulcões de Io devem-se aparentemente ao aquecimento do satélite por oscilação das marés – este termo se refere 

à sua própria superfície rochosa oscilando em ondas cinco vezes superiores às maiores que já ocorreram na terra – e, provavelmente, deve-se à perturbação 

de sua órbita por outras luas, Europa e Ganimedes, em um cabo de força com Júpiter. Io sofre a ação da gravidade do planeta com diferentes níveis de intensi-

dade ao longo da sua órbita. A alternância gravitacional deforma sua superfície – cuja topografia foi reconfigurada diversas vezes. “Io age como um gerador 

elétrico conforme move-se através do campo magnético de Júpiter, desenvolvendo 400.000 volts entre seus extremos em diâmetro, gerando uma corrente elé-

trica de 3 milhões de amperes, que flui pelo campo magnético até a ionosfera do planeta.” HAMILTON, Calvin J. Io. Traduzido para o português por Marcelo C. 

Galati. Vistas do Sistema Solar. Disponível em: <http://www.if.ufrgs.br/ast/solar/portug/io.htm>. Acesso em: 22 abr. 2015. 

55 MANGUEL, Alberto; GUADALUPI, Gianni. Dicionário de lugares imaginários. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 4. Grifo nosso. 

Sítio Arqueológico 

Walmor Corrêa: Sítio Arqueológico, 2012. 
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Imago 

Ío: Praga, 2013. 
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Imago 

Ío: Reprodução I, II e III, 2013. 
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Imago 

Ío: Onoirógeno, 2013. 
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O que é uma armadilha? 

 

Com alguma frequência, conduzido por uma ideia, procuro imagens pelo redun-

dante prazer de procurá-las. Escolho um assunto, busco um conjunto de imagens que 

estabeleçam relações formais entre si e faço uma pasta destas imagens – uma minico-

leção. Pode tanto ser um artista que conheço pouco; um artista pelo qual tenho apreço, 

mas em uma fase obscura; fotos de experiências técnicas como, por exemplo, as de 

Eadweard Muybridge (1830-1904); tipos de rocha; insetos; mulheres desnudas; imagens 

cujo significado não entendo exatamente, etc. São, em resumo, constantes procuras 

monotemáticas. Uma das últimas coletas foi de santos martirizados, torturados, sofren-

do sevícias enquanto mantinham a face estoicamente impassível. Os atuais interesses 

são os pesos Akan e, depois destes, insetos infectadas pelo fungo Ophiocordyceps 

unilateralis. Estes documentos de trabalho sofrem um processo pessoal de arquiva-

mento posterior, o que faz com que constituam relações arbitrárias entre si, o que é rico 

para configurações e associações inusitadas que não surgiriam de um processo men-

tal ordinário – cadavre exquis. O mesmo vale para palavras e conceitos, que são enten-

didos em condições semelhantes às imagens (isto é, trabalhos-óvulos, que só se reve-

lam se ficarmos rondando à sua espreita). 

A ideia de fazer um trabalho que tivesse como referência uma armadilha tem sua 

origem nebulosa, porém a constituição de sua imagem mental seguiu este modelo: há 

tempos havia encontrado um blog especializado sobre o assunto, assim como um mer-

cado online de venda de armadilhas antigas. Não interessavam armadilhas para pragas 

Associações inusitadas  

Andrea Mantegna: Lamentação sobre 

o Cristo Morto, 1475-1478 / Imagem 

anônima encontrada na internet, 

2013. 
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domésticas, nem as adaptadas com materiais do ambiente (cordas, galhos pontiagu-

dos, pedras pesadas), mas sim as de maior porte, industrializadas, para um meio rural. 

Para a Ío um trabalho deve ser, sempre que possível, uma zona de metamorfo-

ses, formal e conceitualmente bastante ambígua – mas não evasiva. Para que isto se 

manifeste a terceiros é necessário que, para nós, a obra seja estruturada sobre estes 

parâmetros. A nossa pulsão artística se dá muitas vezes na coleção de coisas (objetos, 

situações e eventos) que são parte enigmas, parte objetos de desejo e outra parte dis-

positivos polissêmicos – que, no decorrer do tempo, coincidências e sorte, se tornam 

trabalhos. 

A estrutura contida e vigorosa de uma armadilha nos remete a um incompossível 

tipo de inseto. Como se não fossem dessemelhantes, a nossos olhos, o exoesqueleto 

destes animais e a estrutura mecânica de uma armadilha. As imagens acima, de Imago, 

indicam a possibilidade – em uma enciclopédia fantástica ou em nossa imaginação – de 

uma exótica família ou filo em que as armadilhas, os insetos ortópteros (os gafanhotos), 

mantodea (os louva-deus) e as poltronas estejam entrelaçados na evolução, possuindo 

um ascendente comum. Este estudo que contempla a estranha reprodução destas cria-

turas tem sua sustentação em Francis Picabia: “Que como os insetos e as máquinas 

podiam coincidir no modo antirromântico de amar-se e reproduzir-se.”56 

Nos interessa a eventual capacidade de estreitar relações e afinidades entre ele-

mentos que eram anteriormente vistos como isolados, como se estivéssemos diante de 

uma realidade cuja natureza nós não apreendemos em sua integridade. A arte é uma 

espécie de ciência – que, junto à lógica do discurso, une o desejo e a intuição (aqui vista 

como a soma das sensações e experiências já automatizadas e, portanto, inconscien-

Ophiocordyceps unilateralis 

Adaptadas com materiais do ambiente 
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tes) e desvenda, de sua forma particular, os vãos da realidade. Portanto, é automático 

quando desejamos que o salto de um gafanhoto e sua aptidão à destruição, a capacida-

de de carregar peso de uma formiga, o mimetismo de um louva-deus ou bicho-pau se 

transfiram para a camuflagem, a velocidade e a força das mandíbulas de uma armadi-

lha, em um pré-histórico animismo. 

As armadilhas nos são fascinantes pelo sentimento ambíguo que nos causam: 

Tânatos e Eros. São extremamente econômicas – quase nada em sua mecânica é re-

dundante ou supérflua. Minimalista em seus termos, de magreza ilusória, puro tônus 

muscular em que a força e a potência estão equacionadas entre tensão e atenção. Por-

que uma armadilha armada é pura espera, em um foco fascinante e sem dispersão. Em 

outra face é o ataque inclemente, o martírio prolongado e a morte. A dor de um animal é 

sempre uma dedução humana, nossa percepção de dor não serve de referência, nem é 

aplicável para outros animais. Contudo, como em uma criança que não possui ainda a 

linguagem, deduzimos e transferimos uma dor suposta. Sofremos pela incapacidade de 

inferir acuradamente, sofremos pelo que nos parece um conflito desleal. 

Em 2013, na feira de Tristan Narvaja, em Montevidéu, Uruguai, compramos 

uma armadilha. Então abandonamos uma relação imagética e presumível, passando a 

nos relacionar diretamente com o objeto. Seu peso, a área que ocupa, a forma e os pro-

cedimentos de segurança para armar, a delicadeza do acionador, sua energia, sua so-

noridade e o temor que induz. O contato com o objeto real apenas intensificou nosso 

fascínio. Um trabalho desenvolvido neste período, Movimento involuntário (2013), 

constituído apenas por uma serra arqueada (que insinua a parte inferior de uma denti-

ção), presa à parede que, como uma armadilha simples, que a qualquer momento pare-

56 RAMÍREZ, Juan Antonio. Duchamp: El Amor y la Muer-

te, incluso. 3ra ed. Madrid: Siruela, 2000. p. 76. Tradu-

ção nossa. 

Compramos uma armadilha 

Ío: Também nós nos Despedimos, 2013. Desenho reali-

zado a partir da armadilha adquirida. 
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Movimento Involuntário 

Ío: Movimento Involuntário, 2013. 
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cia que poderia soltar-se, ilustra este desejo de criar objetos estéticos que ecoassem a 

lógica de uma armadilha. 

Mas uma pergunta importante era: como transformar este fascínio em um objeto 

estético potente? Apenas reproduzir uma armadilha a tornaria um arremedo. Se a esca-

la fosse aumentada, talvez se revestisse de um grau de comicidade. Também não deve-

ria ser mantida a forma e esquecida a função; isto é, a armadilha deveria ter um meca-

nismo real, não ser um objeto cenográfico – um simulacro. As questões concernentes 

ao custo de execução do projeto também eram significativas. Não somos hábeis nas 

questões da produção de uma armadilha e precisaríamos de técnicos para fazê-lo. Em 

2015, no âmbito do projeto do Santander Cultural, RS Contemporâneo, se tornou mais 

pragmática a possibilidade de execução e, por consequência, as questões conceituais e 

simbólicas que a envolviam perderam o difuso espectro inerente à lista de desejos, e 

passaram à esquematização dos projetos. Em algum momento anterior, houve a per-

cepção de que daríamos um salto – que é o percurso entre a paródia e a poética – se 

fizéssemos boa parte da armadilha em vidro. Uma armadilha Kamikaze que se autodes-

truiria, como se a forma e a função se dobrassem e, de alguma maneira, sua identidade 

se espelhasse em seus atos. Este niilismo era esquematicamente puro, perfeita realiza-

ção de sua função e sua aniquilação: sua pletora consome-se. A mecânica do gozo, co-

mumente, se reproduz neste clímax que se esvai, como no imaginário dos Simbolistas e 

Surrealistas em que a viúva negra consome o macho na cópula – ato de junção de du-

as partes: macho e fêmea, assim como presa e caçador.57 Em termos Duchampianos 

esta armadilha é um celibatário que se consome – moedor de café feito de vidro. 

Esta fascinação pela autodestruição – em que o mito romântico, personalizado 

57 “Você está me devorando? 

 Me desculpa. 

 Eu não podia ver. 

 Eu não queria ver. 

 Por que você estava me perseguindo? 

 Como eu posso fugir? 

 Por onde eu posso sair? 

 Eu sou a caça? 

 Eu sou sua presa? 

 Você já está me digerindo?” 

 Letra da música Perseguidor (2003), autoria de Munir 

Klamt. 

Viúva negra 
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por Werther, de Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832), é um dos ápices, se repete 

na história da cultura. Que algo tão único como a vida se consuma por um ato de vonta-

de própria nos é, ao mesmo tempo, repulsivo e fascinante. Um caso exemplar contem-

porâneo – que demonstra o renovado fascínio da ideia – é o suicídio de Kurt Cobain 

(1967-1994). Ao citar, em sua carta-testamento, uma canção de Neil Young (1945) “It’s 

better to burn out than to fade away”,58 Cobain relembra o mórbido brilho da vida que 

reluz e se desfaz – e se torna especialmente marcante por se tratar de uma figura públi-

ca, admirada, que seduzia por sua beleza repleta de rebeldia juvenil – o clichê do herói 

romântico. A imagem de um Mitsubishi A6M Zero explodindo no casco de navios aliados 

é também um símbolo recorrente desta ideia. Alguns personagens de Fiodor Dostoiévs-

ki, como Nikolai Stavróguin (“Parecia ter a beleza de uma pintura, mas, ao mesmo tem-

po, tinha qualquer coisa de repugnante”),59 fascinam pelo completo destemor ao seu 

destino, possuem uma cristalinidade autodestrutiva, como se a vida, em sua perspecti-

va, fosse outra realidade, distinta da nossa. Inferimos que parte da atração de Demônio 

Pessoal sobre nós vem de sua potência de autodestruição. A armadilha armada tencio-

na-se a um átimo de sua extinção – máquina niilista. A ideia geral identitária estava defi-

nida, mas conceito não traz consigo a forma (a afirmação não é exatamente verdadeira, 

– mas nos serve para fins dramáticos – o correto seria: o conceito não tem a forma pre-

cisa). Precisaríamos definir que aparência esta armadilha teria. Há uma quantidade am-

pla de modelos e diversos são instigantes, por razões distintas. No entanto, antes nos 

deteremos no título. 

Em algum momento de 2003-4 a Ío fez uma música, Demônio Pessoal, que só foi 

apresentada uma única vez. A letra, que não foi definitivamente concluída,60 aborda um 

demônio – que tem mais vínculo com o daímôn dos gregos, ou com os gênios da cultura 

58 Da canção “My My, Hey Hey (Out of the Blue)”, versão 

acústica de “Hey Hey, My My (Into the Black)”, do ál-

bum Rust Never Sleeps, de 1979. 

59 DOSTOIÉVSKI, Fiódor Mikhailovitch. Os demônios. 

Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Ed. 34, 2002. p. 52. 

