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Resumo

A presente dissertação se propõe a construir e fundamentar um modo operatório 
para compreender o tipo de obra poética que parte de uma fusão de linguagens 
na criação de uma narrativa artística, sob a forma de um site-obra (www.io.art.br). 
Para tanto, parte-se de um conjunto de conceitos cuja soma possibilita uma apro-
ximação desse objeto de estudo, a realização de uma obra em poéticas visuais na 
forma de um site na web, estruturado em narrativas não-lineares que se interligam 
e ganham novas dimensões de significado, em uma construção múltipla e fragmen-
tada. Busca-se problematizar o trabalho proposto à luz de diferentes conceitos, como 
narrativa, suas origens na narração oral e literária, passando para a cinematográfica, 
trazendo uma visão sobre os princípios da montagem na construção de narrativas 
mentais. São feitas aproximações com a imagem do labirinto, como forma de com-
preender a estruturação da navegação por múltiplos caminhos, e abordadas algumas 
possíveis visões sobre obras em redes telemáticas, notadamente os princípios que 
regem a hipertextualidade e a não-linearidade. São também abordados os conceitos 
de rizoma, por agenciar conexões e desdobramentos; informes moldáveis, pelo seu 
caráter de aglutinação de elementos em um conjunto que age e se desloca como um 
único ser, além de permitir sua propagação em novos agrupamentos; e torus, pelo 
seu potencial de dar tridimensionalidade aos deslocamentos que a rede propicia. 
Finalmente, analisa-se o conceito de Convergência, em especial no que tange à 
interatividade e inserção de propostas de web arte no contexto fora da rede. Este 
último mostrou-se como uma ferramenta apropriada para englobar os anteriores, e 
permitir uma abordagem da proposta artística desenvolvida.

Palavras-chave: Artes Visuais. Narrativa. Labirinto. Web Arte. Convergência.
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Abstract

This dissertation aims to form the foundation and structure of an operational mode 
for understanding creative work that is based on a fusion of languages in creating an 
artistic narrative in the form of a site-work (www.io.art.br). It is therefore based on a 
set of concepts that together enable an approach to this object of study, the produc-
tion of creative work in the form of a website, structured into non-linear narratives that 
are interconnected and acquire new scales of meaning in a multiple and fragmented 
structure. It seeks to address the proposed work in the light of different concepts, such 
as narrative, its origins in oral and literary narration, passing through cinematography 
and introducing a view of the principles of montage in the construction of mental 
narratives. It refers to the image of the labyrinth as a way of understanding a struc-
ture of navigation along multiple routes and considers some possible views about 
works in telematics networks, in particular the principles governing hypertextuality 
and non-linearity. It also investigates rhizome theory as an enabler of connections 
and developments; slime mold, through its agglutination of elements into a group that 
acts and moves as a single unit and also allows propagation into new groupings; and 
the torus, through its ability to give three-dimensionality to the movements provided 
by the web. Finally, it analyses the concept of Convergence, particularly in terms of 
interactivity and insertion of web-art proposals into a context beyond the web. This 
final concept is seen to be a suitable instrument for encompassing the others, and 
allows an approach to the developed art proposal.

Keywords: Visual Arts. Narrative. Labyrinth. Web Art. Convergence.
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- Você deve escolher um caminho, cuidado-
samente. E então, ir por um dos outros.

- Por quê?

- Não sei, mas é assim. Todos os caminhos 
estão errados. Mas você estará sempre 

onde deveria estar.

Instruções no início do site-obra Zede Etes – O 
Estranho Equívoco de A. Hilzendeger Feltes, 

livremente inspiradas no diálogo entre Alice e o 
Gato de Cheshire, em Alice no País das Maravi-

lhas, de Lewis Carroll
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Introdução – Em busca de algo muito específico e preciso

“[...] deparar com algo que ainda não sabe bem o que é.”

(CALVINO, 1999).

Assim termina o primeiro capítulo de Se um viajante numa noite de inverno, 
de Ítalo Calvino. E assim começam meus trabalhos. Da mesma forma que Calvino 
defende que o estilo do autor (no caso, ele próprio) é não ter um estilo único, assim 
é como vejo minha obra artística: um estilo que se define pela própria ausência de 
um estilo definido. Alguns elementos são recorrentes, outros intermitentes, porém 
cada obra surge de um deparar-se com algo que ainda não se sabe bem o que é. 
E esse não saber toma corpo através da obra, até que se descubra o que é, ou que 
se perceba que é algo a não ser descoberto, não ser definido. Cada questão pede 
uma linguagem, cada dúvida um espaço, cada incógnita um meio diferente de ser 
explorada, dissecada, cada projeto desenvolvido engendrando sua própria forma de 
realização, suscitada pela demanda das próprias ideias poéticas, como uma forma 
de tentar entender algum aspecto da realidade. E, assim como esta não pode ser 
nunca definida, cada obra é uma versão de uma realidade possível, uma tentativa 
vaga e imperfeita de entendimento de algum fragmento percebido do mundo.

Creio que as motivações são, na realidade, resultado de um tipo de poética 
que poderia ser chamada de “reativa”, pois a forma que cada trabalho toma dificil-
mente parte de uma decisão prévia e consciente, mas muito mais de uma reação 
às demandas do próprio pensamento poético. Desta forma, venho realizando obras 
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em diferentes suportes e linguagens não como uma busca por explorar os mesmos, 
mas como uma forma de dar corpo a – ou encontrar o corpo de – cada diferente 
trabalho do modo que mais se adéqua às suas próprias demandas expressivas. 
Minhas demandas poéticas nesse momento me levaram a buscar o desenvolvimento 
de uma obra que, partindo de um cerne narrativo, permitisse a construção de outros 
caminhos, e pudesse continuamente transformar-se, e o suporte que se apresentou 
nesse processo foi o de um trabalho na web, em forma de site-obra.1 Assim, esta 
pesquisa surgiu por me ver confrontada com a busca por algo que, no entanto, não 
sabia ainda o que era, e que ao longo da mesma procurei compreender, através de 
aproximações com outras obras e com os conceitos que costumam regê-las. Há uma 
certa heurística nesse processo, pois cada método, cada descoberta sobrepõe-se às 
anteriores.

A presente dissertação se propõe a elaborar um modo operatório para tentar 
instaurar e compreender o tipo de obra poética que eu procurava construir: a busca 
por uma fusão de linguagens na criação de uma narrativa artística, sob a forma de 
um site-obra. Uma das primeiras questões que se apresentou para mim, ao propor 
esse projeto de pesquisa, foi: por que uma obra em forma de site?

Como coloca Gilbertto Prado (2005): “A tecnologia não é neutra, nem sua 
presença nem o uso que dela fazemos. [...] Mas não é ela que determina o trabalho. 
A relação é outra, é de parceria. É o trabalho que aponta o que eu preciso e quero 
fazer, aí vou atrás. Cada trabalho é um processo.”

Sendo assim, parte dessa pesquisa foi ancorada no próprio processo de 
entender a motivação de sua existência: por que narrativa? Por que web arte? Quais 
características da proposta artística que eu buscava desenvolver requeriam esse 
formato? Quais qualidades intrínsecas a um trabalho realizado na rede eu estava 

1. Utilizo site-obra como forma de me referir a um tra-
balho de web arte sob forma de site (pois outras 
formas de arte na rede são possíveis, utilizando 
redes sociais, blogs, jogos online, etc.), e também 
para fazer uma distinção entre um site que se pro-
põe a ser um trabalho poético em si, o que difere 
de sites sobre arte, como as galerias virtuais, sites 
de museus, portfólios online de artistas, etc. Para 
um maior detalhamento dessas diferenças, ver: 
PRADO, Gilbertto. Os sites de arte na rede Internet. 
In: ENCONTRO ANUAL DA COMPÓS, 6., 1997, 
São Leopoldo. Anais ... São Leopoldo: UNISINOS, 
1997. Disponível em: <http://www.cap.eca.usp.br/
wawrwt/textos/gilbertto1.html>.
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buscando? E, sobretudo, como alcançá-las? Mais do que inserir o trabalho proposto 
em algum conceito específico, interessa-me problematizá-lo à luz das definições aqui 
exploradas.

Para tanto, não havia um conceito único, mas um conjunto de possibilidades 
que nenhum conceito abarca com perfeição, mas a soma de todos possibilita uma 
aproximação de meu objeto de estudo. Busquei, em um primeiro momento, compre-
ender e definir o tipo de estrutura narrativa com o qual eu vinha operando, e como 
essa tomaria forma em um site-obra. No decorrer da realização dessas obras, ficou 
evidente a presença de narrativas não-lineares recorrentes, que se interligavam e 
ganhavam novas dimensões de significado, em uma construção múltipla e fragmen-
tada. Assim, no desenvolvimento de minha produção artística, é possível perceber 
a importância da narrativa, sendo quase sempre autônoma, sem começo, meio e 
fim definidos, induzindo a leituras múltiplas. Esta construção se dá como um jogo, 
no qual a narrativa é uma ferramenta para estruturar o tempo. A forma pela qual os 
objetos são dispostos e como o público percorre o espaço são elementos por meio 
dos quais o tempo é construído, como partituras de sensações e não graças a uma 
estrutura linear. A narrativa evolui através das relações, das referências, do ritmo, 
da própria vivência do espaço ou situação proposta, ou como uma ferramenta pra 
construir situações contextuais.

Ao longo dessa pesquisa, procurei fazer um levantamento da bibliografia que 
trazia questões pertinentes à análise que me propunha a fazer, incorporando autores 
que me foram sugeridos no decorrer desse trabalho, sempre comparando com o 
processo de criação e realização do site-obra, o que, somado à própria experiência 
dessa realização, foi modificando o resultado final do trabalho. Assim, no primeiro 
capítulo, exploro alguns conceitos que estão na base da narrativa literária, fazendo 
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aproximações com a forma como esta aparece em minhas criações. Resgato algumas 
questões em torno da origem da narrativa no cinema, na tentativa de compreender 
a construção de histórias através da edição de imagens em movimento, e a forma 
como a linearidade, nesses casos, é muito mais uma construção cultural.

Essas considerações levaram a um questionamento sobre a estruturação das 
formas de leitura possíveis em um site-obra, e a constatação de que o que mais 
me atraía nesse formato eram as possibilidades de caminhos que se bifurcam, que 
voltam para o mesmo ponto, de becos sem saída: uma estrutura labiríntica. Assim, no 
segundo capítulo procurei abordar os aspectos de labirinto que identificava em minha 
poética, e as formas como ele se apresentava na construção de uma web-obra.

Porém, diversos outros aspectos se fizeram presentes nessa busca, que a 
imagem do labirinto sozinha não podia abarcar, e que elenquei brevemente no ter-
ceiro capítulo: uma obra que não é apenas apresentada na internet, mas construída 
para esse fim, não pode deixar de levar em consideração as propriedades intrín-
secas da rede. A maneira como os conteúdos podem ser conectados em diversos 
pontos, vinculando sua trama de ligações internas a outros circuitos, dentro de uma 
grande rede, fizeram-me buscar o conceito de rizoma, conforme postulado por Gilles 
Deleuze e Félix Guattari. Porém, as possibilidades de aglutinações, transformações 
e desdobramentos dentro de um conjunto/site trouxeram outras peculiaridades, que 
aproximei da imagem de slime mold, ou informe moldável. A imagem do torus é tam-
bém buscada como forma de elucidar o transporte entre lexias ou conteúdos dentro 
dessa rede ou trama, sendo que nela os fios ou caminhos não são aparentes. E, é 
claro, abordo o próprio conceito de hipertexto2 como uma fáscia3 para esse corpo, 
por ser o que permite estruturar as formas supracitadas. Busco explorar, em especial, 
a ideia de não-linearidade que, conforme será visto, não é um consenso entre os 

2. Uso o termo hipertexto de forma mais ampla no que 
tange às possibilidades de relações e leituras, sem 
que seja restrito ao uso do texto escrito – logo, en-
globando também a ideia de hipermídia, conforme 
será apresentado no referido capítulo.

3. A fáscia é uma estrutura de tecido conectivo fibro-
so que envolve os músculos e grupos musculares, 
vasos sanguíneos e nervos, unindo essas estru-
turas e permitindo que alguns grupos musculares 
se desloquem sobre os outros. Essa imagem é es-
pecialmente pertinente por haver uma hipótese de 
que, além de uma estrutura conectiva de suporte, 
a fáscia teria um papel ativo na dinâmica muscu-
loesquelética. (SCHLEIP; KLINGLER; LEHMANN-
HORN, 2005).
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estudiosos do tema.