60 Letra da música Demônio Pessoal: 

 “Eu tenho um demônio no bolso do meu casaco. 

 E ele diz: 

 Bom dia Senhor. 

 Seja honesto e correto. 

 Se souberes o que é isto, claro. 

 Dia a dia. 

 Medida por medida. 

 Eu não te julgo. 

 Ele aponta pro meu peito, com a cara triste. 

 Faz chiste do meu silêncio. 

 Das semanas iguais. 

 Do que mais eu tiver comigo. 

 Mas eu não ligo quando ele diz: 

 Eu sei das horas e histórias não contadas. 

 Dos amigos. 

 Dos sonhos perdidos. 

 Do que não és e não serás. 

 Do paraíso tatuado sem cor nas costas e da sombra 

colada aos pés. 

 Adeus querido. 

 Tchau amigo. 

 Às vezes o esqueço por dias inteiros. 

 Como se ele vivesse n'outro mundo e eu neste outro. 

 No final da noite ele suspira baixinho e dorme 

 como se eu fosse um ninho e ele eu.” 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_A6M_Zero
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Demônio Pessoal 

Ío: Demônio Pessoal, 2015. 
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árabe – do que os apologistas do pecado e prevaricadores do cristianismo. O tempera-

mento de um daímôn estabelece conexão com os elementos naturais ou com a entidade 

divina (deuses primordiais) que o originou. Também lhes são atribuídas relações estrei-

tas com os elementos da natureza. “Assim, há daimones do fogo, da água, do mar, do 

céu, da terra, das florestas, etc.”61 Podem ser deuses de coisas, lugares ou sentimentos 

e não há, a priori, a definição estanque de que sejam bons ou maus. Um daímôn pode 

ter múltiplas faces, conforme o relacionamento que estabelece com o objeto de sua in-

fluência. Um daímôn pode ser entendido como instrumento, agente de uma força mais 

poderosa; agindo como meio para transmitir verdades profundas que não são acessí-

veis, ordinariamente, aos indivíduos (poderíamos fazer um enunciado semelhante para 

a Arte). Um exemplo notório é Sócrates, que justificava a ausência de transações finan-

ceiras em sua economia filosófica por atribuir seus ensinamentos a seu daímôn pessoal, 

ou seja, sua voz vinda de outra fonte que não de si. 

O título nos gera um problema conceitual, porque o julgamos perfeito em sua im-

perfeição. O correto seria algo como: Daemon Pessoal (o google tradutor (português-

latim) nos sugeriu: personalis dæmonium), o que deixaria clara a referência específica, 

no entanto tornaria a nominação excessivamente pernóstica, esvaziando a afeição e 

ojeriza que o título provoca. Um demônio pessoal deve ser algo como um camareiro me-

tafisico. Temos plena consciência de que é bastante particular a visão que aplicamos ao 

demônio – no mínimo, não consensual. Logo, seria esperado que interpretações que 

partissem do título, para públicos distintos, conflitassem. Por exemplo: que a escultura é 

a personificação de um demônio que representa uma força de repressão a certos atos. 

Ou então, que se trata de uma referência ao demônio cristão, que indica um destino trá-

gico e os suplícios do inferno. Ou ainda, mais tangente e elíptica, que o dispositivo tal-

61 DAEMON. In: WIKIPÉDIA. Disponível em: <https://

pt.wikipedia.org/wiki/Daemon>. Acesso em: 4 fev. 2016. 
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vez seja um conselheiro de si mesmo, e que a fragilidade desta equação é uma espada 

de Dâmocles. Nos apegamos mais a esta alternativa, mas todas estão presentes, assim 

como outras variáveis que aparecerão na sequência. Nossa tendência é de favorecer 

esta última, através de recursos expográficos, iluminação e mediação, mas sempre ci-

entes de que este controle é relativamente limitado, e nos agrada esta zona de conflito 

que o trabalho instaura. 

O termo ancoragem tem o significado de firmar, fixar com solidez. Foi Roland 

Barthes (1915-80) quem propôs o conceito para designar uma mensagem linguística em 

relação à mensagem icônica. Sendo toda a imagem polissêmica, ela é uma cadeia flutu-

ante de significados. Cabe ao leitor optar por alguns e excluir outros. A ancoragem, em 

um nível mais simbólico, busca guiar não apenas a identificação, mas a interpretação. 

“A ancoragem é, portanto, a espécie de controle, ela detém uma responsabilidade dian-

te da potência projetiva das figuras sobre o uso da imagem.”
62

 

Há a consciência de que uma armadilha evoca instrumentos de tortura, que 

sublocam o imaginário popular dos suplícios medievais, mesmo que não seja esta a in-

tenção. Também não podemos negligenciar que, com frequência, o trabalho pode ser 

indiferente à intenção de um artista e definir suas próprias referências e trilhas, restando 

ao artista apenas criar desvios para estas, ou colocar obstáculos. Com frequência mos-

tramos os trabalhos a pessoas que não possuem um domínio sofisticado das artes para 

que ela nos indiquem pontos cegos conceituais ou formais (por exemplo, certa vez um 

trabalho com cacos de vidro e borracha, suspenso no ar, nos foi indicado como pare-

cendo uma girafinha – imagem clara e indiscutível que não havíamos percebido, mas 

que influenciaria na percepção do trabalho, que foi então prontamente alterado). 

62 AUMONT, Jacques; MARIE, Michel. Dicionário teórico 

e crítico de cinema. 5. ed. Campinas: Papirus, 2010. p. 

18. 

Instrumentos de tortura 
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Ío: Halo IV, 2010. Borracha e vidro. 

Uma girafinha 
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Em relação a Demônio Pessoal é inviável impedir que uma imagem cruel se deli-

neie mentalmente para quem se aproxima de sua mandíbula – a presunção da dor dói, 

pois somos hábeis em simular quadros que nos causem tormentos. Se há nisso algum 

sadismo – fator que me parece não defensável e que constitui parte importante da poéti-

ca do trabalho – também há uma curiosa perversão por parte dos espectadores, que se 

percebia com frequência: a antecipação/expectativa/desejo de que Demônio pessoal 

poderia disparar, mas nos outros. Uma certa atmosfera de Schadenfreude (palavra ale-

mã que se refere ao prazer ou satisfação perante o dano ou infortúnio de um terceiro) 

impregnava o ar, pois não parecia suficiente imaginar sua ação, havia o desejo de vê-la 

funcionar. 

Mas retornemos às ponderações que constituíram a aparência de Demônio Pes-

soal: havia vários modelos de armadilha que competiam. Modelo 1. Atraía-nos por sua 

fisicalidade, como uma perna raptatória do louva-deus, animal notório por sua voracida-

de; ou um bico dentado. Este modelo parece convidar-nos – como nos desenhos infan-

tis de ligar os pontos – a preencher com a imaginação o resto de seu corpo ainda infor-

me. Associávamos, também, a esculturas surrealistas, como Mulher com sua garganta 

cortada (1932), de Giacometti. Embora fosse um dos modelos que mais nos agradava 

enquanto armadilha, dois fatores eram, senão impeditivos, difíceis. Primeiro, a dificulda-

de que representava fazer a estrutura de vidro (total ou parcialmente), em função de su-

as curvas. Segundo, o fato de que o objeto pronto seria parcamente reconhecido como 

uma armadilha; e sim como um objeto estranho. Modelo 2. Esta estrutura que nos re-

mete, em forma e função, a uma planta carnívora; o que ressignifica a armadilha – a te-

ratoniza. Por sua carapaça móvel, lembra também a estrutura de um tatu-bola (isópodes 

terrestres). O engenho de seu dispositivo é fascinante apesar de não estabelecer, em 

Mulher com sua garganta cortada 

Giacometti: Mulher com garganta cortada, 1932. 
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sua forma fechada, um discurso tão belicoso como outras versões de armadilhas. Com 

certeza é um artefato mais exótico que o primeiro, porém incide nas mesmas restrições, 

além de ficar excessivamente decorativo se realizado em vidro. O modelo 3 é nossa 

opção final. Tradicionalmente conhecida como “armadilha de urso”, é a armadilha clássi-

ca de desenhos animados. É o modelo que mais se presta à caricaturização – o que, 

neste caso, não é desabonador, mas sim indica a possibilidade de articular transforma-

ções estruturais sem que o objeto perca sua reconhecibilidade. 

Um touro é uma forma complexa, no entanto inteligível mesmo em poucos tra-

ços, e isto o habilita a inúmeras formas de apresentação e simplificações – o que nos 

permite alçá-lo ao território do símbolo ou do logotipo. Este modelo de armadilha tem 

esta virtude, a de representar com vigor um objeto e um conceito com a riqueza de um 

sistema aberto, no qual várias partes da estrutura podem ser alteradas sem que sua 

funcionalidade ou reconhecimento sejam comprometidos. A questão técnica também foi 

um fator relevante, pois este modelo nos permitiria seccionar, com alguma liberdade, as 

Armadilha modelo 3 Armadilha modelo 1 Armadilha modelo 2 
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estruturas impulsionadora e dentada. Estes três modelos de armadilha nos levam a uma 

discussão sobre o que é relevante em um escopo, e desprovido de sentido em outro. E 

como as escolhas são relativizadas. 

Em outra esfera, mais exotérica, surgia o interesse em resolver as questões63 

que a ideia da armadilha nos sugeria. Algo indefinido e mais vinculado a qualidades do 

que a formatos: economia, traição, força, medo (agliofobia, que é o medo de sentir dor), 

velocidade, crueldade, etc. Ao adentrar o universo que habitam as armadilhas, tivemos 

a percepção de que haviam diversas possibilidades a ser exploradas, envolvendo varia-

ções de Demônio Pessoal com formatos, materiais e soluções de acabamento diferen-

tes. Como resultado dessa pesquisa realizamos Demônio Pessoal II e III. Ambos par-

tem do mesmo princípio e estrutura, com mecanismo e proporções semelhantes, porém 

com variações no que tange às dimensões e materiais empregados. Uma é levemente 

maior, porém mais baixa, com acabamento galvanizado. A outra, um pouco menor que 

a primeira e acabamento fosco, em metal jateado. Ambas possuem o mesmo tipo de 

mecanismo de acionamento e dentes de vidro. Um quarto modelo, com formato diferen-

ciado, que terá um acabamento de aço cirúrgico, emulando o de equipamentos médi-

cos, está em processo de produção. Percebemos que os modelos II e III nos atraem por 

seu refinamento escultórico, gerando assim a disposição de construir novos dispositivos 

a partir de sua lógica. 

Também percebemos que, fora do universo de caça e inserido no das artes, é 

possível deslocar os mecanismos explorados para outros contextos. Como por exemplo 

ao prendê-lo na parede ou no teto, o que intensifica seu caráter dramático, plástico e 

simbólico. As armadilhas mais simples e improvisadas também têm nos fascinado por 

63 Curiosa expressão que, no campo das artes plásticas, 

tem um significado distinto do da vida comezinha. Na 

segunda, representa que um problema como, por 

exemplo, consertar um cano ou abandonar um relacio-

namento abusivo representa, efetivamente, consertar 

um cano ou abandonar um relacionamento abusivo. 

Nas Artes, é se dedicar a pensar variáveis em torno de 

um ponto específico como a velocidade, a repetição ou 

o reflexo, com uma série de variações em torno do te-

ma para se adquirir soluções distintas, com o objetivo 

de elencar a mais satisfatória. Esta pode, eventualmen-

te, não ser a mais eficiente, nem a mais bonita ou a 

mais econômica, mas aquela que satisfaz a disposição 

dos artistas. 

Poucos traços 
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Demônio Pessoal II 

Ío: Demônio Pessoal II. 
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Demônio Pessoal III 

Ío: Demônio Pessoal III. 
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seu desenrascanço.64 Isso faz com que nos perguntemos até onde podemos estender 

sua abstração de forma que o dispositivo continue sendo uma armadilha. Por exemplo, 

imaginemos uma praia do Rio Grande do Sul, com sua notória extensão e ausência de 

obstáculos. Se ancoramos ao solo um gancho prateado e fizermos uma espécie de vela 

ou bolsa da mesma cor; atarmos, entre uma parte e outra, uma corda com 22 metros de 

extensão, recoberta com cerol (mistura cortante de vidro moído e cola que se passa na 

linha com que se empinam papagaios ou pipas, a fim de que possa talhar a linha de ou-

tro papagaio ou pipa quando ambos estão no ar) e deixarmos este conjunto se deslocar 

à determinação do vento, agindo sobre corpos aleatórios que avancem em seu períme-

tro. Ainda teríamos uma armadilha? Poderíamos, depois de uma série de outras ver-

sões, a chamar de Demônio Pessoal XII? 