A possibilidade de desenvolver uma narrativa em vários tipos de mídias e veí-
culos, permitindo interferências e visões diversas, fazendo com que esta assuma a 
possibilidade de diferentes reconfigurações, trouxe aproximações com o conceito de 
Convergência, conforme proposto por Henry Jenkins,4 que abordo no quarto capítulo. 
Neste, além de traçar os princípios que regem a cultura da Convergência apresen-
tada por Jenkins, busco problematizar as questões que envolvem a construção de 
universos ficcionais à luz do conceito de mundos incompossíveis trazido por Jairo 
Carvalho; e a interatividade, em especial no que tange a uma proposta em web arte, 
buscando aproximações tanto com outros sites-obras como com outras manifesta-
ções nas quais tal princípio está presente.

Ao longo desta dissertação busco, também, abordar aspectos específicos que 
regem essa proposta, como as decisões envolvendo a tecnologia e o design, as for-
mas de estruturação da navegação, a escolha e produção de conteúdo, etc. Embora 
o escopo dessa pesquisa não permitisse um aprofundamento nesse sentido, busquei 
traçar paralelos com artistas (da web ou não) em cujas obras encontrei inspirações, 
diálogos ou questionamentos pertinentes ao desenvolvimento deste trabalho – bem 
como referências de outras ordens, que não podem ser ignoradas por sua influência 
sobre meu processo criativo, como romances, filmes, sites e mesmo histórias em 
quadrinhos.

Como observa Fábio Oliveira Nunes (2005), o que está em jogo ao se criar 
um site de arte (e não sobre arte) para a rede é a necessidade de reconsiderar as 
normas sobre usabilidade e acessibilidade: “o site deverá ter uma ‘personalidade’ 
suficientemente forte que incline o seu visitante a ter uma postura mais exploratória 
e menos condicionada – devo ou não clicar aqui? O que acontece se clicar? – o que 

4. Henry Jenkins III, professor de Ciências Humanas, 
fundador e diretor do programa de Estudos de 
Mídia Comparada do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), sede do Convergence Culture 
Consortium (C3). Jenkins é presidente da Education 
Arcade, que promove o uso educacional do compu-
tador e de videogames. Sua obra mais conhecida é 
Cultura de Convergência (2008), na qual ele define 
esse conceito.
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vai trazer um estranhamento inicial.”5 Logo, não busco aqui uma análise aprofundada 
da web arte e das redes telemáticas em si, mas uma exploração das características e 
conceitos que regem esse suporte/linguagem que eram pertinentes ao meu trabalho.

Assim, além da reflexão teórica, desenvolvi uma produção plástica materiali-
zada graças à realização de um site-obra que funcionou como um amálgama dessas 
questões e permitiu explorar artística e conceitualmente seus diversos aspectos. 
Inicialmente, a proposta era criar um site-obra que agisse como elemento aglutinador 
das características trabalhadas até o presente momento no projeto Zede Etes – O 
Estranho Equívoco de A. Hilzendeger Feltes.6 Esse site não seria uma simples fonte 
de informação, mas se constituiria em obra artística autônoma, usando a web como 
suporte, agindo como um vórtice de outras relações e elementos constituintes do 
projeto Zede Etes, e gerando novas possibilidades de interação com esse conteúdo, 
possivelmente transformando-o.7

A proposta do site-obra www.io.art.br está ancorada no ciclo de obras tam-
bém chamado Zede Etes – O Estranho Equívoco de A. Hilzendeger Feltes, que 
venho desenvolvendo dentro de minha produção enquanto Ío (nome do duo artístico 
constituído por mim e Munir Klamt)8 desde 2003. Embora não caiba entrar aqui em 
detalhes, por se tratar de um material extenso, alguns de seus personagens, narrati-
vas e as obras que formam esse conjunto são citados, por seu papel na construção 
do conjunto de lexias que compõem o site-obra. Logo, julgo necessário fazer aqui 
uma breve contextualização do universo no qual os trabalhos que deram origem a 
esse site estão inseridos.

Surgido de um agrupamento de poéticas heterogêneas, na medida em que 
as obras iam sendo desenvolvidas estas retroalimentavam suas narrativas originais, 
modificando-as e unindo-as, de forma a criar um núcleo, todo um universo ficcional 

5. Texto publicado na área de criação do Webinsider 
(http://www.webinsider.com.br), site de discussão 
sobre contexto e produção nos meios digitais e 
tecnológicos.

6. Zede Etes é o resultado de uma inversão de pala-
vras através de um software de áudio, e portanto 
deve ser pronunciado “Zêde Étes”, com todas as 
letras “e”sonoras.

7. Maria Amelia Bulhões (2011) observa que diversos 
artistas e críticos apontam a incompatibilidade entre 
o regime de imagem da web e o da arte tradicional, 
por não ser possível a compatibilização dos recur-
sos sensoriais, espaciais e matéricos de uma obra 
tridimensional ao ambiente bidimensional da tela 
do computador. Muitos artistas buscam contornar 
essas limitações explorando os recursos das tec-
nologias de simulação de ambientes e mesmo telas 
com visão 3D. Por outro lado, diversos artistas (en-
tre os quais me incluo) buscam uma outra forma de 
se relacionar com essas restrições, questionando 
a própria necessidade dessa compatibilização de 
linguagens, e explorando as possibilidades trazidas 
pelo ambiente em rede, sem buscar nele uma equi-
valência com o mundo real – mesmo entre aqueles 
que usam de recursos de ambientes virtuais imersi-
vos. Assim, embora parte do conteúdo das páginas 
seja oriundo de obras realizadas anteriormente, 
nunca foi feita a tentativa de reproduzir no site-obra 
a forma como elas haviam sido exibidas, mas sim 
retrabalhá-las tendo em mente o ambiente da rede, 
a estrutura das páginas, a visualização através de 
uma tela de computador, de forma que não se tra-
tasse de uma reprodução imperfeita de uma obra 
que já foi, mas a instauração de uma nova obra, em 
um ambiente virtual.

8. Dessa forma, ao longo da dissertação, irei alternar 
entre o uso da primeira pessoa do singular (quando 
for me referir especificamente a meu trabalho de 
pesquisa) e da primeira pessoa do plural (quando 
abordar os trabalhos realizados em parceria com 
Munir Klamt, assinados como Ío).
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que por sua vez gerou novas narrativas, novas obras e desdobramentos em lin-
guagens e suportes distintos. Esse corpus (aqui entendido como um conjunto de 
elementos agrupados sob uma ótica específica) possuía uma força centralizadora, 
fazendo com que os desdobramentos surgidos voltassem sempre a ele, de forma a 
gerar outros, e assim sucessivamente. Logo, o próprio processo de criação e reali-
zação das obras sempre esteve inextricavelmente ligado à ficcionalizações, que aqui 
podem ser entendidas como a construção de outras realidades ou mundos possíveis, 
fossem estas explicitadas através das obras ou apenas servindo como subtexto para 
as mesmas, ou ainda aparecendo sob a forma de textos.

Há uma narrativa central, um índice para o qual todas as outras narrativas 
de alguma forma se remetem, que envolvem a vida do ser ficcional A. Hilzendeger 
Feltes. A partir desse “elemento disparador” foram gerados inúmeros desdobra-
mentos, como exposições, espetáculos, materiais gráficos, instalações, cada um 
originando um novo universo de relações e significados. Foi no desenvolvimento 
deste conjunto de obras que percebi a existência do padrão que norteava nosso 
procedimento de criação e agia como elemento agregador da produção plástica: a 
presença de narrativas não-lineares recorrentes que se desdobravam e se interliga-
vam através de diversas mídias e suportes, permitindo diferentes formas de fruição 
e níveis de leitura. Nisso, que entendo como um processo transmidiático, o universo 
trabalhado ganha novas camadas, dimensões de significado e possibilidades de 
recombinações. Esse processo não se encerra, não se estabelece como fechado, 
tende a uma reorganização constante, trazendo versões que possibilitam pontos de 
vista alternativos, em uma construção múltipla e fragmentada, que se retroalimenta.

Como muitas das obras do ciclo de trabalhos no qual este projeto de web arte 
se insere têm influência direta sobre o objeto desta pesquisa, e serão mencionadas 
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Figura 1 - Representação gráfica das relações entre as diferentes obras do ciclo Zede Etes – O 
Estranho Equívoco de A. Hilzendeger Feltes.
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ao longo desta dissertação, fiz o gráfico ao lado (figura 1) para permitir uma visuali-
zação mais clara das relações que se estabelecem entre elas.

2012 www.io.art.br - Site-obra O Estranho Equívoco de A. Hilzendeger Feltes

 Estudo para inundação – Obra fotográfica na exposição coletiva A 
imagem da palavra / Arte y poesia del estado de Rio Grande do Sul, rea-
lizada dentro dos eventos da Semana de la Cultura de Río Grande do 
Sul en Montevideo, no Centro de Exposiciones Subte, em Montevidéu, 
Uruguai.

 Do Lado de Fora de um Quarto Fechado – Intervenção artística na 
exposição coletiva A imagem da palavra / Arte y poesia del estado de 
Rio Grande do Sul, no Centro de Exposiciones Subte. Fotoperformance 
de mesmo nome, realizada no centro de Montevidéu, Uruguai.

 Sem Título – Intervenção no Museu Júlio de Castilhos dentro de ARTE 
E MEMÓRIA – Intervenções Urbanas, Projeto de Artes Visuais do Fórum 
Social Temático: Justiça Social e Ambiental, em Porto Alegre.

2008-2010 http://grupo-io.blogspot.com – Blog do projeto O Estranho Equívoco 
de A. Hilzendeger Feltes.

2009 Autotélico – Exposição multimídia constituída por instalações intera-
tivas, objetos, esculturas, ambientes e vídeo-instalações, na Galeria 
do DMAE, em Porto Alegre. Indicado ao IV Prêmio Açorianos como 
Destaque em Mídias Tecnológicas.

 Zede Etes – Exposição multimídia, constituída por instalações interati-
vas, objetos, esculturas, ambientes e vídeo-instalações, no Museu de 
Arte de Montenegro.
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 O Administrador – Sequência de performances multimídia no Arquivo 
Público do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Financiada pelo 
FUMPROARTE.

2008 Temporada da performance multimídia O Administrador, no Museu 
Joaquim Felizardo, em Porto Alegre. Financiada pelo FUMPROARTE.

 Zede Etes – O Estranho Equívoco de A. Hilzendeger Feltes – 
Exposição multimídia constituída por instalações interativas, objetos, 
esculturas, ambientes e vídeo-instalações, no Porão do Paço Municipal 
de Porto Alegre. Vencedor do III Prêmio Açorianos de Artes Plásticas, na 
categoria Destaque em Mídias Tecnológicas.

2004-2005 Zede Etes – Um espetáculo Sonhado – Espetáculo multimídia. 
Temporada de 12 apresentações em teatros e espaços culturais de 
Porto Alegre. Financiado pelo FUMPROARTE.

 www.grupo-io.com – Site sobre o espetáculo Zede Etes.

2003 O Diabo Está Nu Atrás Da Porta – Exposição multimídia constituída 
por instalações interativas, objetos, ambientes e vídeo-instalações, na 
Galeria do Goethe Institut, Porto Alegre. Exposição selecionada no IX 
Concurso de Artes Plásticas do Goethe Institut – Porto Alegre.

 Três contos de Ernesto Souza. Menção honrosa no VIII Concurso 
Literário Josué Guimarães.

 A Velha Senhorita – Encenação de um ensaio – Espetáculo teatral 
realizado como conclusão do curso de graduação em Interpretação 
Teatral.
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Em uma das disciplinas realizadas ao longo deste mestrado – Laboratório de 
Textos, ministrado pela profa. Dra. Elida Tessler –, deveríamos escrever instruções 
e passá-las para que um colega as usasse para redigir um texto. Um colega, Caio 
Yurgel, escreveu, sobre minhas instruções, que estas eram “sempre muito especí-
ficas, precisas, como se a própria Laura estivesse atrás de algo muito específico e 
preciso.” Caio afirma crer que há, nas artes visuais, uma busca semelhante à da lite-
ratura, onde o número de palavras é limitado e, salvo no caso de autores que criam 
palavras, é preciso criar textos à partir do vocabulário disponível. Assim, boa parte 
do trabalho de um escritor é uma procura por palavras muito específicas, precisas. 
Ele coloca então: “O texto que criei a partir das instruções da Laura é, no fundo, uma 
pergunta para a própria: o que ela está buscando? E haveria, na prática artística 
dela, limitações ‘de vocabulário’ como na literatura?” Ao longo desta pesquisa, então, 
busquei identificar o que estava no cerne dessa busca, quais as limitações desse 
vocabulário com o qual eu pretendia operar. De certa forma, isso define minha rela-
ção com o processo de criação e da própria pesquisa: uma busca por algo muito 
definido e preciso que, no entanto, eu não sabia ainda o que era.



.



On a souvent tendance à identifier la fiction 
à la littérature, à dire que toute littérature 

est fiction, ou que toute fiction est littératu-
re, alors que ce sont deux problèmes tout à 
fait différents. Pour moi, la fiction, avant de 
relever de l’art en général (éventuellement 

de la littérature en particulier), est une com-
pétence psychologique que le petit enfant 

apprend et qui joue un très grand rôle dans 
sa vie mais aussi dans celle de l’adulte.