Apenas repetindo uma frase anteriormente dita: com pouca frequência os traba-

lhos são séries; contudo, quando o são, os entendo não como trabalhos distintos, mas 

como variações permitidas para uma ideia. Como, para a Ío, um trabalho tende a ser 

uma individuação – trabalho único, sem descendência –, quando estes se proliferam 

(como no caso dos seriais), o entendimento é de que são várias manifestações de um 

único trabalho – em termos platônicos, incompletas realizações de uma forma ideal. Es-

ta colocação é indubitavelmente idiossincrática e contestável, como toda subjetivação. 

Todavia, este é o nosso entendimento destes agrupamentos. Por esta via tortuosa – a 

de que várias coisas distintas são apenas a mesma em outras encarnações possíveis, 

ocorrendo sucessivamente – se dá a aproximação com a Compossibilidade. É como se 

fosse estabelecida uma rede em que universos distintos se amalgamam, e onde cada 

versão é apenas a manifestação de um mesmo trabalho, moldado por circunstâncias 

específicas. Por exemplo, se os recursos e a disponibilidade de tempo para realizar o 

64 “Desenrascanço: (coloquial) capacidade de resolver 

problemas rapidamente e com poucos meios; desem-

baraço.” DESENRASCANÇO. In: DICIONÁRIO da Lín-

gua Portuguesa sem Acordo Ortográfico [em linha]. 

Porto: Porto Ed., 2003-2016. Disponível em: <http://

www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa-aao/

desenrascanço>. Acesso em: 16 set. 2016. 

Desenrascanço 
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Demônio Pessoal para a exposição Aporia fossem maiores e, ao mesmo tempo, ponde-

rações nos levassem a decidir que uma forma menos óbvia e reconhecível de armadilha 

seria mais pertinente, seria possível que o modelo 1 tivesse sido escolhido. Particular-

mente, julgo que um objeto mais exótico, que seria esta outra armadilha, seria mais 

apropriado dentro do âmbito da exposição Aporia. Talvez por remeter a uma carcaça ou 

ossatura de um animal indefinido (logo à frente, no espaço expositivo, outro trabalho 

chamado A Extinção é a Norma da Vida (Meus Sonhos São Todos Violentos), seria 

um contraponto interessante a esta opção). É este universo das conjunções adversati-

vas que nos interessa. Como se cada contudo, no entanto e todavia criasse uma nova 

configuração para a realidade. 

Duas ponderações formais, oriundas do processo de realização de Demônio Pes-

soal, nos servem para ilustrar como as bifurcações do caminho continuam presentes, 

mesmo depois de aparentemente excluídas. As presas de Demônio Pessoal partiram, 

referencialmente, de dentes de tubarão, tanto por seu aspecto formal quanto por sua 

dimensão simbólica: não apenas as arcadas móveis e os dentes em constante renova-

ção atestam a grande eficácia de sua estrutura, como são notórias a agressividade e a 

voracidade deste animal. Durante a fase de estudos e desenhos para a realização da 

obra, porém, percebemos que reproduzir fielmente a estrutura de um dente de tubarão 

influenciaria negativamente o conjunto, por conta do excesso formal dos dentes, que 

conflitaria com a limpeza e economia do trabalho – um foco excessivo no detalhe, em 

detrimento do todo. 

Paralelamente, fomos atraídos pelo uso de cacos de vidro como facas improvi-

sadas em presídios ou como proteção utilizada em muros residenciais. Acabamos op-

A Extinção é a Norma da Vida (Meus Sonhos São 

Todos Violentos) 

Ío: A Extinção é a Norma da Vida (Meus Sonhos São 

Todos Violentos), 2015. 
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tando por um caminho intermediário que mantivesse o princípio dessas formas: manterí-

amos a disposição de uma fileira simples, sobre cada arcada, de estruturas de vidro fa-

zendo as vezes de “dentes”, levemente curvas e límpidas, afiadas como estiletes. Deve-

riam remeter a acúleos, ao mesmo tempo com um acabamento um pouco grosseiro, 

com pequenas lascas, para não perder o aspecto um pouco brutal de uma arma artesa-

nal improvisada. No entanto, o deslumbramento formal pelos dentes de tubarão e a dis-

posição de realizar uma armadilha com esta lógica continuam intactos, assim como a 

agressividade bruta de um vidro lascado em sua genealogia pré-histórica. Dito de outra 

forma, os dois opostos formais estão unidos nesta solução: o barroco e o minimalismo. 

A opção pelo segundo se deu mais pela vontade que o primeiro estivesse presente, não 

como um objeto, mas como uma sombra – presente pela omissão. 

Um exemplo de como algumas arestas permanecem nas sombras enquanto ou-

tras se revelam, se dá em uma leitura possível de Demônio Pessoal que nos permane-

ceu velada durante sua realização e exibição: o mito de narciso. O comentário perspicaz 

foi do artista e professor Flávio Gonçalves: o acionador do dispositivo é uma placa de 

aço inox e reflete o entorno. Um espectador postado diante da armadilha pode ter seu 

rosto refletido no círculo do acionador. Esta imagem, suicida e simbólica, de que o es-

pectador, ao mergulhar ao centro do Demônio Pessoal o aciona e consome a si mesmo 

é potente e justificada. Curiosamente as lâminas, em seu esverdeado cromatismo, lem-

bram também a água que é deslocada quando um corpo cai em sua superfície. O que 

gostaríamos de ressaltar é que este universo de significações que prevemos, agencia-

mos e nos escapam, são para nós narrativas compossíveis que orbitam e conflitam em 

torno da obra até que se revele ao espectador o melhor dos mundos possíveis: a sua 

interpretação. 

Cacos de vidro 

Yvens Machado: O Consolador, 1979, à frente; Mapa 

Mudo, 1974, ao fundo. 

Dentes  

Angelo Venosa: Sem Título, 1993. 
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Não é um metagrama 

 

É condicio sine qua non para que uma ideia – isto é, um trabalho em sua mais 

germinal existência – nos atraia que algumas condições se estabeleçam. Uma das 

mais fundamentais é que nos seduza. Palavra contemplativa, que indica tanto o ato de 

causar admiração ou atração, encantar, fascinar; quanto a de ser persuadido ardilosa-

mente, com inclinação ao erro. Logo, esta ideia que surge como vereda indefinida a 

ser trilhada, se dá na dimensão das coisas concretas e na zona simbólica das fábulas. 

Para os gregos, os sonhos podiam ter caráter premonitório, dependendo de sua fonte 

de origem: se oriundos da porta de marfim seriam enganadores, se viessem da porta 

de chifre, proféticos.65 Uma ideia, na cosmogonia da poética, tem a mesma potência: é 

uma narrativa que se insinua no real e se materializa, confirmando sua existência pre-

monitória, ou se desloca para o limbo das ideias não realizadas, universo das com-

possibildades. Outra condição para a afeição da ideia é que, sendo ela a origem, diver-

sos caminhos nos sejam possíveis, diversas maneiras de instaurá-la. Em termos de 

linguagem diríamos que ela deve ser polissêmica. 

A etimologia das palavras nos indica suas trilhas, suas complexidades genealó-

gicas. Nesta jornada, a palavra vai se moldando ao ambiente, às necessidades, confli-

tos e desejos que a cercam. A regra, em nossa língua, é que as palavras se tornem 

deltas, e que sua identidade seja compartilhada em várias realidades e circunstâncias, 

simultaneamente. Chamamos a esta qualidade de polissemia – de origem grega, se 

decompõe em poli, “muitos”, e sema, “significado”. Claudio Moreno nota que a tarefa 

Ideias não realizadas 

A Biblioteca do Sonhar. Neil Gaiman e Kevin Nowlan: Sand-

man, 1996. 
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de encontrar palavras polissêmicas não é das mais árduas: 

 

[...] a polissemia está presente em quase todos os verbetes (os lexicó-

grafos dizem que vocábulos que só têm um significado são raríssimos, 

geralmente referindo-se a aspectos muito particulares da realidade – 

lembro de glabro, “sem barba ou sem pêlos”, ou de acusma, 

“alucinação auditiva” [...].
66

 

 

Com o título As Soluções Polissêmicas e Homonímicas em Dicionários Semasio-

lógicos, Félix Bugueño Miranda colabora com estareflexão. Uma discussão que interes-

sa aos gramáticos é a diferença entre as palavras polissêmicas e homonímicas – esta 

segunda indicando quando há duas palavras com significados distintos, mas com a 

mesma forma. A manga é tanto uma fruta quanto uma parte da roupa, mas trata-se, de 

fato, de palavras com origens etimológicas distintas. A fruta se desloca da palavra ma-

laia manga até nossa língua; a outra, do latim manica. Quando não conseguimos esta-

belecer uma relação satisfatória entre os significados internos de uma palavra, é possí-

vel que esta provenha de origens distintas – é necessário um dicionário etimológico para 

que as dúvidas cessem. Logo, na homonimia as palavras são duplos – duas identidades 

distintas partilhando a mesma forma. 

Miranda nos diz, em relação às propriedades polissêmicas, que os diferentes sig-

nificados de uma palavra estão relacionados e estabelecem vínculos entre si. As pala-

vras, frequentemente, constituem um núcleo de significado homogêneo, mas à medida 

que nos afastamos dele, seu significado pode deslocar-se. A riqueza da língua se dá por 

estas zonas indefinidas, arrebaldes, que podem ser cooptados em novos contextos. “[...] 

65 BORGES, Jorge Luis. Livro dos Sonhos. São Paulo: 

Difel, 1985. p. 5. 

66 PINTO, Cláudia. Polissemia e homonímia. Sua língua, 

por Cláudio Moreno. Disponível em: <http://

wp.clicrbs.com.br/sualingua/2009/05/13/polissemia-e-

homonimia/>. Acesso em: 12 maio 2016. 
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não devemos tentar encontrar todas as diferenças de significado possíveis, mas sim as 

semelhanças, e que não há nenhum critério definido sobre o estabelecimento de dife-

renças ou semelhanças”,67 como comenta Frank Palmer. A forma de aglutinar estas po-

sições antagônicas se dá no argumento de que a natureza mais constante no uso das 

palavras é monossêmica (em termos saussureanos: “a única união de um significante e 

um significado”).68 Ou seja, no uso cotidiano, os significados múltiplos tendem a ser 

aplainados em busca de um entendimento mais direto e inequívoco. 

A polissemia é frequentemente utilizada em uma atitude consciente de gerar am-

biguidade – um desejo de que a incerteza seja protagonista. Portanto, esta se manifesta 

nas piadas, nos trocadilhos, nas artes e na poesia, por seus agentes perceberem e se 

utilizarem da nebulosa fronteira que cerca as palavras. Esta capacidade de criar coisas 

– matérias dentro do campo da arte –, que arrastem sobre si operações de linguagem, é 

o que nos atrai nos jogos da polissemia: que os trabalhos jamais sejam discursos unívo-

cos, com uma mensagem clara e específica; mas objetos oníricos69 que se alterem, 

sofram pequenas metamorfoses, a cada diferente posição que o observador os mire ou 

a cada vez que evocá-los ou compará-los com outras estruturas culturais. Almejamos 

que um de seus atributos seja a possibilidade de executar constantes trocadilhos con-

ceituais – jogo de ideias – através do sistema composto por sua forma, seu contexto, 

seu título e seus espectadores. 

Quando nos deslocamos ao campo da semiótica e refletimos em termos de sig-

nos, acentuamos esta multiplicidade. Os signos utilizados na ciência devem ser facil-

mente enunciáveis, traduzíveis e unívocos, para evitar equívocos de interpretação. Os 

signos da obra de arte não necessitam de tais propriedades – diríamos enfaticamente 

67 PALMER, Frank. A Semântica. Lisboa: Ed. 70, 1986. p. 

80. 

68 Ibid., p. 80. 

69 Apesar da inexistência de tal objeto, o desejo é que, 

em sua percepção e lembrança, este seja equivalente a 

uma imagem rememorada de um sonho, que não te-

mos recursos para erigir novamente em nossa consci-

ência e que se escape – como reter água com as 

mãos. Jean Baudrillard usa a expressão objetos as-

sombrados ou objetos metafísicos (locução poderosa e 

que gostaríamos de usar) ao se referir aos trompe l’œil, 

mas em um contexto diferente ao que aplicamos aqui. 

BAUDRILLARD, Jean. A arte da desaparição. Rio de 

Janeiro: Ed. da UFRJ, 1997. p. 14. 
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que elas lhes são, inclusive, desaconselháveis. Isaac Epstein, ao se referir aos signos70 

na obra de arte, afirma que estes “não demandam respostas ativas dirigidas a objetivos 

explícitos, apenas preparar estados”.71 A palavra estados nos remete à dimensão onto-

lógica do ser, mas também ao lugar em que se encontra e a forma como atua – uma de 

suas definições é: modo de ser ou estar. Esta falta de clareza ou indubitabilidade do sig-

no é compensada, na arte, por um entendimento difuso em uma linha de tempo distendi-

da. Quando entendemos uma placa de trânsito, em sua imediatez unívoca, a esquece-

mos com a mesma velocidade; uma obra de arte cria dimensões de entendimento em 

que cada uma possui sua temporalidade e, como um eco, se aglutinam em um abismo. 

G. G. Granger (1920-2016) diz que o signo estético se dá em uma espécie de 

jogo, no qual a clareza não é indispensável nem sua infraestrutura comunicante é es-

sencial, mas um meio, pois o emissor erige sobre “sua mensagem um sobrecódigo cujas  

regras devem fazer o receptor adivinhar e, por outro, no entanto, maximizar para este 

último a surpresa e a incerteza de sua espera de elementos da mensagem”.72 A tarefa 

do receptor é, ao compreender a literalidade da mensagem, transcodificar o sobrecódi-

go. Esta opacidade do significante direciona nossa atenção para a forma em que este é 

constituído, o que abre um leque de significados. Logo, a matéria e a forma que com-

põem o significante não são inócuas em relação ao significado, pois trazem ao receptor 

um estranhamento que é típico das obras artísticas e que potencializa colocar em xeque 

as expectativas pessoais. A mensagem estética tem natureza ambígua e seu canto é 

polifônico. 

Uma das ricas faces das palavras polissêmicas é a aptidão para alçarem-se a 

metáforas. Em Semânticas, Frank Palmer nos dá uma definição do fenômeno da metá-

70 Entre os inumeráveis assuntos sobre os quais não pos-

suo absolutamente nenhum domínio, a astrologia figura 

com destaque. A descrença em sua eficácia ou existên-

cia não é razão para tal desinteresse, pois compartilha 

com o cristianismo e outras mitologias a descrença, 

mas não a indiferença. Este preâmbulo é apenas para 

comentar que, durante a leitura do livro O signo, de 

Isaac Epstein – parte lido em lugares públicos – eu pu-

de observar, pela relação polissêmica que esta palavra 

nos possibilita, que eu esteava lendo um livro de se-

miótica mas, para meus pares, um livro de astrologia. 

71 EPSTEIN, Isaac. O signo. São Paulo: Ática, 1985. p. 

34. 

72 Ibid., p. 35. 
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fora: “termo que comporta um significado literal e outros transferidos”.73 Seu significado 

ocorre na transferência das propriedades semânticas de um significante específico para 

outro. Para Palmer, a mecânica da metáfora – em sua imprevisibilidade – é a estrutura 

que habilita a polissemia. O verbo comer, por exemplo, se estende em um conjunto am-

plo de ações, partindo de seu cerne semântico – ingerir e se alimentar – em direção a 

atividades como experienciar, corroer, consumir, suprimir e excluir (peças de um jogo), 

furtar, copular, castigar, e outros que, futuramente, os usos ou disposições venham a 

criar. Da mesma forma o corpo, suas ações e partes, são comumente utilizados metafo-

ricamente. Estendemos nosso corpo às cercanias, no uso metafórico da linguagem, a 

exemplos como: pé de mesa, braço da cadeira, olho do furacão. Esta elasticidade nos 

permite – como a esposa de Gogol74 – lhe dar novos usos. Quando a palavra possui 

uma identidade e uma forma, ela pode mais facilmente ser manipulada. As palavras, as-

sim como os objetos, são para um artista coisas mentais sempre sujeitas ao jogo da 

transubstanciação. Além do que, é necessário frequentemente relativizar, pois o contex-

to, o ecossistema no qual a palavra atua define sua identidade – o que nos remete a 

Raymond Roussel (que foi, inclusive, a mais notória influência direta sobre a arte Du-

champiana). Michael Foucault, em um livro sobre Roussel, aponta a admiração dos gra-

máticos franceses do século XVIII pelas maravilhosas propriedades das palavras: 

 

[...] eles admiravam que uma palavra fosse capaz de se destacar da 

figura visível à qual estava ligada por sua “significação” para ir se colo-

car, designando-a numa ambigüidade que é ao mesmo tempo limite 

recurso. Aí, a linguagem encontra a origem de um movimento que lhe é 

interior: seu laço com o que ele diz pode se metamorfosear sem que 

sua forma tenha que mudar, como se ele próprio girasse, traçando em 

torno de um ponto fixo todo um circulo de possíveis [...] Ouçamos Du-

73 PALMER, 1986, p. 16. 

74 O escritor russo Nikolai Vasilievich Gogol (1809-52), 

que era um notório religioso e celibatário, em um conto 

de Tommaso (1908-79) ganha uma vida alternativa, na 

qual se casa com um balão de borracha que pode as-

sumir diferentes formas e proporções segundo a dispo-

sição do marido. BLOOM, Harold. Como e por que ler. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 56-58. 
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marsais, um dos mais sutis gramáticos deste período: Foi preciso ne-

cessariamente fazer as mesmas palavras servirem para diversos usos. 

Notou-se que este expediente admirável podia dar ao discurso mais 

energia e mais atrativos; não se deixou de transformá-la me jogo, em 

prazer.
75

 

 

Segundo Foucault, o mecanismo poético de Roussel consistia em apresentar 

uma série de palavras idênticas que dizem coisas distintas, ideia que se parece com o 

princípio da invenção Duchampiana: um objeto descontextualizado é obrigado a signifi-

car várias coisas ao mesmo tempo. Estes desvios, a propriedade fluida da palavra, seu 

princípio de incerteza, são que definem sua propriedade tropológica. É deste território de 

fronteiras informes que nascem as figuras de linguagem: metonímia, sinédoque, metáfo-

ra, entre outras. É sobre esta dimensão (talvez mais precisamente: estes desvãos) que 

Raymond Roussel constrói seu mundo. 

Roussel editou um curioso livro, Como escrevi alguns dos meus livros (1935), no 

qual demonstra o procedimento que considerava como a essência de sua arte – em su-

as palavras, sua única verdadeira invenção. Nele, Roussel explica a lógica que estrutura 

seu método de escrita: “Escolhia duas palavras quase semelhantes (fazendo pensar nos 

metagramas). Por exemplo, bilhar e pilhador. Depois acrescentava algumas palavras 

equiparáveis, mas tomadas em dois sentidos diferentes, e obtinha assim duas frases 

quase idênticas”.76 Dito de outra forma, o procedimento de Roussel era encontrar e de-

senvolver frases inesperadas, provenientes da homonimia, deformações, segundas e 

terceiras acepções, todo tipo de jogos com as palavras a que tão bem se presta o fran-

cês. 

75 FOUCAULT, Michel. Raymond Roussel. Rio de Janei-

ro: Forense Universitária, 1999. p. 12-13. 

76 AIRA, César. Raymond Roussel: a chave unificada. 

Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2016. p. 11. 

Metagramas 
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1ª) Les lettres du blanc sur les bandes du vieux billard. 

[As letras em giz sobre as bordas do velho bilhar.] 

2ª) Les lettres du blanc sur les bandes do vieux pillard. 

[As cartas do branco sobre os bandos do velho saqueador.] 

Na primeira, a palavra “lettres” foi usada no sentido de “sinais tipográfi-

cos”; “blanc” no sentido de “giz” e “bandes” no sentido de “bordas”. 

Na segunda, “lettres”, no sentido de “missivas”, “blanc” no sentido de 

“homem branco” e “bandes” no sentido de “hordas guerreiras”. 

Encontradas as duas frases, tratava-se de escrever um conto que po-

dia começar pela primeira e terminar na segunda. Ora, era na resolu-

ção desse problema que eu utilizava todos os meus recursos.
77

 

 

O resultado entre um ponto e seu duplo era preenchido por uma nuvem de troca-

dilhos, homofonias e frases tomadas a esmo, ou slogans que preenchiam o texto. Havia 

espaço para um sortilégio de transformações e transubstanciações que luzia toda espé-

cie de esquisitice e distorções da realidade, “mas o estilo de prosa continuava claro e 

rasteiro”.78 O escritor argentino Cesar Aira, em seu livreto Raymond Roussel: A Chave 

Unificada, argumenta que o procedimento Rousseliano é um dispositivo, dentre outros 

possíveis, que lhe instrumentaliza para escapar de sua previsibilidade pessoal.79 

Uma vez que nossos atos partem do gosto, memória e experiência pessoais, precisaría-

mos – para seguir os passos de Roussel – criar um instrumento fabricador de acasos, 

para que se tenha real liberdade para criar fantasias estranhas  às quais não chegaría-

mos de outra forma. Este procedimento nos dá as peças, ao criar o argumento e situá-

lo, mas cabe a nós fazer a montagem. Neste aspecto, Roussel se excede: sua escrita é 

sedutora.80 

No caso de Roussel, a homofonia unia palavras que não seriam conexas a não 

77 MALEVAL, Jean-Claude. A elaboração de uma suplên-

cia por um procedimento de escrita: Raymond Roussel. 

Latusa Digital, Rio de Janeiro, ano 9, n. 48, p. 9, mar. 

2012. 

78 TOMKINS, Calvin. Duchamp: Uma Biografia. São Pau-

lo: Cosac Naify, 2004. p. 108. 

79 Em texto sobre John Cage (1912-1992), Cage: chance: 

change, Augusto de Campos observa o interesse do 

músico no acaso como instrumento: “o acaso é tam-

bém (segundo Cage) uma forma de disciplina do ego 

para libertar-nos de nossos gostos e preferencias per-

mitindo-nos experimentar coisas que não gostamos e 

mudar nossa mente”. CAMPOS, 1986, p. 221. 

80 Recentemente li Bertha, a menina flor, de Raymond 

Roussel (fragmento excluído de Locus Solus, lançado 

pela editora de livros artesanais Cultura e Barbárie), 

fascinante equilíbrio entre estilo e narrativa luxuriante. 

A sinopse abarca um cientista, Senhor Boudet, que 

deseja fecundar uma mulher com pólens. Bertha, a me-

nina flor, é o resultado. Por sua “epiderme fabulosa 

corria uma rede de veias não menos estranhas, cuja 

tonalidade verde tinha reflexos de esmalte semelhantes 

aos de algumas flores. A pele era tão diáfana que dei-

xava ver os diferentes órgãos do corpo”. Em outro tre-

cho, vemos esta delicada menina em uma esteira, cui-

dadosamente tecida, para seu frágil corpo sempre nu. 

“Era impossível vesti-la, pois sua pele corria o risco de 

rasgar ao menor contato.” ROUSSEL, Raymond. 

Bertha, a menina flor. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 

2015. sem número de página. 
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ser por este conjunto casual de fatores. Mas esta chave não foi imprescindível para a 

leitura de seus livros, uma vez que estes se independizavam disto. Tanto que seu Como 

escrevi alguns dos meus livros é um livro-testamento. Mas o que nos interessa mais di-

retamente em Roussel não é discutir seu método, mas o poder que emana das possibili-

dades associativas das palavras (e das formas) e a potência inerente às similaridades, 

que nos permite construir pontes e amarras que são falsas, mas verdadeiras.81 Falsas 

porque os objetos não estabelecem familiaridade; verdadeiras porque, na realidade se-

mântica, são a mesma entidade ou semelhante (palavra) que se manifesta em duas rea-

lidades distintas. Observar algumas palavras homônimas homófonas (com a mesma 

emissão sonora, contudo com grafia divergente) nos permite criar relações e especula-

ções que não se dariam por outro viés. Diante das palavras cético (quem duvida) e sép-

tico (que causa infecção) imediatamente evocamos – entre muitas outras possibilidades 

– São Tomé e as querelas relativas à corrupção à qual a dúvida arrasta os de pouca fé. 