Jean-Marie Schaeffer



.
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1 Uma bela moça, um prato de sopa, uma menina morta

A origem do projeto Zede Etes... está fortemente associada à narrativa tex-
tual, que está presente nas obras que o compõem, seja em forma de contos, relatos 
impressos presentes em diversas obras (figuras 2 e 3), dramaturgia ou mesmo letras 
de músicas. Embora, sejam utilizados elementos visuais e sonoros para a elaboração 
do projeto de web arte Zede Etes, uma parcela significativa de seu conteúdo parte 
de uma estrutura literária. Por isso, creio ser importante fazer uma breve análise 
dos conceitos envolvendo a narrativa com os quais a Ío opera. Como adverte André 
Parente (2000), em seu livro Narrativa e modernidade, é importante refletir sobre os 
principais modelos de estudo da narrativa, pois a compreensão de suas estruturas 
em um trabalho artístico é consequência da concepção que se tem da narrativa em 
geral.

Em sua origem, o verbo narrar está relacionado ao conhecimento, saber ou 
tomar consciência de algo e comunicá-lo a alguém. Narro, do latim, vem de gnarus 
(que sabe), e está relacionado a nosco (tomar conhecimento de), significando contar, 
relatar, noticiar, informar (GAFFIOT, 1934). Logo, a existência de uma narrativa pres-
supõe três elementos: um fato ou acontecimento; alguém que possui o conhecimento 
desse fato ou essa vivência, e que a comunica a outrem; e, finalmente, aquele que 
a recebe. Assim, é possível entender o ato de narrar como um compartilhamento, e 
também como uma espécie de máquina do tempo, em que acontecimentos ocorridos 
ou potencialidades de devir são compartilhados.

Em uma concepção geral, considera-se narrativa como um sinônimo de his-
tória, conto ou romance. Ou, ainda, uma história contada pela própria pessoa que 

Figura 2 - Ío: Terceira Dentição I (detalhe), 2009.
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escreveu, normalmente envolvendo personagens, conflitos e acontecimentos em 
uma sequência com início, meio e fim em uma ordenação linear. As definições de 
narrativa trazem o ato de contar, referir, relatar um ou mais fatos ou, ainda, descrever, 
verbalmente ou por escrito, historiar, expor as particularidades de determinado acon-
tecimento. O fato narrado recebe o nome de enredo, sendo normalmente constituído 
por uma sequência de acontecimentos, onde os personagens estão em ação, em 
um determinado espaço e tempo, e aquele que relata tal história é identificado como 
narrador.

No campo literário, a narrativa é entendida como a história ou diegese (suces-
são de acontecimentos, reais ou fictícios, que constitui o objeto do discurso, também 
chamada fábula), o enunciado narrativo (discurso através do qual tal história é rela-

Figura 3 - Ío: Terceira Dentição V (detalhe), 2009.
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tada, ou trama), e o acontecimento de alguém enunciando tal discurso (o ato de 
narrar tomado em si mesmo, seja na forma oral ou por escrito) (GENETTE, 1972; 
TODOROV, 2006). Para Genette (1972), em seu livro Discurso da narrativa, este 
último item deve englobar, inclusive, a situação real ou fictícia na qual tal ato de nar-
rar ocorre, sendo o narrador o próprio autor do texto ou um personagem que lhe dá 
voz. Ou seja, além da sucessão de acontecimentos, reais ou fictícios, apresentada 
sob forma de um enunciado narrativo, o próprio ato de narrá-lo faria parte do conceito 
de narrativa. Poderia acrescentar, ainda, a colocação de Wallace Martin, trazida por 
Paulo Silveira (2008), de que o artefato verbal que constitui a narração deve ser 
dotado de significado por seus leitores.

Buscamos explorar essa figura do narrador, por exemplo, em instalações como 
Terno de Fim,9 na qual a imagem do narrador-personagem é tão ou mais importante 
do que a própria história narrada. Nessa vídeo-instalação, um armário antigo agia 
como suporte para um monitor de vídeo (figura 4), no qual via-se, em close, o rosto 
de um homem idoso contando histórias de sua infância (figura 5). Como o público 
só tinha acesso ao vídeo através de um olho-mágico situado na altura que seria 
correspondente à da cabeça desse homem, parecia que se estava vendo a pessoa 
real confinada ali, através de uma câmera de segurança, ou que o vídeo havia sido 
filmado naquela posição. De qualquer forma, o modo de apresentação e a figura do 
narrador, em especial, ressignificavam a diegese, dando-lhe um aspecto assustador 
e melancólico.10

 Parente (2000) elabora uma abordagem da narrativa, após discorrer sobre 
diversos conceitos da mesma, agrupando-os em três linhas principais. Essas são: 
as teorias estruturalistas, temáticas ou semânticas, nas quais ele situa, por exemplo, 
Todorov; a teoria narratológica de Genette, centrada no discurso; e a teoria mimética 

9. Apresentada sob três formatos diferentes como 
parte integrante da performance O Administrador 
realizada em 2009 no Arquivo Público do Rio 
Grande do Sul; na exposição Zede Etes realizada 
em Montenegro e na exposição Autotélico, realiza-
da na Galeria de Arte do DMAE, ambas de 2009. A 
versão à qual esse texto se refere é a da exposição 
Autotélico.

10. O narrador era o Sr. Morlei Soares de Souza, pai de 
Munir Klamt. Naquele ano, ele havia ganho um terno, 
e estava convicto de que iria morrer em seguida e 
seria enterrado com ele. O terno estava presente na 
primeira versão dessa instalação, na performance 
O Administrador, mas não na exposição Autotélico. 
Chamou-nos a atenção de que, embora nenhum 
elemento indicasse explicitamente esse subtexto, e 
a narração em si fosse de eventos de cunho bas-
tante engraçado, o retorno que tivemos por parte 
do público indicou uma identificação desse caráter 
de melancolia e medo que estava subjacente. Esse 
feedback serviu como estímulo para explorar ainda 
mais, no projeto de web arte Zede Etes, as possibi-
lidades de associações disjuntivas da narrativa – a 
forma como elementos díspares podem ressignifi-
car completamente o material apresentado.
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de Paul Ricoeur, com ênfase no significado. Parente propõe uma quarta linha, de sua 
autoria, cujos elementos, mais do que as três precedentes apontadas pelo autor, inte-
ressam à presente pesquisa. Parente define a narrativa enquanto enunciado, mas 
além das dimensões de significação, designação e manifestação (que ele identifica 
como as dimensões dadas à narrativa, respectivamente, pelas teorias estruturalistas, 
narratológicas e miméticas), introduz uma quarta dimensão, que seria o sentido, a 
expressão, o exprimível ou enunciável, que, como coloca Deleuze, ficaria na fronteira 
entre as proposições e as coisas (PARENTE, 2000). Esse sentido ou enunciável 
ficaria no ponto em direção ao qual a narrativa se dirige, sendo esta um movimento 
de pensamento constituído pelo acontecimento. Vejo nesta visão uma aproximação 
à teoria de Genette (1972), segundo a qual a narrativa não poderia ser reduzida ao 
enunciado, mas seria composta pela diegese (acontecimento), enunciado (discurso) 
e narração. Porém, neste último ponto, Parente defende a existência de um “ato 
narrante”, que pode prescindir de um narrador propriamente dito.

Essa posição difere da de Walter Benjamin (1996), para quem a narrativa teria 
necessariamente alguém por trás da história, com a intenção de trazer experiências 
vividas. Benjamin traz uma ressalva curiosa, ao afirmar que o romance é algo distinto 
da narrativa, pois, diferentemente de lendas, contos de fadas e até novelas, não 
provém de uma tradição oral, nem tem esse papel de dar exemplos ou conselhos. 
Enquanto que a narrativa estaria centrada no papel do narrador, o romance se daria 
pela junção de vários agentes narradores, logo não seria a voz do autor querendo 
dizer algo. Para Benjamin (1996, p. 201), o escritor se ausenta enquanto figura e traz 
questões mais subjetivas: “Escrever um romance significa [...] levar o incomensurá-
vel a seus últimos limites. [...] o romance anuncia a profunda perplexidade de quem 
[...] vive.” Embora a relação feita por Benjamin seja instigante, por trazer diferenças 
essenciais entre tipos de propostas narrativas, a questão apontada por Parente 

Figura 4 - Ío: Terno de Fim, 2009.



45

parece convir mais à abordagem que proponho fazer da narrativa. Sendo assim, 
mantidas as ressalvas feitas por Benjamin em relação à ausência ou pulverização da 
figura do narrador enquanto centralizador do relato, considero que o romance, por 
possuir um ato narrante, está inscrito no domínio da narrativa, e o mesmo pode ser 
dito do projeto de web arte objeto desta pesquisa. Frequentemente aparecem figuras 
que exercem a função de narrador, através de textos escritos ou falados, porém sem 
que haja uma voz única a conduzir a narrativa: esta pode se dar também através de 
atos narrantes, imagens, situações e conexões a serem estabelecidas.

Outro aspecto essencial a ser considerado em uma estrutura narrativa é o do 
tempo: para Todorov (2006), em sua obra As estruturas narrativas, toda narrativa é 
um amálgama entre o tempo da fábula, na qual as ações seguem o tempo cronoló-
gico, e o tempo da trama, na qual os fatos podem ter sua ordem invertida, podem ser 
intercalados com outros elementos, ou podem ter o tempo entre eles comprimido ou 
estendido.

Primeiramente, no domínio da temporalidade [...] A narrativa se 
constitui na tensão de duas forças. Uma é a mudança, o inexorável 
curso dos acontecimentos, a interminável narrativa da “vida” (a his-
tória), onde cada instante se apresenta pela primeira e última vez. É 
o caos que a segunda força tenta organizar; ela procura dar-lhe um 
sentido, introduzir uma ordem. Essa ordem se traduz pela repetição 
(ou pela semelhança) dos acontecimentos: o momento presente 
não é original, mas repete ou anuncia instantes passados e futuros. 
A narrativa nunca obedece a uma ou outra força, mas se constitui 
na tensão das duas [...] (TODOROV, 2006, p. 21-22).

Genette (1972, p. 27) faz a ressalva de que Todorov incluía, nas “deforma-
ções temporais”, não apenas as “relações de encadeamento, de alternância ou de 
‘encaixe’ entre as diversas linhas de ação constitutivas da história”, mas o “tempo da 
enunciação”, associado ao tempo da escrita, e o “tempo da percepção”, que seria 

Figura 5 - Ío: Terno de Fim (detalhe), 2009.
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aquele da leitura, dimensões temporais que Genette considera excederem os limites 
do aspecto proposto, já que se inserem em uma relação com o real que extrapola 
o contexto da narrativa. Genette propõe que se faça a análise entre tempo (consi-
derando a ressalva acima, ou seja, apenas as relações temporais entre o discurso 
narrativo e a diegese), modo (as modalidades, formas e graus da representação nar-
rativa) e voz (forma pela qual se encontra implicada na narrativa a própria narração e 
seus dois protagonistas, sejam eles reais ou virtuais: o narrador e seu destinatário). 
As categorias propostas por Genette (1972) fariam a análise da relação entre diegese 
e discurso narrativo (tempo e modo), e entre narração e discurso narrativo, narração 
e diegese (ambas na categoria voz).

Vejo na proposta de Todorov uma relação com Wallace Martin (1986), que 
propõe incluir no conceito de narrativa o momento de sua recepção. Embora a res-
salva de Genette seja pertinente ao campo da literatura, considero que no âmbito dos 
trabalhos a serem abordados pela presente pesquisa, a relação que envolve a recep-
ção, percepção e “leitura” da obra pelo espectador é relevante e será considerada.

Um dos principais aspectos que define essa opção é a exigência de participa-
ção que o formato de web arte traz (em especial uma estrutura de navegação repleta 
de bifurcações (figura 6), como é o caso desse projeto): o leitor/espectador passa a 
ser um interagente, na medida em que seu acesso aos conteúdos só se dá através 
de escolhas ativas e, em alguns casos, de sua intervenção direta.11 A relação entre 
os diferentes tempos tem um papel significativo, pois há o passado real e o passado 
diegético em constante fricção, o presente da recepção e das escolhas feitas pelo 
interagente, os futuros possíveis que esse constrói a partir dos elementos narrativos 
do site-obra, e o futuro anunciado, sob forma de indicações de eventos/intervenções 
que irão ocorrer nas datas indicadas. Como coloca Maria Amelia Bulhões, em Web 

11. A escolha do termo interagente e o caráter de par-
ticipação serão melhor detalhados nos próximos 
capítulos.
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arte e poéticas do território:

Considerando as relações entre tempo real e presente permanente, 
que a internet estabelece, é possível que se explorem novas arti-
culações nos modos de abordar a narrativa, como reconstrução 
criativa do passado e projeção do futuro. Assim, algumas narrati-
vas descontínuas contêm em si três tempos (presente, passado e 
futuro), buscando evidenciar essa condição significante do tempo. 
(BULHÕES, 2001, p. 63).

Na presente pesquisa, não busco me aprofundar na discussão sobre a 
definição de tais categorias na narrativa, mas usar os recursos que os conceitos 
trazidos pelos teóricos vistos até agora fornecem para a análise das obras aborda-
das, enquanto conceitos operacionais. Assim, considerarei as noções de: diegese ou 
história, ao referir-me ao conteúdo da narrativa; relato, trama ou discurso, ou ainda 
enredo, para abordar a forma como tal conteúdo é apresentado; e narração, emissão 
ou ato narrante, em se tratando do ato de comunicar esse discurso. Porém, sendo 
tais definições oriundas da literatura, o relato é associado ao uso da linguagem, oral 
e especialmente escrita. Por se tratar aqui de propostas que fazem uso de diversas 
linguagens além destas, como visual, sonora e digital, e por envolver dimensões 
espaciais e experiências vivenciais e interativas, as duas últimas definições, dis-
curso e narração, em especial, serão utilizadas em um sentido mais amplo, que irá 
sendo delimitado ao longo do presente texto. A narração, especificamente, será mais 
aproximada do conceito de ato narrante proposto por Parente, do que de voz, para 
desvinculá-la da oralidade. A categoria voz será substituída por transmissão, pois a 
ênfase será menos na figura do narrador e mais nas estratégias de comunicação do 
relato, seja por meios verbais, visuais, ou outros, ao receptor.

A partir das ideias trazidas pelos referidos autores, elaborei o presente gráfico 
(figura 7) para evidenciar as modalidades nas quais utilizarei os conceitos propostos:

Figura 6 - Detalhe de mapa do site-obra Zede Etes – O 
Estranho Equívoco de A. Hilzendeger Feltes, mostrando 
as bifurcações entre as páginas.
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O uso do termo discurso, por exemplo, não deve implicar, forçosamente, a 
ideia de uma exposição ou enunciado, oral ou escrito, estabelecendo uma comunica-
ção entre um emissor e seu interlocutor, mas o encadeamento de um fluxo temporal 
em que eventos começam e se aprofundam. Na narrativa, os elementos são agre-
gados através de recortes feitos pelo discurso. Como observa Donaldo Schüler, 
em Heráclito e seu (dis)curso, este termo, que vai muito além do discurso oral, tem 
potencial para abarcar os muitos sentidos do substantivo logos: uma coleção crite-
riosa, ou amontoamentos lógicos, a ordem, “com-um” de palavras e seres.12

Logos designa muitas coisas. Homero emprega o verbo lego, da 
mesma raiz de logos, para o processo de recolher alimentos, armas 
e ossos, para reunir homens. Cada uma dessas operações implica 
comportamento criterioso; não se reúnem armas, por exemplo, 
sem as distinguir de outros objetos. Concomitantemente, logos 
significa uma reunião de coisas sob determinado critério. Armas 
misturadas com ossos sem critério algum não formariam logos, 
provocariam sentimento de desordem, caos. Logos corresponde, 
portanto, ao com-um não de palavras apenas, mas também de 
seres. (SCHÜLER, 2001, p. 17).

Figura 7 - Gráfico das categorias da narrativa.

12. Termo utilizado pelo autor: “Seguir o com-um signi-
fica reprovar a dispersão, aderir à unidade, recolher 
os estilhaços e ordená-los em um, não consentir na 
dissolução.” (SCHÜLER, 2001, p. 18).
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O estabelecimento de vínculos lógicos entre palavras (ou, no caso desse pro-
jeto, das lexias que compõem esse projeto de web arte) é o que constrói o discurso. 
Uma narrativa corresponde a esse logos, pois para construí-la faz-se um recorte dos 
elementos que compõem o fato a ser narrado, aproximando-os e relacionando-os de 
forma a constituir um todo coerente, uma estrutura compreensível, um padrão com 
lógica interna. Um padrão caótico agregando elementos díspares não constituiria, 
assim, uma narrativa,13 pois para compor o discurso narrativo seriam necessários 
fatores que se encadeiam de forma lógica.14

Schüler (2001, p. 22) aponta que, embora não haja na língua portuguesa uma 
palavra que abarque a complexidade do logos grego, é possível fazer uma aproxi-
mação entre seu significado e o da palavra discurso, por via de uma transfiguração 
desta no poema Rio sem discurso, de João Cabral de Melo Neto, no qual “o poeta 
ressemantiza um termo que o uso banalizou, despertando os significados correr, 
fluir [...] o discurso se faz ‘curso de um rio’, e ao correr/discorrer, as frases refazem o 
fluxo cortado pelas palavras estagnadas [...] O discurso-rio, ao reatar, reunir, dispor, 
reativa alguns dos significados de logos.”

Quando um rio corta, corta-se de vez
o discurso-rio de água que ele fazia;
cortado, a água se quebra em pedaços, 
em poços de água, em água paralítica.
Em situação de poço, a água equivale
a uma palavra em situação dicionária:
isolada, estanque no poço dela mesma, 
e porque assim estanque, estancada; 
e mais: porque assim estancada, muda
e muda porque com nenhuma comunica,
porque cortou-se a sintaxe desse rio, 
o fio de água por que ele discorria.

O curso de um rio, seu discurso-rio,
chega raramente a se reatar de vez; 
um rio precisa de muito fio de água

13. Embora essa lógica possa não ser evidente, como 
será visto mais adiante, ao se abordar estruturas 
disjuntivas e não-lineares.

14. Esse caráter associativo da construção narrativa 
será retomado ao abordar as teorias de monta-
gem de Kuleshov e, no capítulo 3, falarei sobre o 
estabelecimento de padrões para associação dos 
elementos desse projeto de web arte.
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para refazer o fio antigo que o fez.
Salvo a grandiloqüência de uma cheia
lhe impondo interina outra linguagem, 
um rio precisa de muita água em fios
para que todos os poços se enfrasem: 
se reatando, de um para outro poço,
em frases curtas, então frase e frase, 
até a sentença-rio do discurso único 
em que se tem voz a seca ele combate. 

(MELO NETO apud SCHÜLER, 2001, p. 21-22).

Figura 8 - Ío: Sem Título, 2012. Imagem utilizada no site-obra Zede Etes...
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Há, nesta aproximação entre Heráclito e João Cabral de Melo Neto, uma 
confluência de sentidos, onde fragmentos ou partes isoladas unem-se, como no 
curso de um rio, para fazer uma aproximação com a construção de um fluxo narra-
tivo. Esse logos-fluxo-discurso seria, então, um dos subsídios para a construção de 
uma estrutura narrativa, composta pela corrente de elementos encadeados em uma 
sequência que estabelece sua lógica. Todorov (2006, p. 108) ressalta que “não há 
narrativa natural; toda narrativa é uma escolha e uma construção; é um discurso e 
não uma série de acontecimentos.” Ou seja, a narrativa não existe em si mesma, ela 
é o produto da reunião dos fatos segundo algum critério, sua interpretação e trans-
missão de alguém para outrem que, por sua vez, terá sua recepção e interpretação 
distintas. Essa concepção encontra um eco na teoria da montagem cinematográfica 
de Kuleshov (que será abordada mais adiante). Essa natureza fluida na construção 
narrativa, a forma como a percepção dos elementos que a constroem altera seu 
fluxo, é algo que está sempre presente, como um fio condutor, na poética até agora 
desenvolvida pela Ío, seja na origem das obras, em seu desenvolvimento ou em sua 
forma final.

Isso pode ser observado nas relações que se estabelecem com os conteú-
dos desse projeto-site, dependendo do trajeto realizado pelo leitor/interagente. Por 
exemplo, o papel, dentro da narrativa construída por este, das imagens de um quarto 
antigo coberto por fitas negras (figura 8), pode mudar completamente se estas forem 
vistas antes ou depois do relato do sonho de Ernesto Souza (figura 9), no qual seu 
próprio quarto torna-se um cenário dentro do “teatro dos sonhos” que é o Zede Etes.
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Sonho de Ernesto Souza:

Em 1957, o Sr. Ernesto Souza tem um sonho com o antigo Cine-
Theatro Metropolitano, que nesta época já havia dado lugar a uma 
fábrica de cigarros. Abaixo está o seu sonho, tal como foi contado, 
inúmeras vezes para a família:
– Eu estava no meu quarto, sem conseguir dormir, então me levantei 
para ir ao banheiro que, naquele tempo, ainda era na rua. Quando 
abri a porta, percebi que o pátio e meu quarto faziam parte do cená-
rio de um teatro e a porta do banheiro era o acesso aos bastidores. 
Eu, que tinha ido criança no Metropolitano e o conhecia por dentro, 
sabia que aquele era o Zede Etes (que era como o pessoal o cha-
mava depois do incêndio). Fui, então, caminhando, e tudo parecia 
desmesuradamente amplo, com sucessivas salas, como aquela na 
qual estava o meu quarto, e em cada uma delas havia uma ence-
nação, e também uma obsessiva ação nos bastidores para que 
tudo acontecesse com muita precisão. Enquanto os protagonistas 
moviam-se dentro da cena, o cenário mudava com uma rapidez 
surpreendente: a praia luminosa, magistralmente reconstituída, 
tornava-se um porão; em outra sala contígua, uma festa de aniver-
sário subitamente transformava-se em uma montanha 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 pequena sala mal iluminada 
e me explicou, minuciosamente, algo que não fazia muito sentido 
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, fui 
entendendo que o Zede Etes agora era um teatro com incontáveis 
salas, nas quais são encenados os sonhos de todos os moradores 
da cidade, e que ele é o administrador. Quando ele percebeu que 
eu tinha entendido, saiu da sala e fechou a porta – que era a do 
banheiro de minha casa (e eu estava morrendo de vontade de ir ao 
banheiro) – e subitamente percebi que, todo o tempo, eu sabia que 
era um sonho, só não sabia que todo este sonho era apenas mais 
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, 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.15

15. Sonho de Ernesto Souza. Apresentado no material 
impresso do projeto Zede Etes e disponível no site 
http://www.grupo-io.com. 2005.

Figura 9 - Imagem apropriada para re-
presentar o ser ficcional Ernesto Souza.
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Esse texto age como um elemento instaurador do conjunto de projetos que 
compõem o ciclo Zede Etes, e ilustra o peso da narrativa dentro do processo de 
trabalho que estamos desenvolvendo (ao longo dos últimos anos e, especialmente, 
no âmbito desta pesquisa). Em 2005, o Zede Etes tomou forma através de um espe-
táculo (figura 10)16 e de um site (figura 11),17 no qual foram publicados três contos 
sobre Ernesto Souza, textos sobre a origem do Cine-Theatro Metropolitano e sua 
transformação em Zede Etes, e o surgimento de A. Hilzendeger Feltes (ser ficcional 

Figura 10 - Ío: Casa Vazia, parte do espetáculo Zede Etes, 2005.

16. Zede Etes – Um Espetáculo Sonhado, realizado 
no Centro Cenotécnico de Porto Alegre. Foram 12 
apresentações, em 2005, com financiamento do 
FUMPROARTE.

17. É importante observar que esse site, diferentemen-
te da proposta atual, não se propunha a ser um 
trabalho em web arte, mas um suporte basicamente 
informativo.



54

cuja trajetória iria determinar os rumos do projeto Zede Etes como um todo, sobre o 
qual falarei mais adiante). A narrativa, sob forma de texto, imagens, sons, etc., está 
presente ao longo dos trabalhos referentes ao Zede Etes desde as obras que lhe 
deram origem (em 2003) até as elaboradas especialmente para esse projeto de web 
arte. Desta forma, julguei necessário retomar o processo de estabelecimento das 
narrativas que deram origem a essa proposta.