Ou podemos pensar em aproximações exóticas, como espectador (o que observa um 

ato) e expectador (que está na expectativa). A partir disto podemos criar uma narrativa 

fetichista e sádica sobre um voyeur à espera do objeto de perscrutação que o fará sofrer 

enciumado e o prazer complexo da expectativa deste sentimento. Atentamo-nos a este 

ciclo virtuoso e ubíquo da polissemia, que nos habilita a reencontrá-la em fases distintas 

do arco de um processo artístico, se manifestando como objetivo final e dispositivo pro-

ponente. A polissemia também nos permite refletir sobre as manifestações da compossi-

bilidade na linguagem, isto é: diversas realidades de significado se manifestando em ca-

da caso específico, mas também uma trama de sentidos em suspensão. 

81 Desde que adquirimos o Locus Solus de Raymond 

Russel, no corrente ano de 2016, este tem sido utiliza-

do como um livro de respostas para futurações, à guisa 

de I-ching. A metodologia será melhor explicada na 

conclusão, mas posso dar aqui um exemplo: questiono 

se devo colocar esta nota no texto, e abro uma página 

aleatoriamente. A resposta: “Reinstalado em seu posto, 

o crânio, sempre coberto pelo barrete, recebeu de novo 

o abrigo do globo. Conservando sempre um aspecto 

geral de rede, os signos da fronte ofereciam com as 

vizinhas runas sobre papel uma relação sensível o bas-

tante para tornar quase certo um futuro despertar de 

atenção, e, portanto, dar repouso à consciência do cul-

pado, – não sem deixar, entretanto, flutuar ao redor do 

monstruoso segredo tranquilizadoras chances de eter-

na irrevelação.” Inquestionavelmente, isso significa que 

devo. ROUSSEL, Raymond. Locus Solus. Florianópo-

lis: Cultura  e Barbárie, 2013. p. 241. 
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Cem fantasmas – Procedimento 

 

Cem Fantasmas Não Valem um Homem é um trabalho que foi apresentado em diferentes configurações. Originalmente era composto 

por um retrato de criança, em estilo escolar, datado de 1958, encontrado em uma feira de antiguidades em Montevidéu, e um desenho, conce-

bido a partir do processamento da foto por softwares de envelhecimento facial, do tipo utilizado para simular a aparência de crianças desapare-

cidas. O desenho objetivava representar esta criança com uma idade aproximada de 60 anos. O trabalho fazia parte de uma série heterogênea 

chamada Dispositivos I-XI, realizada no Espacio de Arte Contemporáneo de Montevidéu, durante uma residência artística de três meses que 

fizemos em 2013. O título foi retirado, à moda Dadaísta, de um livro de Robert Arlt encontrado em uma caçamba de entulho e aberto aleatoria-
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mente. A escolha do título, que é posterior à feitura do trabalho, alçou-o a uma esfera conceitual e formal que dificilmente existiria sem sua no-

minação, tornando o que seria um único desenho em cem (este trabalho está ainda em andamento). O número cem se refere, em sua homofo-

nia, tanto a uma grande quantidade quanto a sua ausência. As cem especulações sobre a face de um indivíduo não são nenhuma certeza, 

apontam para a indeterminação das quantidades que escapam de nosso escrutínio e se acumulam; os vários caminhos prováveis, as diversas 

escolhas e histórias de vida e os efeitos que estas deixariam no rosto. Os termos de apresentação deste trabalho tendem a ressaltar esta con-

cepção, onde os desenhos são apresentados junto à foto original, sendo diversas realidades compossíveis, das quais nenhuma aparece como 

a verdadeira ou definitiva. 
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Roda 

 

É notória, no mundo das artes, a apresentação teatral de Impressions d’Afrique 

(1912), de Roussel, que foi objeto de culto das vanguardas e assistida por Marcel Du-

champ, Francis Picabia e Guillaume Apollinaire (que talvez não estivesse lá),82 tendo 

forte impacto sobre Duchamp e, através dele, diversas gerações posteriores de artistas 

(sendo que muitos destes sequer tinham consciência dessa influência original). 

 

[...] foi a partir de suas Impressions d’Afrique que pude traçar o plano 

geral de minha obra. Essa peça, que vi com Apollinaire, me ajudou 

muito no que toca a certo aspecto da minha expressão. Vi logo que 

podia usar Roussel como fonte de inspiração. Senti que, como pintor, 

era muito melhor ser influenciado por um escritor do que por outro pin-

tor. E Roussel me mostrou o caminho.
83

 

 

Por exemplo, o enredo de Impressions d’Afrique é sobre o destino de náufragos, 

que viajavam em um navio a caminho de Buenos Aires, e são capturados por homens 

do rei tribal Talou VII. Neste cativeiro, desenvolvem estranhos procedimentos e arte-

fatos. Máquinas que executam funções humanas, metais novos que desafiam as leis da 

física, trocadilhos e distorções verbais, atos absurdamente ilógicos – este amontoado 

heteróclito terá, vindouramente, grande influência em seu La mariée mise à nu par ses 

célibataires, même (1915-1923). 

Juan Antonio Ramirez, em Duchamp – el Amor y a Muerte, ao analisar os ready-

82 Aparentemente, Duchamp conheceu Apollinaire três 

meses após ter ido ver Impressions d’Afrique em sua 

companhia. Talvez a confusão se dê porque Duchamp 

leu o texto de Impressions d’Afrique posteriormente e 

foi introduzido à obra de Roussel via Apollinaire. Então 

deduz-se que, por uma coerência afetiva, sua memória 

altera o tempo e insere Apollinaire ao seu lado no tea-

tro. Duchamp, em carta a seu amigo Marcel Jean co-

menta, em um contexto distinto, “É curioso como a me-

Estranhos procedimentos e artefatos 

Marcel Duchamp: Rotary Demisphere 

(Precision Optics), 1925. 
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mades, levanta alguns pontos de vista interessantes e que reverberam na Ío 

(independentemente do fato de que a reverberação foi antes do estímulo). Primeiro, ele 

descrê na indiferença duchampiana para elencar os readymades – considera-a uma re-

presentação. Duchamp cria um personagem que escolhe um conjunto de objetos, feitos 

por terceiros, que teriam a capacidade de não lhe despertar nenhum apreço. O enuncia-

do é puro nonsense niilista (porque destrói o que entendemos como gosto), mas é uma 

dissimulação. Ramirez identifica parâmetros e coerências nos readymades que só seri-

am possíveis se estes estivessem ligados por uma força unificadora – que podemos 

chamar de gosto84 –, além de conectá-los, como pequenos protótipos formoconceituais, 

ao Grande Vidro. Dito de outra forma: os readymades são o ecossistema que gerou o 

Grande Vidro. 

Duchamp, nesse processo, executa o efeito Léon,85 com um manto de ironia: é 

criador de uma nova estética, mas não a anuncia como tal. Duchamp não é um apolo-

gista ou arauto de um manifesto, mas se entrega ao prazer solitário de entender, se sa-

tisfazer com a concreção de suas pulsões. Contudo este personagem – mago da indife-

rença – é uma entidade importante para a demiurgia destes objetos. Ao negar esse pa-

pel, Duchamp faz um jogo de sedução ou psicologia reversa (Octávio Paz, em Marcel 

Duchamp: ou o Castelo da Pureza usa com frequência o termo metaironia para assina-

lar esta jogada). Ramirez aproxima os readymades dos experimentos literários de Rous-

sel, por sua capacidade de alterar contextos e atrair novos atributos. Da mesma maneira 

que a linguagem permite um translado de significados, os objetos duchampianos são 

significantes em câmbio. Duchamp era afeito aos jogos de palavras. A ideia do Nu des-

cendo a escada nasceu da tentativa de ilustrar um poema de Laforgue (autor cujos títu-

los Duchamp apreciava mais que a poesia). Como comenta Octavio Paz, seu fascínio 

mória pode fraquejar, mesmo em episódios importantes 

da vida.” TOMKINS, 2004, p. 107. 

83 Ibid., p. 107. 

84 RAMÍREZ, 2000, p. 25. 

85 No filme Nikita (1990), escrito e dirigido por Luc Bes-

son, há uma cena em que um personagem interpretado 

por Jean Reno (Victor) sai de uma casa e é confronta-

do por policiais. O personagem estabelece um contradi-

tório enunciado: enquanto afirma e gesticula que se 

renderá, alveja aqueles que o cercam. Toda a cena se 

resume à hesitação dos policiais – que neste átimo são 

mortos. Nosso efeito Leon se dá nesta ênfase em um 

discurso com função específica, que se sabe uma re-

presentação e se encerra em si mesmo, contradizendo 

as ações. 

 Por quê Leon e não Victor? 

 O mesmo ator e diretor fazem um outro filme com um 

personagem muito semelhante a Victor (apesar de 

mais inocente e não tão sádico), que se chama Léon 

(1994), que quase parece uma história pregressa do 

personagem, antes de mudar de identidade. Em uma 

realidade compossível, ambos poderiam ser o mesmo. 

Assim, optei por esse nome, pois soa mais fabular e 

arquetípico. 
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pela linguagem é de ordem intelectual: ele a vê como um instrumento que permite pro-

duzir significados e, em outra face, destruí-los. “Para Duchamp a arte, todas as artes, 

obedece a mesma lei: a metaironia é inerente ao próprio espírito. É uma ironia que des-

trói sua negação e, assim, se torna afirmativa.”86 Em entrevista a Katharine Kuh, Du-

champ reforça seu apreço aos jogos de linguagem: 

 

Os trocadilhos sempre foram considerados uma forma menor de vivaci-

dade e humor, porém eu os considero uma fonte de estímulo devido a 

sua sonoridade e aos significados implícitos, nas inter-relações de pa-

lavras díspares. Para mim, isso é um meio infinito de alegria – e está 

sempre à mão.
87

 

 

Também é inerente à mecânica da ironia a propriedade de aderir intenção esté-

tica em cada objeto escolhido88 ou alterado para se tornar um readymade. Como se, 

ao elegê-los, buscasse demonstrar valores que são negligenciados ou ignorados, mas 

que são cooptados em sua poética: uma estética que a ciência e a indústria produziriam 

de forma relativamente involuntária – ao mesmo tempo em que relativizava o universo 

das belas-artes. 

Thomas Kuhn (1922-1996), ao se referir aos mecanismos e saltos que a ciência 

executa em sua dinâmica, popularizou a expressão paradigmas. Os paradigmas são 

modelos, representações e interpretações, reconhecidos consensualmente em um cam-

po, onde ocorre o embate dos problemas e soluções. A arte, assim como a ciência, se 

caracteriza “pela contínua competição entre diversas concepções de natureza distin-

tas”.89  

86 PAZ, Octavio. Marcel Duchamp: ou o Castelo da Pure-

za. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 1997. p. 11. 

87 KUH, Katharine. Diálogo com a Arte Moderna. Rio de 

Janeiro: Lidador, 1985. (Coleção Pan), p. 72. 

88 Na caixa-valise, presenteada por Duchamp a Maria 

Martins, havia um item inédito e único: uma ejaculação 

do artista emoldurada. A forma em sal, da obra acima, 

o reproduz. 

89 KUHN, Thomas. S. A estrutura das revoluções científi-

cas. São Paulo: Perspectiva, 1991. p. 22. 

Aderir  intenção estética em cada objeto escolhido 

Ío: Galáxia (Homenagem à Maria Martins), 2013. 
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Não temos absolutamente nenhum pudor em achar trabalhos como 3 Stoppages 

Étalon (1913), Roda de Bicicleta (1913) e Porta Garrafas (1914), encantadores. Esta 

palavra une beleza e elegância, mas, sobretudo, denota certa ação mágica, como se 

uma entidade metafísica estivesse agindo (Eros, especulamos – ao digitar Eros, equivo-

cadamente, o corretor sugeriu a palavra erro, o que não deixa de ser significativo). Para 

Ramirez, “São quase chistes objectuais”, que remetem a relações antropomórficas, além 

de possuírem um sentido erótico, não muito velado. Em um depoimento a Arturo 

Schwarz, Duchamp comenta o deleite que a manipulação da roda de bicicleta (1913) lhe 

proporcionava, o fascínio de vê-la girar o fazia desfrutar do mesmo prazer que se tem ao 

contemplar as chamas de uma lareira.90 

Nas notas do Grande Vidro o moedor de chocolate, a roda que deve ser manipu-

lada, tem claras conotações masturbatórias. A masturbação é considerada tabu e comu-

mente discriminada, por ser uma atividade tida como egoísta (e para a multiplicação da 

espécie ela pode de fato ser vista assim mas, em um mundo superpovoado, pode ser 

vista como uma atitude altruísta). Todavia, dois aspectos dessa prática são fascinantes. 

Primeiro, como os jogos, as brincadeiras ou a introspecção, a masturbação permite ao 

indivíduo uma zona de provas na qual o entendimento de sua libido é experienciado 

sem audiência. Perímetro de autoconhecimento em que são aceitos os erros, equívo-

cos, testes, limites e fanfarronices – artifício de formação. Segundo, há na masturbação 

um vórtice associativo de narrativas, imagens e fetiches, por ser uma atividade relativa-

mente estática que, como o xadrez, nos leva a especular sobre uma ampla gama de 

possibilidades e ações, que precisam se manifestar na imaginação antes de seu devir. 

Portanto, há mais espaço para a fantasia neste solilóquio do que em uma relação sexual 

– que exige, a priori, atenção ao outro, o que reduz a dispersão. Para Duchamp, eros 

90 RAMÍREZ, 2000, p. 31. 

Eros 

William-Adolphe Bouguereau: Eros e Psique (detalhe 

espelhado), 1895. 
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era “mais poderoso que o sexo e mais libertador que o amor, e seu habitat verdadeiro 

era a mente humana”.91 

Um alter ego andrógino de Duchamp, Rrose Sélavy, nos permite atar os nós. 

Seu nome, que graças a homofonia francesa, pode ser interpretado de duas maneiras 

diferentes, além da mais evidente Rose c’est la vie (a vida é rosa): “Eros, c’est la vie 

(Eros é a vida)”; “Arrose, c’est la vie” (Beba, é a vida).92 Se o primeiro indica o erotismo 

como fio ou força que tenciona a vida, o segundo ocupa um status bem menos filosófico. 

Sélavy é a metonímia do brumoso jogo das identidades: Rrose é Duchamp ou um du-

plo? Marcel – das Compossibilidades – nascida(o) mulher; entidade mais indefinida de 

gêneros, antitética, andrógina, que deseja homens e mulheres. Fresh widow (1912) per-

tence a Rrose ou a Duchamp? E a instrução de passar vaselina em sua superfície, ins-

trução para a conservação e hidratação do couro – instrução erótica93 de Duchamp ou 

de Rrose? Podíamos estender estas perguntas à gramática das pitonisas, que as tor-

nam afirmações ambíguas porque, aqui, não desejamos respostas mas alinhar perspec-

tivas – jogos das múltiplas verdades. 

Nelson Goodman, quando se refere à verdade – no exemplo de um indivíduo – 

aponta-a como um acúmulo de perspectivas: “porque o objeto que está diante de mim é 

um homem, um enxame de átomos, um complexo de células, um violonista, um amigo, 

um louco, e muitas outras coisas mais. No entanto nenhuma destas classificações o de-

finem com precisão”94 – o que o constitui? Quando aqui nos referimos a diferentes ver-

sões da realidade, suas Compossibilidades; ou quando nos referimos a diferentes senti-

dos de uma palavra, pensamos neste dispositivo de emitir verdades cambiantes, frágeis, 

que é a arte. 

91 TOMKINS, 2004, p. 101. 

92 O poeta Robert Desnos, à partir de “Rrose Sélavy”, 

criou uma série de variações semânticas, no breve po-

ema “Rrose Sélavy, Etc.” – praticamente intraduzível, 

pode ser lido e desfrutado por sua sonoridade: 

 “Rose aisselle a vit 

 Rr’ose, essaie là, vit 

 Rôts et sel à vie 

 Rose S, L, have I  

 Rosée, c’est la vie 

 Rrose scella vît 

Rsose Sélavy 
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A aparição de Rrose Sélavy se dá em um frasco de perfume – um Marcel Du-

champ retificado: Belle Haleine, eau de voilette (1921). Ramirez a situa entre L.. H. O. 

O. Q (1919), Mona Lisa transformada em homem por rabiscos (Salvador Dali comenta 

que as mulheres de Da Vinci representam a mãe ideal, e que masculinizá-la a sexualiza. 

O trocadilho do título conduz ao humor de bolicho: Ela tem fogo no rabo); e o Grande 

Vidro. O que nos permite a uma insidiosa ideia, a de que a forma do perfume é signo 

que representa o volátil olor que ele emana – molda o informe. 

O olfato é território da invisibilidade: sabemos, mas não vemos. Mais do que ape-

nas um sentido, o olfato – ao menos em relação aos odores que nos são prazerosos – é 

uma espécie de epifania, pois graças a ele perceber e tomar consciência ocorrem em 

uníssono (enquanto temos diferentes palavras para graus distintos de visualização, não 

há este refinamento linguístico para o faro), como se o cheiro fosse a verdade mais con-

fiável das coisas, sua identidade. O odor do café nos absorve como uma promessa in-

tensa. Algumas pessoas constituem uma persona através do uso constante de um mes-

mo perfume – ao ponto que, às vezes, se torna tortuoso separá-las e, na lembrança de 

certos indivíduos, são evocadas mais pelo cheiro do que por como aparentam – ainda 

mais quando essa memória é filtrada pelo um meio quente, em termos mcluhianos, co-

mo o sexo. O que nos permite pensar no líquido contido no frasco Belle Haleine, eau de 

voilette com duas variáveis: como uma identidade que se adere como uma sombra ou 

fantasma; ou como um daimon contido em um vidro, que ao ser aberto, se torna real, 

mas não menos fantástico: Rrose Sélavy. 

Belle Haleine, eau de voilette: constitui-se em um jogo de palavras em que Halei-

ne é hálito, respiração; mas a frase cria associações com Bela Helena – beleza mítica. 

 Rrose sella vît 

 Rrose sait la vie 

 Rose, est-ce, hélas, vie? 

 Rrose aise héla vît 

 Rrose est-ce aile, est-ce elle? 

 Est celle 

 AVIS” 

93 MINK, Janis. Marcel Duchamp: 1887-1968: a arte como 

contra-arte. Colonia: Taschen, 1996. p. 73. 

94 RAMME, Noéli. Arte e Construção de Mundos: Um Es-

tudo Sobre a Teoria dos Símbolos de Nelson Good-

man. 2004. 155 f. Tese (Doutorado em Filosofia)–

Departamento de Filosofia, Pontifícia Universidade Ca-

tólica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004. f. 34-35. 

Belle Haleine, Eau de Voilette 

Marcel Duchamp: Belle Haleine, Eau de Violette, 1921. 
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Eau de voilette pode ser traduzido como véu de água (embora o mais exato seja “água 

de veuzinho”),95 que associamos a neblina e serração, e, segundo Ramirez, é uma sín-

tese linguística entre violeta e véu. Assim, o título cria uma síntese entre amor cavalhei-

resco e idealizado, e a atração carnal, pois remete aos fluidos corporais: a salivação, o 

suor e os líquidos de lubrificação. Polissemicamente, oscilamos entre idealização e reali-

zação – A Bela Helena é um sopro, um fantasma. 

Na esfera do Grande Vidro, estamos habilitados a pensar no volátil território dos 

desejos. Octavio Paz, ao se referir às máquinas femininas de Duchamp, nos relembra 

que elas se desvencilham da obrigação de aludir a um corpo, não há antropometria. 

“São máquinas sem vestígios humanos e, não obstante, seu funcionamento é mais se-

xual do que mecânico, mais simbólico do que sexual. São ideias ou relações – no senti-

do físico e no linguístico [...] São máquinas de símbolos.”96 

Belle Haleine, Eau de Voilette nos dá a liberdade para uma digressão,  a respeito  

de desantropometrizar os corpos – tirar-lhes a obrigação da forma. Uma nuvem ou nebli-

na, que quando estamos em seu centro, também são como um labirinto. A polissemia e 

a compossibilidade nos atraem porque são redes dispersas, são nuvens de possibilida-

des – campos de indeterminação. Zeus, deus dos deuses, é notório por sua capacidade 

de tomar formas: torna-se touro para raptar Europa; transmuta-se em uma chuva de ou-

ro para Dânae – mãe de Perseu; vira o duplo de Anfitrião para Alcmena; cisne para Le-

da, águia para Ganimedes; Zeus desce à Terra encantado por Io e, para seduzi-la 

(para aqueles que não se apegam a eufemismos: estuprá-la), assume a forma de uma 

nuvem. Zeus possui muitas formas quando está no cio. 

 95 Voilette (que soa próximo a Violette, violeta) é o nome 

do pequeno véu em tule que pende do chapéu, cobrin-

do parcialmente o rosto. 

96 PAZ, 1997, p. 15. 

Zeus desce à Terra encantado por Io  

Ío: Zeus e Io, 2013. 
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Ao nos aproximarmos do final, certa hesitação nos toma. A ideia de conclusão é 

pouquíssimo coerente com nossa lógica poética, mais afeita a associações, retornos, 

dúvidas e ironias que se realimentam, sem que uma borda seja dada como limite. Exe-

cutamos então o ato mais sensato: inquirir ao Locus Solus, de Raymond Roussel (vide 

nota 81 do terceiro capítulo, Compossibilidade), se devemos fazer uma conclusão ou se 

é aceitável que não. 

O ritual é simples: pega-se o livro, mantém-se um olhar fixo por alguns segundos 

em sua lombada e formula-se, mentalmente, a pergunta. Abre-se o livro, no que parece 

um gesto aleatório e então lê-se o primeiro parágrafo que aparecer aos olhos. A leitura 

só deve ser interrompida no momento correto (o que o leitor sabe, intuitivamente). 

À pergunta: “É sensato fazer uma conclusão neste texto?”, Locus Solus nos 

enuncia o seguinte: 

 

Quando pela primeira vez o gato ingurgitou a pílula inteira, Cantarel o 

mergulhou no irradiante aquário e, depois de esperar alguns minutos 

para que a eritrita começasse a agir, fez certo sinal de comando. Ime-

diatamente, Khóng-dek-lèn, perfeitamente adestrado, foi até o fundo 

mascarar-se com o corneto para nadar em seguida até os miolos de 

Danton, que tocou suavemente com a ponta do apêndice metálico. O 

mestre, animado, viu sua esperança se realizar plenamente. Sob a 

influência do poderoso magnetismo animal que se desprendia do cone, 

Locus Solus 

Locus Solus em minhas mãos. 
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os músculos faciais estremeceram, e os lábios sem involucro carnoso 

mexeram-se distintamente, pronunciando com energia uma profusão 

de palavras desprovidas de ressonância. Empregando o adminículo 

dos surdos, Cantarel conseguiu compreender diferentes silabas por 

articulações; descobriu então caóticos cacos de discurso sucedendo-

se sem ligação ou se repetindo por vezes ad nauseam com singular 

insistência.
1
 

 

Como devemos deslindar sua hermenêutica (considerando que talvez sejamos os 

únicos apóstolos desta rousselmancia)? Consideramos um convite à continuidade, pois 

o texto cita gatos, não só produtores de vibrissas, base material da obra Metamedidas – 

Medida Vibrátil, como protagonistas exemplares de diversas partes deste texto, e sím-

bolo potente. No budismo, o gato é um animal ambíguo porque dá as costas à ilumina-

ção de Buda – o que pode ser interpretado como desdém, mas também como profundo 

conhecimento da natureza búdica, por estar o gato ciente de que aquele evento não era 

mais especial do que outros. Julio Cortázar, no conto Como passa ao lado, do livro Um 

Tal Lucas (1979),2 nos fala de Lucas que – no que ele considera uma epifania – desco-

bre que gatos são uma forma especial de telefone, de cores diversas e de extrema ele-

gância, que nos ligam (humanos normalmente inábeis ao discernimento do incognoscí-

vel) à uma dimensão secreta que ainda se resguarda de nossa decifração. Gatos seriam 

aferidores de metamedidas. 

Outro aspecto que o fragmento de Roussel nos traz é a presença da morte. A 

morte acompanhou continuamente esta tese (inclusive na forma de uma exposição, Não 

Esta Morte, Outra, que ocorreu em seu percurso). Não apenas os trabalhos da Ío 

apontam com veemência para a morte – quando não são, eles mesmos, Vânitas – 

1 ROUSSEL, Raymond. Locus Solus. Florianópolis: Cul-

tura e Barbárie, 2013. p. 112-113. 

2 CORTÁZAR, Júlio. Um Tal Lucas. Rio de Janeiro: Civi-

lização Brasileira, 2014. p. 82. 