Embora este site de web arte atue como uma obra independente, é inques-
tionável o papel das obras que compuseram a trajetória que desembocou nesse 
trabalho – até mesmo porque muitas delas foram reapropriadas, retrabalhadas para 
serem reinstauradas nesse projeto-site. Em 2003, tomei parte em três diferentes pro-
jetos: a criação e encenação da peça A Velha Senhorita – Encenação de um Ensaio 

Figura 11 - Ío: Site de Zede Etes (detalhe), 2005.
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(figura 12), realizada por mim com participação de Munir Klamt; três contos escritos 
por Munir, com colaboração minha; e a primeira instalação realizada por ambos, em 
que assinamos como Ío (O Diabo Está Nu Atrás da Porta – figura 13). Embora a pre-
ponderância da autoria oscilasse, todos esses trabalhos, em suas respectivas áreas, 
estavam fortemente imbricados um no outro. Tratavam-se de propostas de naturezas 
distintas, mas existia um fio condutor comum a todos: a figura de Ernesto Souza. 
Personagem múltiplo nos contos, autor fictício da peça e crítico de arte, na exposição. 
Se considerarmos a perspectiva de Genette, de que o enunciado narrativo é uma 
manifestação ou enunciação e a narrativa é o discurso oral ou escrito que assume a 
relação do acontecimento ou série de acontecimentos que estão no cerne do relato, 
então tudo remete ao narrador – mesmo que, virtualmente, toda narrativa seja feita 
na primeira pessoa. Assim, mais do que um personagem, Ernesto Souza tornou-se 
um veículo, praticamente um alter ego da Ío. Nos três contos, Ernesto Souza é, 
respectivamente: um personagem esquecido por seu autor que toma vida própria; 
um personagem que extrapolou as barreiras da ficção para apropriar-se dos leitores; 

Figura 12 - Laura Cattani e Munir Klamt: A Velha Senhorita – En-
cenação de um Ensaio (detalhe do material gráfico), 2003.

e o próprio autor. Neste 
último, em que sua obra 
enquanto escritor é 
comentada, fala-se de 
seu profundo envolvi-
mento com uma peça 
teatral que ele havia 
escrito, de forte cunho 
autobiográfico: A Velha 
Senhorita. Neste conto, 
a adaptação feita pela 
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18. “[...] quando pensamos em seres ficcionais, pode-
mos considerar a possibilidade de lidar com ‘seres’ 
que não são simplesmente indivíduos ou tipos, mas 
também com criações-composições poéticas que 
são funcionais às estruturas narrativas produzidas 
em cada processo criativo. Bastaria escolher como 
referência, por exemplo, fragmentos de textos dra-
matúrgicos produzidos pelo dadaísmo, surrealismo 
ou pelo expressionismo para constatar tal fato. Ou 
poderíamos ainda considerar exemplos extraídos 
de uma grande variedade de manifestações cê-
nicas contemporâneas, do teatro experimental ao 
teatro-dança e à performance.” (BONFITTO, 2009, 
p. 22).

19. A estrutura de rede será abordada no capítulo 3.

diretora de um grupo teatral era duramente criticada por Ernesto. Esta adaptação 
era, justamente, a versão que eu iria encenar – e na qual Ernesto era também um 
personagem. Finalmente, Ernesto Souza é o pseudônimo sob o qual escrevemos 
uma crítica à nossa própria instalação O Diabo Está Nu Atrás da Porta, na qual 
somos acusados de plágio (figura 14) (assim como Ernesto o é, no último conto).

A importância desse ser ficcional18 é, de certa forma, a de constituir o ponto de 
partida para um conjunto de trabalhos nos quais, no decorrer do tempo, foram perce-
bidas semelhanças com uma estrutura de rede.19 Esta percepção gerou um processo 

Figura 13 - Ío: O Diabo está Nu Atrás da Porta, 2003.
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Figura 14 - Ío: O Diabo está Nu Atrás da Porta (detalhe do material gráfico), 2003.
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Figura 15 - Ío: Material gráfico (frente) da exposição 
Zede Etes – O Estranho Equívoco de A. Hilzenderger 
Feltes, Montenegro, 2008.

Figura 16 - Ío: Material gráfico (verso) da exposição 
Zede Etes – O Estranho Equívoco de A. Hilzenderger 
Feltes, Montenegro, 2008.

ativo de retroalimentação, no qual o universo ficcional com o qual passamos a operar 
foi crescendo e se modificando à medida em que novas obras eram desenvolvidas, e 
que desembocou na proposta de realizar esse projeto de web arte. Nele, foi mantida 
a imagem de Ernesto Souza como um escritor, autor de alguns contos e da peça 
Velha Senhorita, bem como a pessoa que teria relatado o sonho acima para os inte-
grantes da Ío – nesse universo ficcional com o qual operamos no projeto de web arte, 
este relato teria sido a origem do 
espetáculo Zede Etes e de todas 
as outras obras da Ío que se refe-
rem a Feltes e ao Metropolitano.

Outro aspecto relevante é 
a forma como essa experiência 
foi canalizadora de um impulso 
criativo com ênfase na textuali-
dade. Esta está sempre presente 
nas criações da Ío, sob diversas 
formas, seja na escrita, na ora-
lidade, ou enquanto referência. 
Por exemplo, o material gráfico 
da exposição Zede Etes realizada 
no Museu de Arte de Montenegro, 
em 2009, ilustra o uso de uma 
textualidade aberta, que propõe 
ao espectador estabelecer rela-
ções entre a construção de uma 
imagem mental sugerida pelo 
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texto, os elementos visuais do material gráfico e da própria exposição (figuras 15 e 
16).

Na exposição havia 
uma obra constituída de um 
tronco de árvore, igual ao 
da foto, porém todo negro, 
como que carbonizado 
(figura 17). No pátio externo 
do museu, no caminho de 
entrada, havia também uma 
árvore desenraizada (figura 
18). Por ser o próprio museu 
uma antiga estação ferrovi-
ária, a associação do texto 
e das imagens permitia uma 
série de leituras possíveis, 
inclusive formas distintas de 
relacionar-se com as obras 
expostas. Esses elementos 
– as imagens da árvore com 
as raízes expostas, o texto 
falando sobre a estação fer-
roviária, o tronco carbonizado 
– retornam no projeto de web 
arte objeto dessa pesquisa, 
onde, mais uma vez, as rela-

Figura 17 - Ío: Registro da obra Miasma I, Montenegro, 
2009, que é reinstaurada como fotografia com o título Ter-
ceira Dentição VI na exposição Autotélico, 2009. Imagem 
utilizada no site-obra Zede Etes...

Figura 18 - Registro de árvore caída no Museu de Arte 
de Montenegro, 2009.
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ções entre eles são reconfiguradas.

Além do campo literário, uma das áreas em que a narratividade desempenha 
papel fundamental é o cinema. O espetáculo para o qual o sonho de Ernesto Souza 
sobre o Cine-Theatro Metropolitano serve como mote, estruturado em forma de 
Op-ópera,20 era constituído por diversos fragmentos de sonhos realizados ao longo 
de uma noite no “teatro dos sonhos” que havia se tornado o Zede Etes, apresen-
tados através de performances e, em grande parte, de vídeos. Esses vídeos eram 

Figura 19 - Ío: O Administrador, parte do espetáculo Zede Etes, 2005.

20. Esse termo é um neologismo (op de optical, visual) 
criado na época para definir uma proposta onde a 
narrativa, fragmentada, era composta através da 
música e de elementos visuais.
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projetados em uma tela de voal situada à frente do palco (figura 19), de forma que a 
iluminação determinava entre a visibilidade do vídeo, do palco ou a interação entre 
ambos. Essa experiência com o desenvolvimento de narrativas visuais através da 
imagem em movimento e de música, sem o anteparo de texto, levou-nos a refletir 
sobre as próprias estratégias de estabelecimento de uma narrativa através de vídeos.

A forma como se estabeleceu a linguagem cinematográfica é, de certa forma, 
uma boa ferramenta para se analisar a narratividade. Inicialmente, os filmes, de 
alguns segundos até cinco minutos, eram compostos de paisagens, cenas soltas de 
prestidigitação, variedades ou pornografia. Como observa Arlindo Machado (2002, p. 
85), em Pré-cinemas & pós-cinemas, “à exuberância e esquizofrenia” dessas primei-
ras sequências de imagens, somam-se pequenas cenas de vaudeville e atualidades. 
Apenas estas últimas, por sua pretensa veracidade, traziam uma certa estrutura nar-
rativa (buscando contar um fato ou evento), pois eram apresentadas como notícias, 
embora normalmente se tratasse de reconstituições mais ou menos críveis.

Como forma de marcar a diferença entre uma narrativa visual e um filme 
com conteúdo narrativo subjacente, Machado (2002, p. 88) traz o que considera o 
“primeiro drama de ficção com razoável duração e com um esboço mínimo de ‘his-
tória’”: a Paixão de Cristo (figura 20). Por ser o enredo amplamente conhecido por 
seu público, a história era apresentada por meio de tableaux vivants (quadros vivos), 
sendo os interstícios completados mentalmente, de forma que “se dependesse 
exclusivamente dos meios utilizados no filme, a sucessão de quadros não pode-
ria revelar qualquer sentido narrativo, já que as imagens não comportavam índice 
algum de concatenação capaz de ‘amarrar’ os quadros entre si” (MACHADO, 2002, 
p. 89) – tanto que, como observa Machado, um espectador não familiarizado com 
a história veria apenas uma sucessão de cenas enigmáticas. Nesse projeto de web 

Figura 20 - Sequência de quadros representando a 
Paixão de Cristo ou Via Crucis – Kreuzweg St. Maria 
Sehnde.
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arte, busco explorar, de certa forma, essa sensação: alguns fragmentos de vídeo, 
posicionados de tal forma que pareça ao espectador/interagente que há uma história 
sendo contada, mas que ele não domina os códigos necessários para compreendê-la 
plenamente (o que o leva a especulações e fabulações na construção de sua visão 
sobre tais elementos, construindo uma diegese particular).

Inicialmente um divertimento das classes populares, a aceitação do cinema 
pelas “classes mais ilustradas” deu-se, em grande parte, através do estabelecimento 
de um estilo de filme narrativo. A linearidade e a continuidade narrativas foram alguns 
dos fatores que contribuíram para que o cinema ganhasse respeitabilidade, notada-
mente através dos Films d’Art,21 criados no intuito de “elevar” o cinema ao universo 
das belas-artes que, embora não tenham obtido grande sucesso em sua origem, 
tiveram um papel fundamental no estabelecimento de uma espécie de “gênero literá-
rio” dentro do cinema (MACHADO, 2002, p. 84), pois seu público-alvo era “viciado no 
discurso linear e organizado do teatro e do romance romântico/realista.” (MACHADO, 
2002, p. 91).

Porém, trazer na própria narrativa visual a linearidade, ou ao menos a conca-
tenação entre cenas necessária para tornar a trama inteligível, foi algo obtido à custa 
de muitas experimentações mais ou menos bem-sucedidas. Inicialmente, seguindo a 
lógica das pinturas representando a Paixão de Cristo, que eram apresentadas como 
uma sequência de quadros mostrando diferentes momentos da narrativa, o que se 
tinha era uma sequência de cenas, cuja ligação era fornecida por um suporte verbal: 
um narrador que conduzia o olhar do público através das imagens, fornecendo os 
elementos necessários de ligação para que este construísse a história, ou chamando 
sua atenção para a ação principal em um plano aberto repleto de elementos (figura 
21),22 muitos deles irrelevantes para o desenvolvimento da trama. Machado (2002, 

21. Fundada na França em 1908, a Films d’Art trazia 
uma tentativa de ampliar a audiência e buscar um 
público mais erudito, realizando adaptações de pe-
ças clássicas, com intérpretes teatrais renomados 
(MEUSY, 2006, p. 339).

22. Machado cita essa cena do filme como um exemplo 
de “quadro primitivo”, onde há um excesso de infor-
mação visual que só era acessível através da me-
diação (nesse caso, o próprio título remetia a uma 
canção popular bastante conhecida pelo público da 
época, que então sabia que deveria procurar pelo 
garoto que está prestes a roubar um porco em meio 
à confusão da feira).

Figura 21 - Cena do filme Tom, Tom, The Pi-
per’s Son, de Billy Bitzer, 1905.



63

p. 104) coloca que a mesma cena teria de ser, para a sensibilidade de um público 
preso ao sistema de codificação dominante atualmente, “traduzida” em uma série 
de planos fechados, cada um com apenas um significante simples, a história sendo 
fragmentada em “unidades elementares de sentido”.

Assim, a história, mesmo em se tratando de uma situação que poderia, a priori, 
ser mostrada em um único plano aberto, é fragmentada em cenas que não trazem 
em si elementos suficientes para apreendê-la como um todo. A estrutura diegética 
dá-se pela interligação entre cada um desses planos, ordenados de forma a guiar o 
olhar do espectador para uma leitura que determina não apenas o encadeamento 
cronológico, mas também hierárquico ou de causa e consequência entre as ações 
ou fatos.

Essa incapacidade de decifrar a confusão aparente de uma cena cujos ele-
mentos são simultâneos e des-hierarquizados vem de uma “tradição verbal, segundo 
a qual só pode entrar no domínio dos signos e ganhar sentido aquilo que se encontra 
linearizado, conforme o modelo significante por excelência: a linguagem escrita.” 
(MACHADO, 2002, p. 101). Seguindo o modelo dessa estrutura, uma das estratégias 
utilizadas para conduzir a narrativa, além da presença de um narrador “ao vivo”, foi o 
uso de painéis escritos que, seguindo o modelo dos romances, serviam como títulos 
dos capítulos a seguir, trazendo praticamente um resumo da ação a ser desenrolada 
nos planos subsequentes. E esse projeto de web arte retoma parte dessa estratégia: 
em pontos determinados, um bloco de texto, dentro de uma moldura que remete à 
utilizada nos filmes mudos (figura 22), traz elementos que compõem parte da narra-
tiva que envolve o universo do Zede Etes. Porém, o conjunto de elementos (imagens, 
vídeos, sons) que os envolvem (na mesma página ou nos links relacionados) muitas 
vezes não trazem uma relação direta com o conteúdo apresentado, deixando por 
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conta do interagente a construção de significado.

Voltando ao cinema, as legendas passaram, posteriormente, a trazer os diá-
logos dos personagens. Logo, a mudança para o cinema sonoro foi apenas uma 
evolução técnica, e não de linguagem, pois todos os elementos estruturais esta-
vam ancorados na lógica narrativa escrita/verbal. Desta forma, o estabelecimento 
do cinema sonoro induziu à predominância de um certo tipo de narratividade, o 
uso do som conduzindo a uma forma-discurso. Assim, podemos apenas supor que 
rumos teria tomado a linguagem cinematográfica se não fosse essa adoção de uma 

Figura 22 - Uma das páginas do site-obra Zede Etes...
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estrutura tão fortemente ancorada na literatura ou no teatro. O filme Limite, de Mário 
Peixoto, realizado em 1930 (figura 23), ilustra possíveis caminhos de um cinema 
visual que não foi seguido. Mashall McLuhan (1969, p. 104), em Os meios de comu-
nicação como extensões do homem, observa como o texto escrito condicionou as 
percepções, pois a escrita por alfabeto fonético induziu uma dissociação analítica 
dos sentidos e das funções, criando uma “estruturação linear da vida racional pela 
cultura escrita”, enquanto que povos de culturas não letradas possuem uma relação 
com o mundo muito mais sensorial e múltipla.

[...] a consciência é considerada como a marca do ser racional, mas 
nada existe de linear ou seqüencial no campo total do conhecimento 
do tempo presente num momento dado da consciência. A consci-
ência não é um processo verbal. Todavia, durante os séculos de 
cultura fonética, temos considerado a cadeia de inferências como 
a marca da lógica e da razão. [...] Na sociedade letrada ocidental, 
ainda é plausível e aceitável dizer-se que algo se segue de alguma 
coisa, como se houvesse alguma causa operativa responsável por 
tal seqüência. Foi David Hume, no século XVIII, quem indicou que 
não há causalidade assinalada em qualquer seqüência, natural ou 
lógica. A seqüência é meramente aditiva e não causativa. A argu-
mentação de Hume “acordou-me de meu sono dogmático”, disse 
Immanuel Kant. No entanto, nem Hume nem Kant localizaram a 
causa oculta da nossa tendência ocidental para a seqüência “lógica” 
na difusa tecnologia do alfabeto. (McLUHAN, 1969, p. 104).

Parte do intuito ao desenvolver esse projeto sob a forma de um site de web arte 
foi explorar algumas dessas possibilidades, provocando/estimulando a percepção 
para que o interagente construa seu próprio significado. Considerando a predomi-
nância dessa tendência ocidental a buscar estruturar logicamente os elementos 
através da linguagem fonética, seja ela na forma oral ou escrita, aquele que abordar 
estruturas narrativas no campo das artes, confronta-se com dificuldades semelhan-
tes a estas encontradas nos primórdios do cinema: como trazer os elementos de uma Figura 23 - Cenas do filme Limite, de Mário Peixoto, 

1931.
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história de forma que o público/interagente possa estabelecer uma relação entre eles 
sem que seja necessária a intervenção de uma narração verbal ou escrita explícita?

Talvez parte da solução seja encontrada nas próprias estratégias desenvolvi-
das pelo cinema. É possível se referir, por exemplo, ao uso de cortes, ou sucessão de 
planos abertos e fechados, traçando aí um paralelo com o uso de imagens fragmen-
tadas, mas que se referem a um todo mais amplo. Machado traz a experiência de 
Edwin Porter, que filmou The great train robbery em planos abertos e, para permitir 
a identificação de um dos personagens, fez um plano fechado de seu rosto (figura 
24) – que não estava, no entanto, inserido ao filme por meio de corte e montagem 
(como tornou-se depois a regra, especialmente com o trabalho de D. W. Griffith), mas 
sim como um primeiro plano avulso que poderia ser introduzido pelo projecionista em 
qualquer ponto da história que este julgasse apropriado. Logo, um plano móvel em 
relação à estrutura do filme.23

Esse procedimento está na base da própria construção narrativa imagética 
que constitui o cinema. Quando há um corte entre planos distintos, há um processo 
mental que busca unir as duas imagens, criando uma estrutura lógica.24 Um exem-
plo notável desse fenômeno pode ser observado no que ficou conhecido como 
efeito Kuleshov (figura 25), oriundo da teoria de edição cinematográfica de Lev 
Vladimirovich Kuleshov, em seguida levada a maiores extremos por Sergei Eisenstein 
(STAM, 2000). A edição, procedimento que está na base da construção da linguagem 
cinematográfica, consiste em criar sequências de imagens não-relacionadas para 
criar significado. Kuleshov realizou seu experimento criando sequências nas quais 
uma mesma cena, de um ator olhando em direção à câmera, era seguida por três 
informações visuais de teores distintos: um prato de sopa, uma mulher, um caixão de 
criança. Embora a cena do ator fosse estritamente a mesma, o público identificava 

23. Esta liberdade de montagem concedida ao projetis-
ta, permitindo que este decidisse interferir de forma 
móvel sobre a narrativa pode ser aproximada (man-
tidas as devidas proporções) à edição não-linear ao 
vivo, uma prática cinematográfica ainda hoje consi-
derada “experimental”.

24. A exposição Autotélico partia do conceito de Quase-
Filme, elaborado a partir destas considerações, e 
em relação às propostas de quase-cinema de Hélio 
Oiticica.

Figura 24 - Still do filme the Great train robbery, de 
Edwin Porter, 1903.
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em sua expressão, em função da outra cena associada, fome, desejo ou tristeza. 
Eisenstein, em seu livro A forma do filme, defende que a sobreposição de imagens 
passa por uma “montagem intelectual”, na qual a formação de uma imagem dar-se-ia 
por uma operação dialética entre duas outras, gerando não uma soma, mas uma 
terceira imagem, produto dessa união conceitual de imagens disjuntas (PARENTE, 
2000). Vejo uma relação com o que Parente (2000, p. 15) coloca em relação à natu-
reza da narrativa inerente à linguagem do cinema: “No regime de imagem-tempo, 
passar de uma imagem a outra não é passar de um antes a um depois, é reunir o 
antes e o depois para expressar um devir.”

Parente (2000) afirma que há uma linguagem narrativa própria à imagem 
cinematográfica, que não está reduzida a processos linguísticos. Logo, a oposição 
entre cinema narrativo e não-narrativo seria um falso problema, pois se trata de natu-
rezas narrativas distintas, a do cinema trazendo a imagem como acontecimento e 
prescindindo de um filtro verbal/literário. Para esse projeto-site, parti, de certa forma, 
de uma situação semelhante: mesmo havendo trechos em que há uma narrativa oral 
ou escrita “explícita”, boa parte da fruição da obra se dá por associações entre essas 
e os elementos visuais e/ou sonoros que se relacionam com elas de forma mais ou 
menos aleatória (pois nem todas as conexões são pré-estabelecidas), o que permite 
uma série de construções narrativas distintas.

Embora Gerald Prince (1987) considere que a representação de um aconteci-
mento, a mimese, seja no teatro ou no cinema, não possa ser considerada narrativa, 
por não trazer a voz do narrador fazendo o relato, essa pesquisa identifica-se com 
o pensamento de Parente, Genette e Todorov, que defendem que a voz pode ser 
subjetiva, oculta, sem que por isso deixe de existir, pois há uma intenção de discurso. 
Logo, contar um fato através da oralidade, da escrita, de símbolos ou de imagens, 

Figura 25 - Esquema representando o efeito Kuleshov.



68

continua sendo, em sua essência, uma forma de narrativa. A imagem-tempo é um 
acontecimento, abordada do ponto de vista de um ato de presentificação. O ato de 
presentificação é uma narração que uma pessoa faz de sua ação a si mesma ou a 
outras pessoas no mesmo momento em que a realiza. Ao fazer isso, ela se despoja 
de seu “eu”, e o que lhe acontece sempre já aconteceu. Parente (2000) traz uma 
abordagem crítica às principais correntes de estudos da narrativa, por reduzirem-na 
a um objeto linguístico, trazendo esta sempre atrelada a um enunciado, sendo uma 
de suas dimensões privilegiadas em detrimento das outras, de acordo com a base 
linguística ou filosófica que se aborda, sendo assim limitador para uma análise da 
narrativa fílmica, ancorada em processos narrativos não-linguísticos.

Na página de abertura desse projeto-site, por exemplo, é exibido um vídeo 
composto por pequenas sequências inconclusas, com ações ou situações que insi-
nuam possibilidades mais do que contam uma história (figuras 26 e 27). A edição 
desse vídeo foi feita considerando o processo de montagem intelectual, ou seja, o 
fato de que ao vê-lo, ocorrerá no observador um processo mental inevitável que irá 
buscar criar uma estrutura lógica para justificar a conexão entre as cenas. Porém, ao 
longo de sua experiência no site, o espectador/interagente irá deparar-se com vários 
dos elementos contidos no vídeo em contextos diversos, o que obrigará a uma nova 
montagem intelectual, para encaixar as informações recebidas em sua narrativa pré-
construída (o que irá, muito provavelmente, alterá-la), e isso ocorrerá diversas vezes 
ao longo de sua navegação. Assim, ao explorar o conteúdo do site, o interagente terá 
elaborado diversas narrativas, ou desdobramentos de uma narrativa inicial, que irá 
se modificar a cada visita e cada novo caminho explorado.

Parente (2000, p. 21) questiona a noção (defendida por Christian Metz) 
segundo a qual a imagem “reproduziria a realidade conforme o modelo da percepção 

Figura 26 - Still do vídeo da página de abertura do 
site-obra Zede Etes...

Figura 27 - Still do vídeo da página de abertura do 
site-obra Zede Etes...
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natural” e endosso este questionamento, pois se intuitivamente há uma impressão 
inicial de que a vida acontece num plano-sequência, uma atenção um pouco mais 
detalhada na natureza deste travelling permite perceber a constante de rupturas 
temporais e simultaneidades. Se o sonho e o sono profundo são sem dúvida os mais 
evidentes, a contínua ação da memória e a capacidade projetiva de futuros possíveis 
complexificam a ordem das temporalidades, da mesma forma que questões cogni-
tivas, ou seja, a constante alteração de foco entre o mundo interior do observador 

Figura 28 - Ío: Fotografia que integrava a instalação 
Céu Deserto, 2009.

Figura 29 - Ío: Fotografia que integrava a instalação 
Céu Deserto, 2009.

Figura 30 - Ío: Fotografia que integrava a instalação 
Céu Deserto, 2009.

e o exterior interrompem a expe-
riência de plano-sequência. Ao 
ver um objeto, o observador 
junta a essa percepção outras 
temporalidades da memória, 
projeção e análise, provocando 
uma contínua alteração desse 
plano-sequência, que pode ser 
chamado de elástico – um plano 
que, ao mesmo tempo em que 
se desloca, contém dobras. 
Parente (2000, p. 27) observa 
que, se a imagem cinematográ-
fica consiste em representar a 
realidade por meio da realidade, 
a montagem não é uma instância 
linguística, mas que “cada plano 
é um corte sobre um movimento 
de pensamento comparável 



70

àquele que esboçamos em nós mesmos quando estamos diante de uma situação.”

Boa parte dos elementos constituintes desse projeto-site busca explorar esse 
resgate de memórias, associações e projeções de futuros possíveis, bem como a 
constante sobreposição de tempos, conforme mencionado anteriormente. A discus-
são sobre as possibilidades e ambiguidades de uma narrativa múltipla e fragmentada, 
possibilitada por um processo de montagem análogo ao da linguagem cinematográ-
fica, e as alternativas diegéticas que esta apresenta, é recorrente ao longo do ciclo 
Zede Etes. Dentro deste, a exposição Autotélico25, por exemplo, foi concebida em 
torno da ideia de que o cinema é uma estrutura narrativa de construção mental. Em 
Céu Deserto, uma das instalações apresentada no âmbito dessa  exposição, uma 
mesma sequência de ações, a escalada de uma duna de areia, era apresentada de 
três formas distintas. A primeira, um conjunto de fotografias (figuras 28, 29 e 30), 
que exerceriam essa função de “primeiro plano móvel”, com momentos distintos que 
poderiam ser vistos em qualquer ordem, sem nenhum indício que orientasse uma 
leitura específica, permitindo que o espectador construísse sua própria sequência e, 

logo, a história correspondente.