Julio Cortázar 
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como a compossibilidade, o jogo e o tempo perpassam continuamente sua trilha. Esta 

fascinante insondabilidade que a morte arrasta consigo é uma grave e formal metamedi-

da na qual a humanidade despende gigantescos esforços, almejando mapeá-la. 

O terceiro aspecto é a hermenêutica. Temos dois potentes símbolos: o gato e a 

morte, como partes de um instrumento de comunicação. O nosso papel é o de Cantarel 

– interpretar esta linguagem, discernir ao longo da tese os “caóticos cacos de discurso”, 

e nas obras os elementos poéticos “sucedendo-se sem ligação ou se repetindo por ve-

zes ad nauseam com singular insistência” e disso extrair a conclusão da reflexão que 

desenvolvemos ao longo da presente tese. 

Em uma primeira tentativa de definição do que seriam metamedidas, durante o 

período da qualificação – quando este não era ainda foco da pesquisa – propus a se-

guinte acepção: “[...] medidas são abstrações convencionadas. As metamedidas seriam, 

não sem certa ironia, a capacidade que têm alguns trabalhos de realizar a medição em 

uma instância metafísica.” Esta afirmação era uma nota pouco relevante na lateral do 

corpo do texto e se referia a obras plásticas (da exposição Tohu wa-Bohu) como instru-

mentos de aferição destas instâncias. Sem uma disposição consciente, estas metamedi-

das tornaram-se uma espécie de astro em torno do qual as outras intenções giravam, ao 

mesmo tempo que uma estrutura para pensar a poética (da mesma forma que Cinco 

Instrumentos de Ordenação, apresentados no capítulo Jogo). 

Poderíamos dizer – e afirmamos – que as metamedidas já estão definidas no pe-

queno texto Um círculo, ou como pensar uma Ilha, no capítulo O Tempo e seu Duplo. 

No entanto, esta definição se deu por meio da sua aplicação, e talvez tenha sido exces-

sivamente abrupta. Assim, para abordar a lógica que está por trás do conceito, vamos 

              Subitamente você desperta e seus olhos se 

abrem quase inutilmente. Seu corpo indica apenas 

que está deitado, e seus braços e pés se batem con-

tra um entorno fixo. Não há luz alguma e o ar é 

desagradável. São necessários de quatro a cinco 

segundos para entender a situação, e outros tan-

tos para acreditar que ela é real. Então, você sente 

uma infinita claustrofobia e sufocação, e o tempo 

se dilata indefinidamente.   

            Esse cenário era um moto contínuo no pen-

samento de Hans Christian Andersen. O mesmo ho-

mem que escrevia histórias como A Pequena Sereia 

e O Patinho Feio vivia sob constante pavor de ser 

enterrado vivo. Sua obsessão o obrigava a levar 

sempre em seu bolso um bilhete para o caso de ser 

encontrado desacordado:  

Os trabalhos da Ío apontam com veemência para a 

morte  

Ío: Dispositivo VII – Hans Christian Andersen e a Morte 

(detalhe - texto), 2013-2015. 
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em outra direção. Para a compreensão das metamedidas, podemos pensar nos móveis 

de uma casa, e que os acumulamos todos em uma peça para alcançar o teto. Chegan-

do lá, o que fazemos? Não sabemos ainda. Mas estamos conscientes de que os sofás, 

cadeiras, camas, mesas, armários, não são mais móveis, mas partes de uma esca-

da.3 As metamedidas são sempre meios. Se desejarmos uma função prática, diríamos 

que são sensores de fantasmas (fantasias) – capacidades poéticas que podem estar em 

um sistema, espectros conceituais. A senhora Winchester, viúva do famoso fabricante 

do fuzil de repetição de mesmo nome, por seu remorso e crença na força dos espíritos 

fez de sua casa, no decorrer dos anos, uma espécie de labirinto para que os fantasmas 

se perdessem. Na Mansão Winchester abundam corredores sem função, quartos su-

cessivos que nunca foram habitados e escadas que conduzem a paredes. Da mesma 

forma que essa casa deixou de ser uma casa para tornar-se um labirinto com uma fun-

ção específica, o tempo, o jogo e a compossibilidade são meios para nos aproximarmos 

das metamedidas e apontam para uma indeterminação (ou, mais corretamente, para 

muitas determinações possíveis). Retornando ao exemplo de uma partida de xadrez, 

podemos questionar de quantas formas ela pode ser jogada. Esta pergunta nos arrasta 

à vertigem do número de Shannon. Segundo o matemático Claude Shannon (1916-

2001), cada jogador faz 40 movimentos, em média, em uma partida. Cada movimento 

se dá em um universo médio de 30 opções possíveis. Nesta configuração, 10120 jogos 

de xadrez são possíveis. Este número – que para os humanos é como o infinito – não 

deve ser pensado em uma temporalidade sequencial, mas imbricada. 

O tempo nestas nossas metamedidas não se desloca em uma linha, mas em ca-

madas, como para os índios estadunidenses Hopi, que entendem o tempo em um plura-

lismo de acontecimentos. Para eles, há tantas espécies de tempo como de vidas4 – co-

3 Essa lógica está presente no roteiro do terceiro filmete 

do projeto 20 x 60, com o título de Desmonte: 

 “I está em uma sala ampla de um depósito, com um pé 

direito de aproximadamente 9 metros. Rodeado de so-

fás, armários, camas, estantes e etc. Depois de um 

tempo de reflexão ela começa a empilhar desesperada-

mente os objetos. Até alcançar o teto. Onde existe um 

gancho que I pendura-se e usa como apoio para derru-

bar seu andaime. Ficando então suspensa com os ob-

jetos ameaçadoramente embaixo.” 

4 MCLUHAN, Herbert Marshall. Os Meios de Comunica-

ção como Extensão do Homem. São Paulo: Cultrix, 

1969. p. 171. 

Mansão Winchester 
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mo é para Benoît Mandelbrot a costa da Grã-Bretanha. Pensando nesses termos, é na-

tural que nos perguntemos de quantas formas uma obra plástica pode ser feita, do que 

ela pode ser constituída e o que ela significará no decorrer dos ciclos de vida, mesmo 

sabendo quanto estas questões são medidas de indeterminação. 

A indeterminação não é algo a se observar passivamente, mas uma qualidade 

que adverte que isto pode ser aquilo, que poderia ter sido aquele outro, e apenas tem-

porariamente é desta forma. As metamedidas são polissêmicas, com um núcleo de sig-

nificado homogêneo. Quanto mais o significado se afasta do núcleo, mais ele se torna 

vago e abrangente, a ponto de seu sentido secundário se referir a itens heterogêneos, 

como nos exemplos que vimos: animais como metáfora, morte como símbolo, jogo co-

mo renovação, etc. 

Tempo, compossibilidade e jogo são termos que indicam, cada um, propriedades, 

ações e consequências que nos parecem distintas, mas à medida que as aproximamos 

e as colocamos lado a lado, mais se assemelham. Embora as palavras indiquem um 

sentido principal, reconhecemos nelas outros significados subjacentes. É como se a rea-

lidade das palavras fosse tanto a forma em que elas se apresentam como, também, ou-

tros significados possíveis não manifestos. Todas essas facetas, em nossa inferência 

poética, se unem em uma trama tecendo um só corpo, criam um sistema – e as meta-

medidas são, de certa forma, um método de aproximação desse sistema que buscamos 

definir, um veio na insondabilidade das profundezas.  

Uma tentação quase irresistível é aproximar as metamedidas de uma instância 

inatingível, mistério ou enigma além ao horizonte da linguagem (como é o caso de Tohu 

wa-Bohu). Mas nossa intenção é muito mais próxima de 3 Stoppages Étalon (1913), de 
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Duchamp. Sobre este trabalho, citamos uma clássica anotação sobre sua execução: “se 

um fio de linha reto horizontalmente de um metro de comprimento cair de uma altura de 

um metro sobre um plano horizontal distorcendo-se como bem entender”.5 Os atos de 

Duchamp, nunca devemos esquecer, possuem dimensão mitológica para a arte. Neste 

caso não é diferente, e há diversos elementos aos quais devemos nos ater. O metro é a 

medida segundo a qual os fios foram seccionados, e temos três medidas deste metro, 

geridas pela aleatoriedade da atmosfera e as imprecisões do gesto de soltá-las. Só que, 

aparentemente, há pelo menos três outros metros que compõem esta obra, não visíveis. 

A artista Rhonda Shearer e seu marido, Stephen Jay Gould,6 ao tentar replicar os 3 

Stoppages Étalon deixando cair fios de linha no chão descobriram que, na queda, estes 

retorciam-se e reviravam-se e, em momento algum, seu pouso reproduzia as curvas su-

aves dos fios soltos por Duchamp. Ao analisar o trabalho, no MoMA, notaram também 

que nenhum dos fios tem um metro exato. A partir destes fatos, ponderaram que as cur-

vas foram feitas cuidadosamente, com fios provavelmente encerados.7 

O nosso ponto é que existe o metro, existe a obra 3 Stoppages Étalon (pura arte-

sania em suas lindas formas) e existem, ainda, os três fios que não foram lançados ale-

atoriamente conforme o enunciado de Duchamp. Em potência, seu arremesso possui 

uma configuração compossível à qual não temos acesso. A junção da referência ao me-

tro, das regras para a execução de medidas caóticas, das distorções encenadas do me-

tro e dos possíveis metros não executados, nós entendemos como metamedidas. Pois 

englobam um espectro amplo de tentativas de delimitação, que vão da determinação à 

indeterminação. A primeira metamedida, o metro, é de fato uma unidade de medida, po-

rém aqui consideramos sua longa história de busca por uma definição precisa, que so-

brepujou outras e serve de referência para o mundo e para outras medidas (o quilô-

5 CREASE, Robert P. A Medida do Mundo: a Busca por 

um Sistema Universal de Pesos e Medidas. Rio de Ja-

neiro: Zahar, 2013. p. 107. 

6 Ambos criaram um jornal sobre Duchamp e fundaram 

um laboratório de pesquisa em Arte e Ciência para ex-

plorar o uso do método científico nas humanidades “e 

promover a ideia de que métodos, não pessoas, são 

objetivos”. Ibid., p. 108. 

7 “Jim McManus, professor emérito de História da Arte na 

California State University [...], indagou a respeito de 

linhas e técnicas a um idoso alfaiate alemão que se 

formara nos métodos europeus tradicionais. O alfaiate 

mencionou uma prática comum em linha de arremate 

em casa de botões, que era encerada para adquirir 

resistência adicional [...].” Ibid., p. 108. 

3 Stoppages Étalon 

Marcel Duchamp: 3 Stoppages Étalon, 1913. 
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metro e o decímetro, por exemplo).8 A segunda metamedida é o enunciado de Du-

champ, preciso na definição da ação e impreciso nos resultados. A terceira são as for-

mas definidas dos 3 Stoppages Étalon, que apontam para a fragilidade das definições. A 

quarta, os fios não lançados, que são pura imprecisão, pois contêm todas as variáveis 

possíveis de sua queda. Assim, as metamedidas não se referem a uma dimensão fora 

da realidade, mas ao encontro de várias delimitações sobrepostas, realidades cambian-

tes que oscilam entre concreção e abstração para o observador. 

Outra possibilidade é entendermos as metamedidas como uma espécie de pseu-

domorfose dos arquétipos platônicos. Uma forma (mais ou menos) ideal que se corrom-

pe pelo tempo, sofre coação, se altera, revive. Nesta, há muito do conceito warburguia-

no da sobrevivência das formas, mas se inclina mais para uma experiência individual do 

que para um arquétipo. Esta forma que o indivíduo agencia enquanto estrutura mental é 

uma referência que permite um conjunto de variações até o ponto em que ela ainda se 

mantém reconhecível. Ilustrativamente, podemos considerar que uma roda pode sofrer 

mutações dentro de um limite, a partir do qual ela perde as qualidades que a definem, 

deixando de ser entendida enquanto roda. Ao longo do texto ressaltamos esse proces-

so, ou seja, a percepção de que um trabalho pode se apresentar de diversas maneiras, 

e parte da ação criativa consiste em identificar o ponto de virada, aquele em que o tra-

balho deixa de ser o que almejávamos e torna-se outra coisa. 