A segunda era o registro 
em vídeo, no qual aparecia a 
sequência de ações em ordem 
cronológica (figuras 31, 32 e 33). 
Esse vídeo possuía um preâm-
bulo, falado em primeira pessoa, 
que trazia uma perspectiva sub-
jetiva do personagem, de forma 
a redimensionar as imagens que Figura 31 - Ío: Still de vídeo que integrava a instalação 

Céu Deserto, 2009.

Figura 32 - Ío: Still de vídeo que integrava a instalação 
Céu Deserto, 2009.

Figura 33 - Ío: Still de vídeo que integrava a instalação 
Céu Deserto, 2009.

25. Realizada em 2009 na Galeria de Arte do DMAE, 
em Porto Alegre.
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seguiam e, por consequência, as fotos. O vídeo estava situado atrás de uma duna 
de areia que ocupava o centro de um corredor, dentro de um cubo branco, e só era 
acessível através de um olho-mágico.

Finalmente, um texto presente no material gráfico da exposição (figuras 34 e 
35) que, ao invés de agir como um narrador, dando os indícios necessários para que 
fosse feita a ligação entre os elementos de forma a construir uma estrutura linear e 

Figura 34 - Ío: Material gráfico (frente) da exposição 
Autotélico, 2009.
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clara, trazia uma dimensão disjuntiva em relação às diegeses possivelmente constru-
ídas pelo espectador, sendo mais um dos elementos a juntar nesse quebra-cabeças, 
permitindo traçar um momento anterior à ação observada (e mesmo questionando a 
existência da mesma) e conduzindo o público a uma leitura possível, embora, por sua 
própria estrutura, claramente não a única.

Figura 35 - Ío: Material gráfico (detalhe do verso) da exposição Autotélico, 
2009.
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Essa dimensão disjuntiva é um dos cernes da construção desse projeto, e 
a escolha pelo formato de site foi feita em grande parte pelos recursos que a web 
oferece, em especial através dos diversos trajetos que os hiperlinks possibilitam. Em 
trabalhos como as exposições Autotélico ou Zede Etes, já havia uma preocupação 
em oferecer diversos caminhos ao espectador. Mais do que uma concepção estética, 
a disposição das obras pelo espaço e a configuração da exposição como um todo 
buscavam instigar a exploração por parte do público, de forma a construir leituras 
díspares de acordo com o trajeto escolhido. Nesse projeto de web arte, isso é levado 
adiante, sob formas que apenas a web pode oferecer.



.



First Statue: Don’t go on... 

Second Statue: Go back, while you
still can... 

Third Statue: This is not the way... 

Fourth Statue: Take heed, and go
no further... 

Fifth Statue: Beware, beware... 

Sixth Statue: Soon it will be too late... 

Hoggle: Ah, don’t pay any attention to them, 
they’re just false alarms. You get a lot of 

them in the Labyrinth, especially when 
you’re on the right track. 

Diálogo do filme Labirinto



.
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2 A arte de perder-se

[...] existe sentido no que parece não ter, algo de enigmático no 
que parece evidente, uma carga de pensamento no que parece ser 
um detalhe anódino. Elas [figuras anódinas] são os testemunhos da 
existência de certa relação do pensamento com o não-pensamento, 
de certa presença do pensamento na materialidade sensível, do 
involuntário no pensamento consciente e do sentido no insignifi-
cante. (RANCIÈRE, 2009, p. 10-11).

Grande parte da estruturação desse projeto se dá através da busca de 
sentido que realizamos, mesmo que involuntariamente, perante aquilo que parece 
enigmático. O pensamento vaga, percorre, busca e se transforma. As conexões que 
o pensamento estabelece entre figuras aparentemente desconexas, e que está na 
base da montagem de narrativas visuais, são parte do que ancora a criação desse 
trabalho. A opção por desenvolver uma obra no formato de site deu-se, em parte, 
pela intenção de permitir um contato com o conteúdo que fosse errante, repleto de 
descobertas.

Dessa forma, não há um modelo único que contemple as possibilidades de 
compreensão da estrutura do site-obra, pois o caráter polissêmico de sua lógica 
pede diferentes perspectivas de abordagem. Podemos identificar características ou 
elementos que pertencem ou estão inclusos em determinados conceitos ou estrutu-
ras, porém para abarcar todas suas possibilidades é preciso usar de conexões, das 
somas das partes.

Uma das questões fundamentais envolvendo a realização dessa obra em 
forma de site era o modo de estruturação da navegação. Se, em sua concepção, 
eu almejava que não houvesse um sentido único, mas um acúmulo de perspectivas, 
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era preciso que isso se refletisse em uma organização instável, em que os diferentes 
percursos possibilitassem reconfigurar seu sentido. 

Para permitir essa estruturação dinâmica e cambiável, os conteúdos do site
-obra (textos, imagens, vídeos...) deveriam ser organizados em blocos parcialmente 
independentes, que estabelecessem trocas internas e permitissem combinações não 
lineares com os outros. Em primeiro lugar, então, era preciso elaborar cada bloco de 
conteúdo de modo que este configurasse um todo funcional, como uma sinédoque 
do site-obra como um todo.26

Partindo de alguns elementos-chave (a linha do tempo da vida de Feltes e as 
obras que derivaram diretamente desta), foi realizada uma estrutura tipo árvore, ou 
seja, com um “tronco central” do qual emergiam os diferentes “galhos” ou caminhos, 

26. Sinédoque: representação da parte pelo todo, e do 
todo pela parte – relação de convertibilidade entre 
os termos. O todo não é definidor, cada parte é im-
portante. (BURKE, 1969).

Figura 36 - Um dos primeiros esquemas para o site Zede Etes - O Estranho Equívoco de A. Hil-
zendeger Feltes... (www.io.art.br)
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sendo todos eles lineares, e sendo que cada um dos caminhos resultantes obedecia 
a uma lógica de níveis, ou círculos, cada um com uma proposta estética semelhante, 
de modo a permitir a identificação da posição da narrativa onde o internauta se 
encontrava (figura 36). Essa estrutura serviu apenas como ponto de partida, para 
permitir uma visualização mais clara dos tipos de conteúdo que iriam constituir o 
conjunto do site-obra.

É importante observar que a intenção era trazer a esse trabalho executado 
sob forma de site uma identidade informe e recombinante, característica das pro-
postas da Ío. Assim, almejava reproduzir, em certa instância, a própria estrutura de 
pensamento através da qual os diversos elementos que compõem esse universo que 
chamamos de Zede Etes foram surgindo. Para isso, talvez seja necessário identificar 
alguns elementos desses grupos de conteúdo:

• Vida de Feltes: fotos, relatos, trechos de diários e depoimentos que orbitam 
a biografia do ser ficcional A. Hilzendeger Feltes, que serve de fio condutor 
à narrativa do Cine-Theatro Metropolitano e das lendas decorrentes;

• Zede Etes: registros, textos e documentos que relatam a lenda surgida a 
partir do incêndio do Metropolitano e suas consequências;

• Ío: textos, imagens e vídeos das obras supostamente inspiradas pelas 
histórias de Feltes e do Zede Etes;

• Ernesto Souza: textos atribuídos ao ser ficcional Ernesto Souza, incluindo 
peças de teatro, contos e, principalmente, o relato de um sonho sobre o 
Zede Etes, que teria dado origem a este ciclo de trabalhos.

É importante frisar que, embora ancorados em alguns fatos reais, todos os 
elementos são criações da Ío. Assim, não há realmente uma distinção entre as partes 
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“documental” e “ficcional”, essa separação é feita apenas como forma de ordenar as 
léxias. Posteriormente, foram sendo agregados novos conteúdos e páginas a cada 
um desses blocos, tendo como critério relações temporais, de conteúdo, visuais, etc. 
Os blocos foram pensados como estruturas constelares, ou seja, um conjunto que 
estabelece suas relações internas, mas funciona de forma interdependente com os 
outros sistemas anexos, como se uma espécie de força gravitacional agisse sobre 
seus elementos (figura 37). Cada bloco orbita uma dessas “galáxias”, estabelecendo 
relações com os outros, criando assim possibilidades de caminhos alternativos.

Nessa segunda etapa do desenvolvimento, por exemplo, um dos conteúdos 

Figura 37 - Segunda etapa de construção do site Zede Etes...
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a ser agregado era o conjunto de contos atribuídos a Ernesto Souza. Um deles fazia 
referência a uma peça de teatro, que teria sido escrita por ele e adaptada por um 
grupo teatral porto-alegrense em 1977. Ernesto teria detestado a encenação, e tido 
uma acalorada discussão com a diretora do grupo, o que havia resultado em um 
mal súbito que culminaria em sua morte. A peça em questão, A Velha Senhorita – 
Encenação de um Ensaio, foi na realidade criada e encenada por mim, em parceria 
com Munir Klamt (na época ainda não assinávamos como Ío), e tinha como pano de 
fundo a biografia de uma tia-avó minha, residente em Jaguari. Assim, optamos por 
inserir, como elementos de referência que Ernesto Souza teria usado na criação da 
peça, imagens reais de meu arquivo pessoal, que retrabalhamos.

Porém, nesse estágio da construção da estrutura do site-obra, em que havia 
uma grande quantidade de conteúdo, com diversas ligações entre as partes, uma 
dificuldade que se apresentava era: como dimensionar aquilo que não se pode 
visualizar em sua totalidade, cuja dimensão não podemos apreender? Para isso, foi 
necessário tornar a estrutura quase física, mapeá-la – de certa forma, territorializar 
essa intenção poética.

Fábio Oliveira Nunes (2000a) argumenta que a estrutura em rede não apenas 
é mais labiríntica do que as construções lineares ou tipo árvore, como pode ser con-
siderada uma estrutura em terceira dimensão:

[...] já que ela se estende sob três diferentes aspectos partindo do 
conceito de árvore invertida: inicialmente, ela cresce na vertical, por 
meio dos diferentes níveis; se multiplica horizontalmente, com as 
ramificações de cada nível e por fim, estabelece ligações cruzadas 
entre os vários pontos dos mais diferentes níveis do site.

Além disso, ela possui o que pode ser identificado como ciclos de navegação, 
pois “ao serem estabelecidos vários links entre diferentes pontos de níveis equivalen-
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tes ou não, são criados verdadeiros caminhos cíclicos que farão com que o visitante 
retorne e passe várias vezes no mesmo ponto.” (NUNES, 2000a), o que proporciona 
ao interagente uma experiência labiríntica, com múltiplos caminhos e conteúdos 
imprevisíveis.

Como forma de visualizar essa estrutura para melhor construí-la, esboços das 
páginas do site-obra foram impressos e montados em forma de “mapa”, permitindo 
visualizar não apenas os conteúdos, mas as conexões entre eles (figura 38). Nesse 
processo, novas ideias surgiram, a partir dessas mesmas conexões: por exemplo, 
ao perceber pontos de ligação possíveis entre duas páginas, se delineavam novas 
relações, o que pedia mais material ou então mostrava o fato de que determinado 
conteúdo deveria entrar naquele ponto – para agregar ou subverter as leituras que 
se insinuavam. Desta forma, os conteúdos foram dispostos de maneira a visualizar e 
manipular suas relações, para então estabelecer os links.

Embora seja inviável descrever cada um desses elementos e suas conexões, 
tomarei um pequeno trecho como exemplo desse processo de trabalho: um dos ele-
mentos cruciais na construção da lenda que envolve o Zede Etes é o incêndio que 
destrói parcialmente o Cine-Theatro Metropolitano (figura 39). Assim, optamos por 
fazer desse evento um dos primeiros caminhos que iria se apresentar para quem 
ingressasse no site-obra através da página de abertura (que, como será explicado 
mais adiante, não é a única forma de acesso ao site). Esse se dá na forma de ima-
gens e registros simulados do evento. Porém, ao invés de levar a uma explicação 
do fato, ou relatos detalhados do incêndio e suas consequências, as imagens do 
incêndio levam a um dos trabalhos que desenvolvemos para a exposição Zede Etes, 
Viris Arboris Debriorum, composto por fragmentos de madeira e elementos orgâni-
cos (musgo, liquens, fungos secos) sobre um busto vestindo terno – mantendo uma Figura 39 - Imagem apropriada para representar o 

incêndio do Metropolitano.

Figura 38 - Montagem do esquema para a quarta eta-
pa de construção do site Zede Etes...
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estrutura vagamente humana (figura 40). A 
página contendo as imagens dessa escultura, 
por sua vez, levavam a fotos de outra obra 
da mesma série, composta por um tronco de 
árvore queimado, coberto por cetim por baixo 
do qual saíam ossos. Porém, quando se inicia 
uma procura por relações, é como se surgisse 
uma espécie de campo gravitacional, que vai 
atraindo cada vez mais elementos díspares 
através de pontos de conexão. Logo, muitas 
coincidências e ligações não premeditadas 
começam a aparecer, e buscamos incorporar 
isso.