As metamedidas definem os limites que uma ideia, conceito ou forma de referên-

cia poderia alcançar antes de descaracterizar-se. Um boi despedaçado ainda é entendi-

do como boi. Na carne moída, talvez ainda nos lembremos de sua origem. Mas na juju-

ba é necessário anexar uma narrativa para nos advertir de que naquele açucarado e 

8 É interessante observar que, além de sua implementa-

ção ainda não ter sido internacionalmente aceita, a de-

finição exata do metro é algo mais complexo do que 

normalmente se supõe, tanto que foi reavaliada e atua-

lizada em 1983, tendo como sua acepção o compri-

mento do trajeto percorrido pela luz, no vácuo, durante 

o intervalo de 1/299.792.458 de um segundo. CREASE,  

2013, p. 136. 
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colorido quitute há o cadáver de um animal. Nas artes plásticas, estas metamedidas são 

constituídas por todas as direções para as quais as formas podem se afastar de seu 

modelo ideal, mas que de alguma maneira mantêm-se reconhecíveis ou são remetidas 

à sua identidade – assim como os recursos discursivos e conceituais que as aproximam 

de seu cerne. 

Podemos ilustrar essa ideia com Júpiter. Ao pensar no planeta, entendemos que 

seu núcleo de rocha e gelo, o hidrogênio metálico e líquido, os gases de sua atmosfera, 

os delicados anéis de poeira, seus satélites, sua magnetosfera e emissões de rádio são 

partes de Júpiter. Mas outras redes se estendem, a partir desse nome: o deus grego 

transubstanciado em romano, um modelo de Scooter (Vespa) da marca TVS ou mesmo 

o músico de rock Flávio Basso (Júpiter Maçã, 1968-2015). Toda vez que realocamos o 

ponto de referência, mudamos a disposição da rede. Se tomarmos a deidade Júpiter 

como índice, uma lua como Io é uma metamedida periférica que se dobra sobre o deus. 

Importante ressaltar que esta rede não é esquemática ou fixa. Ela se reconfigura todo o 

tempo e as partes da extensão do todo nos escapam, permanecem na invisibilidade até 

que algo as evoca. Por exemplo, uma chuva ao pôr do sol com reflexos dourados seria 

um evento independente deste sistema – e o é, se não tivermos, como elemento agluti-

nante, a sedução de Dânae por Zeus, sob a forma de uma chuva de ouro. 

Mesmo aquilo que não está incluso no raio de ação desse sistema pode existir 

enquanto possibilidade, e devemos estar atentos não só a coisas que estão fora de nos-

so horizonte de conhecimentos, como a novos dados agora inexistentes, que poderão 

se agregar no futuro. O não saber, unido à consciência de que ligações desta rede sem-

pre estarão parcialmente obliteradas, transubstancia-se em uma intuição poética, uma 

Dânae 

Gustav Klimt: Danaë, 1907. 
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disposição a estabelecer e estar aberto a estas conexões. Por exemplo, imaginemos um 

vigoroso besouro que, por alguma relação casual, seja nominado popularmente de Júpi-

ter do esgoto. Ele passaria, então a integrar este sistema. 

Portanto, devemos nos ater a certa hesitação como a que ocorre nos dilemas, 

nas aporias ou em circunstâncias prosaicas como, por exemplo, quando buscamos a 

tradução de uma palavra, e mesmo conscientes de seu sentido, não encontramos o cor-

respondente em português. A sensação da espera do termo correto que não se manifes-

ta, este meio do caminho entre compreensão e expressão, é uma metamedida. Assim 

como o é um estado de atenção em que se percebe que eventos de natureza indepen-

dente se conectam, como se integrantes de uma rede maior – percepção esta que inevi-

tavelmente trafega entre a apofenia e a sincronicidade. 

No entanto, podemos ter outra perspectiva, mais próxima da dimensão poética na 

qual nos deslocamos. É inferir tangências como um jogo, no qual se oculta outro jogo de 

maquinário enigmático, que existe por si. Julio Cortázar, em Conversas com Cortázar de 

Ernesto Gonzalez Bermejo, nos diz algo sobre estes interstícios (está respondendo, es-

pecificamente, sobre o conto Manuscrito encontrado em um bolso),9 e, de modo mais 

amplo, falando sobre uma “porosidade” e a abertura às “casualidades” e “coincidências”, 

instrumentos que artistas usam para tornar coerentes junções de coisas que seriam dís-

pares: 

 

Para mim, fatos são como signos, indícios da existência de um sistema 

de leis anterior ao nosso que, se você tem uma certa permeabilidade, 

pode sentir e, sobretudo, viver. 

9 O título contém uma brincadeira com a tradição literária 

(por exemplo, Manuscrito encontrado numa garrafa, de 

Poe, cuja obra foi traduzida por Cortázar), ao usar o 

artifício do manuscrito achado como gancho para evo-

car terras imaginárias e experiências fabulosas. A “terra 

imaginária” onde transcorre a narrativa é Paris, e a 

“experiência fabulosa” é um jogo envolvendo o reflexo 

de mulheres casuais nas vidraças do metrô. Essas mu-

lheres e seus reflexos abrem brechas, feridas no cotidi-

ano, até que um dia o narrador acaba conhecendo de 

fato uma dessas mulheres e, então, o terrível princípio 

de realidade ameaça sufocar o mundo do desejo. Por 

isso, é imperativo recomeçar o jogo, dessa vez com a 

cumplicidade da amada. Este conto, em sua dimensão 

simbólica, se presentifica como uma arqueologia pes-

soal para o artista, que estende os dedos em direção 

de algo que lhe é caro – mas não obviamente manifes-

to – em seu trabalho, e indica as metamorfoses das 

quais se sabe mediador. 
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Eu conhecia uma mulher com a qual não tinha nenhuma relação, mas 

desejava ter. E ela comigo também. Estávamos muito distantes em 

termos geográficos, e houve, por razões que cada um de nós poderia 

explicar, um longo silêncio epistolar entre a gente. Em uma certa se-

gunda-feira, recebo, aqui nesta casa, uma carta desta mulher. Ela diz 

que está em Paris e gostaria de me ver. 

Eu estava na antevéspera da partida para uma viagem de três meses e 

não queria, de maneira alguma, que nosso encontro fosse tipo um ren-

dez-vous rápido em um hotel qualquer seguido de uma nova separa-

ção. Respondi, então, à carta: disse que não nos veríamos e que pode-

ríamos nos encontrar quando eu voltasse da viagem. Sabia que iria 

fazê-la sofrer; sabia que ela teria preferido um encontro episódico, ao 

contrário de mim, que vejo as coisas de outra maneira. Bem. Mandei a 

carta às quatro da tarde e ela deveria recebê-la no dia seguinte. 

Naquela noite eu tinha um encontro com um amigo em um teatro lá 

pelos lados do Marais. Como não queria chegar muito cedo, fiquei va-

gando pela cidade. Sei que caminhei muito. Lá pelas tantas, numa de-

terminada esquina, uma esquina bastante sombria do Quartier Latin, 

cruzei com uma mulher. Não sei por que voltamos e nos olhamos. Era 

ela. 

Paris tem cerca de nove milhões de habitantes. A mulher havia manda-

do a carta sem saber que eu estava aqui. Não sabia se eu recebera ou 

não. Como a casa dela ficava muito longe da minha, a minha resposta 

só chegaria no dia seguinte. 

Este fato, analisado matematicamente, não pode ser explicado pelas 

leis aristotélicas. Uma série de coisas, uma série de combinações nos 

levaram a caminhar naquela direção e a nos cruzar precisamente na-

quele ponto. E tem mais: exatamente naquela esquina acontece um 

episódio muito importante de um livro meu.
10
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Unimos o pensamento de Cortázar ao comentário de Jailton Moreira, sobre o po-

der que algumas obras têm, não em sua visualidade imediata, mas em sua capacidade 

de se manter presentes em nossa memória. A expressão visão cega nos serve como um 

dispositivo para abordamos estas metamedidas que, apesar de reais, são fugidias. É 

denominada visão cega a habilidade de certos indivíduos, para todos os efeitos médicos 

e legais considerados cegos, de reconhecer objetos em um ambiente, mesmo sem a 

consciência de vê-los. O termo é oriundo de uma condição na qual a cegueira está em 

um problema cortical. Os olhos estão intactos, e partes do cérebro processam o mundo 

em seu entorno, sem que o indivíduo consiga produzir imagens mentais deste agencia-

mento.11 No contexto com o qual trabalhamos, a visão cega se refere a um conjunto de 

elementos que estão presentes em uma realidade dada, mas que não se presentificam 

como imagem à nossa consciência. Para um artista, esta visão cega é a periferia polis-

sêmica das metamedidas, um território de transição entre o saber e o não-saber (mais 

nebuloso nas artes do que em outras áreas, pois a indefinição e a ambiguidade são con-

sideradas virtudes). Podemos aproximar dessa ideia a já mencionada consideração de 

Baumgarten, quando afirma que “[...] a obscuridade e a confusão nem sempre se opõem 

à clareza e ao discernimento: uma percepção clara e precisa pode, às vezes, ser menos 

vívida que uma percepção obscura, e a intensidade pode pertencer a uma percepção 

confusa”.12 Traçamos um paralelo com a situação em que, após acordar, buscamos evo-

car à memória um rosto, objeto ou cena que nos impressionou em sonho, e esta se 

apresenta como uma imagem nebulosa, imprecisa, à qual, apesar dos esforços, não 

possuímos recurso ou método para dar mais nitidez. Nesse caso, a imprecisão se man-

tém como uma latência, que emerge à superfície em momentos distintos da realidade, 

não como uma conclusão, mas como uma emoção.13 

10 BERMEJO, Ernesto Gonzalez. Conversas com Cortá-

zar. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. p. 39. Grifo nosso. 

 Poderíamos relativizar este argumento (considerando 

que a desconstrução de nosso gosto também é uma 

metamedida) nos seguintes termos: os milhões de ha-

bitantes da cidade e seus milhares de ruas, apesar de 

constituírem a totalidade de hipóteses em que os prota-

gonistas podem se deslocar, não condizem com a ver-

dade. Devemos considerar que a distribuição de suas 

ações não é homogênea e isonômica. Por exemplo, se 

alguém me encontrar – morador do centro de Porto 

Alegre – na rua Lopo Gonçalves (do bairro Cidade Bai-

xa), isso não será a culminância de um evento aleatório 

que inclui milhares de ruas da cidade. O Sarandi, Mati-

as Velho, Lami, Bom Jesus e outros bairros são rarissi-

mamente frequentados por mim e não deveriam ser 

computados. O circuito que realizo normalmente é bem 

mais reduzido e não supera a dimensão física e demo-

gráfica de uma pequena cidade. Mesmo Cortázar, sen-

do um caminhante costumaz, suas deambulações não 

preenchem toda a possibilidade da cidade. Além disto, 

dada a situação – em que uma forte carência emocio-

nal está envolvida – não é raro que os protagonistas, 

por alguma razão, mesmo que inconsciente, procurem 

se apegar a coisas (neste caso ruas) que são uma es-

pécie de índice: latências do outro. E no caso de Cortá-

zar, como foi uma rua incorporada em sua obra, ela 

tem um sabor de natureza distinta das demais. 

11 RAMACHANDRAN, Vilayanur S.; BLAKESLEE, San-

dra. Fantasmas no cérebro: Uma investigação dos mis-

térios da mente humana. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

p. 111-112. 

12 CAUQUELIN, Anne. No Ângulo dos Mundos Possíveis. 

São Paulo: Martins Fontes. 2011. (Coleção Todas as 

Artes), p. 73. 
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Assim, podemos aproximar-nos de uma definição do que seriam as metamedidas 

(relembrando que o transitório é parte de sua identidade): um processo mental que en-

globa muitas variáveis, sem que uma forma se torne majoritariamente definida. Refere-

se a todas as formas que algo pode vir a ter, todas suas representações possíveis des-

de sua concepção até o (talvez impossível) esgotamento. Mas também refere-se ao ato 

de refletir e ponderar sobre elas. Metamedidas indicam, mas não delimitam – falta-lhes a 

precisão – pois referem-se a algo que não existe em sua completude na realidade, mas 

em vários tipos de realidades sobrepostas no tempo e no espaço. 

13 Giorgio Agamben, em um texto sobre o Genius (que 

aproximamos de nosso Demônio Pessoal), cita Simon-

don: “emoção é aquilo por meio do qual entramos em 

contato com o pré-individual. Emocionar-se significa 

sentir o impessoal que está em nós, fazer experiência 

de Genius como angústia ou alegria, segurança ou tre-

mor.” AGAMBEN, Giorgio. Profanações. São Paulo: 

Boitempo, 2007. p. 17. 
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