Em torno desse trabalho há um campo 
gravitacional que existe enquanto realização 
e outro enquanto potência – essa obra tem 
uma mitologia própria como subtexto, que 
inspirou a construção poética, segundo a qual a escultura seria a representação de 
um ser Elemental, uma entidade ligada às forças de destruição e regeneração. Assim, 
essa criatura feita majoritariamente de madeira, seria fumante – o que ocasionaria 
eventuais incêndios que o levariam a ser totalmente consumido pelas chamas, e seu 
rebrotamento – até que o ciclo se repetisse. As associações entre madeira e fogo são 
as mais evidentes. Uma relação com o trabalho de Arcimboldo27 também não poderia 
ser ignorada (figuras 41 e 42).

Porém, o que poderia haver em comum entre as obras descritas acima e 

Figura 40 - Ío: Viris Arboris Debriorum, 
2006.

Figura 41 - Giuseppe
Arcimboldo: Inverno, 1573.

Figura 42 - Giuseppe  
Arcimboldo: Fogo, 1566.

27. Giuseppe Arcimboldo (1527 – 1593), pintor italiano 
que realizava retratos compostos por elementos 
orgânicos tais como frutas, legumes, etc. 
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que deveríamos incorporar esse 
elemento na narrativa. Assim, um 
vídeo construído a partir de cenas 
de documentários sobre Koswara, 
que se inicia com um close do 
Homem-Árvore fumando, foi o elo 
de ligação que se estabeleceu 
entre dois conteúdos que aparen-
tavam ser, inicialmente, díspares 
(figura 44).

Essas conexões são 
conscientes de suas elipses, pois 
os percursos possíveis que as 
ligam nunca são efetivamente 
esclarecidos. Há lapsos entre 
eles, longos percursos, relações 
feitas de forma frágil – mas é 
justamente nessas elipses e na 
fragilidade dessas relações que 
está a força poética dessas nar-
rativas possíveis, pois permitem 

28. Dede Koswara, morador da ilha de Java, foi infec-
tado pelo HPV ou vírus do papiloma humano, que 
infecta os queratinócitos da pele ou mucosas. Por 
um problema genético, seus anticorpos são incapa-
zes de combater o crescimento das verrugas, que 
surgiram por todo seu corpo, transformando suas 
mãos e pés em aglomerados semelhantes a raízes 
de árvores. Antes de conseguir tratamento médico, 
Koswara ganhou a vida em freakshows, sendo co-
nhecido como Homem-Árvore.

Figura 43 - Dede Koswara, ou Homem-Árvore, antes 
do tratamento.

uma pessoa cuja baixa imunidade provocou uma resposta anômala ao HPV? 
Simplesmente, essa pessoa parecia o próprio Viris Arboris Debriorum: um ser humano 
tomado por excrescências com aspecto rugoso e rígido, o que dava a impressão de 
que raízes e galhos surgiam em lugar de seus pés e mãos (figura 43).28 Ao depa-
rarmo-nos com uma reportagem sobre o caso, foi inquestionável para nós o fato de 
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leituras díspares mas nem por isso conflitantes. Essa metodologia foi empregada 
como forma de permitir a elaboração de uma navegação que não fosse linear (figura 
45), mas também não totalmente aleatória – o que tornaria a experiência limitada 
e menos interessante, pois mesmo a não-linearidade deve conter um certo grau 
de lógica, de forma a manter as possibilidades de conexões e de construção de 
narrativas.29 

Alguns sites que se propõem a tratar da não-linearidade da leitura trazem, na 
realidade, uma história cujo encadeamento lógico e temporal pode ser identificado, 
mesmo que a leitura se dê de forma desordenada ou randômica.30 Na proposta do 

Figura 44 - Quarta etapa de montagem do site Zede Etes... (detalhe).

29. É interessante observar, por exemplo, que mesmo 
os mecanismos de shuffle (execução randômica 
em tocadores de música sendo os exemplos mais 
comuns em que isso é encontrado) nunca são real-
mente aleatórios. Há em sua programação certos 
padrões que evitam a total aleatoriedade, pois essa 
traria a possibilidade de executar as músicas (ou 
qualquer outro material) em sua ordem original.

30. Por exemplo, http://www.ryman-novel.com/, site 
que conta uma história envolvendo um acidente em 
uma linha do metrô de Londres, que pode ser lida 
de diversas maneiras: cronologicamente, seguindo 
a ordenação dos passageiros, a ordem dos vagões 
do metrô, as conexões de cada passageiro, etc. 
Porém, qualquer que seja a forma de leitura, a his-
tória se mantém a mesma, os personagens não se 
alternam e só há um final possível.
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site-obra, no entanto, a ideia é fornecer um material suficientemente estruturado para 
que se identificasse a presença de uma narrativa condutora, porém nunca reconstituí
-la totalmente – aqui, a forma de leitura desempenha um importante papel na própria 
construção desse conteúdo. A opção por essa estrutura deu-se por um apreço pes-
soal por narrativas em aberto, algo mais próximo de uma história a ser construída 
e transformada do que de um mero “jogo de detetive”, onde todas as peças estão 
prontas e definidas e cabe ao leitor apenas encontrar os caminhos ou decifrar os 
códigos para montá-la tal qual foi concebida pelo autor. Nesse projeto, não há um 
final único a ser descoberto. Meu interesse é muito mais dar indícios, de forma a per-

Figura 45 - Quarta etapa de montagem do site Zede Etes...
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mitir que o internauta preencha as lacunas com suas referências, sua subjetividade, 
estabelecendo vínculos com suas experiências pessoais, tecendo assim as tramas 
da narrativa usando o material fornecido pelo site-obra, gerando sua própria “linha” – 
sua história pessoal, sua visão de mundo. Desta forma, o interagente pode construir 
algo maior e mais significativo do que aquilo que eu poderia conceber sozinha.

O efeito Kuleshov, mencionado no capítulo anterior, demonstra como a sim-
ples ordenação de cenas pode construir narrativas completamente díspares. Porém, 
para que esse efeito ocorra, algum nível de identificação do conteúdo é necessário. 
Algumas lógicas associativas poderiam favorecer a dispersão, pois essa construção 
poética é uma ideia compositiva, que pensa o todo na inter-relação das partes. Há 
uma estrutura rítmica, ordenada através da alternância de elementos de natureza 
distinta.

Por exemplo, há uma alternância de ritmos que criam um fluxo – pois a suces-
são de diversos textos, ou diversos vídeos, poderia provocar menos possibilidades 
de associações e interesse do que a alternância destes, uma vez que o foco percep-
tivo se mantém quando há uma incapacidade de prever o padrão de funcionamento31  
– logo, este deve possuir uma natureza complexa que não possa ser facilmente iden-
tificada. Isso levou à presença de caminhos bifurcados, retornos ao mesmo ponto, 
“becos sem saída”, o que remete a uma estrutura labiríntica. 

Consagrado na tradição artística, o labirinto enfatiza polimorfias, 
mobilidades, acontecimentos e aberturas. Remete a jogos abstra-
tos de entrelaçamentos, em que pensamento, sensação, fantasia 
ou gesto se desatam, na articulação de espontaneidade e cons-
trução. Metáfora unificadora, o labirinto apresenta o mundo como 
entrelaçamento de previsível e imprevisível sendo apropriado para 
figurar estados fragmentários de dissolução. Forma mítica, aponta 
para um centro, para uma ordem em que o contraditório e o díspar 
operam. (FAVARETTO, 1992 p. 68).

5. Essa é uma opção pessoal por uma forma composi-
tiva, propositalmente oposta à estrutura tautológica 
de muitos sites de entretenimento, como Tumblrs, 
que trazem uma lógica de encadeamento previsível 
e, por isso mesmo, geradora de um sentimento ime-
diato de recompensa, que não evolui – minha bus-
ca era por uma lógica compositiva complexa, que 
instigasse a reflexão e construção de uma leitura 
pessoal.
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A identificação do site-obra com a imagem de um labirinto, embora não abar-
que todas as suas possibilidades, me permite ver a construção de sua lógica através 
de perspectivas reconhecíveis, logo um ponto de partida, uma maneira de manipular 
conceitos e estruturas que ainda não haviam se delineado totalmente.

O conceito de labirinto, aqui, deve ser entendido em diversas dimensões, 
porém iremos nos centrar em duas perspectivas. Na primeira, enquanto estrutura, 
forma física presente no mundo (figura 46). Na segunda, como símbolo, forma sig-
nificante e imaterial. Marshall McLuhan (1969), em Os meios de comunicação como 
extensões do Homem, entende os artefatos e dispositivos humanos como extensões 
de seu próprio corpo. Por exemplo, para o autor, a roda é uma extensão do pé, o 
telefone uma extensão da voz, etc. Ao aproximar esse projeto da ideia de labirinto, 
à luz do conceito de McLuhan, pergunto-me que extensão humana seria o labirinto 
– visto que deve haver uma forte significação em sua estrutura, uma vez que é uma 
figura tão recorrente em diversas regiões e épocas (figura 47).

A associação do labirinto com jornadas espirituais ou de introspecção medi-
tativa está historicamente ligada aos labirintos unicursais,32 repletos de significação 
mística, ligados à ideia de um trajeto interior de volta ao útero simbólico, ou de pere-
grinação e autoconhecimento. Lucy Lippard (1983, p. 146-157), em seu livro Overlay: 
Contemporary Art and the Art of Prehistory, os contrapõe aos labirintos multicursais ou 
mazes, caracterizados por “caminhos cruzados, becos sem saída, e graus variáveis 
de confusão.” Porém, vejo nas bifurcações e retornos desses dédalos uma forma de 
relacionar-se com o trajeto que é mais instigante, além de trazer uma representação 
mais precisa dos trajetos que nosso próprio pensamento realiza, o que responde-
ria talvez à pergunta anterior: a extensão humana representada pelo labirinto com 
bifurcações talvez seja a materialização do pensamento (na sua acepção mais pro-

32. Em inglês é comumente feita a distinção entre as 
palavras labyrinth, para os labirintos unicursais 
(com um único, ainda que complexo, caminho) e 
maze, para os labirintos multicursais (com bifurca-
ções), que poderia-se, por aproximação, nomear 
dédalos. Porém, em função do uso mais corrente, 
no Brasil, da palavra labirinto para referir-se aos 
multicursais, e como estes serão majoritariamente 
os modelos que pretendo abordar, manterei aqui 
esta denominação, salvo necessidade contrária (ao 
contrapor os dois tipos).
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funda, ou seja, tanto o pensamento 
consciente quanto as relações 
inconscientes e perceptivas), dos 
processos de escolha e construção 
do conhecimento. Assim, embora 
a imagem do labirinto multicursal 
esteja mais fortemente associada 
à ideia de algo confuso, para mim 
ela sempre esteve ligada ao seu 
significado mais profundo, que é 
praticamente o oposto: a trajetória 
ao centro do labirinto como forma 
de encontrar-se. 

Essa associação vem de 
uma experiência infantil que foi 
extremamente marcante: aos seis 
anos de idade, vi o filme Labirinto, de 
Jim Henson.33 Trata-se de um filme 
infanto-juvenil no qual a heroína 
deve chegar ao centro do labirinto 

Figura 47 - Petroglifo pré-histórico em forma 
de labirinto, Índia.

Figura 46 - Ío: Viris Arboris Debriorum. Detalhe da 
instalação em um dos corredores do Porão do Paço 
Municipal de Porto Alegre, dentro da exposição 
Zede Etes, 2008, a primeira em que a estrutura labi-
ríntica tomou forma concreta no espaço expositivo.

para resgatar seu irmão mais novo do Rei dos Duendes (figura 48). Apesar da trama 
aparentemente ingênua, a história está ancorada naquilo que Bruno Bettelheim (1979) 
identifica, em Psicanálise dos contos de fadas, como o cerne da narrativa fantástica 
que fala diretamente ao inconsciente, e tem de fato um papel na compreensão ou 
superação de angústias profundamente arraigadas. Nesse caso, muitas das estru-

33. Labirinto - A Magia doTempo (Labyrinth), 1986, diri-
gido por Jim Henson e produzido por George Lucas, 
com roteiro de Lewis John Carlino, Jim Henson, 
Edward C. Hume, Terry Jones e John Varley. É in-
teressante observar que, apesar do nome, trata-se 
de um maze, ou dédalo, o que teve peso em minha 
escolha por manter esse termo.
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turas típicas dos mais representativos contos de fadas estão presentes, em especial 
aquelas relacionadas à jornada do herói e a ritos de passagem à idade adulta (que 
não serão foco de nossa análise). Porém, o cerne desta narrativa está justamente 
nessa jornada através do labirinto, uma jornada iniciada por um sentimento de culpa 
e busca por superação, e a forma como este labirinto vai se modificando de forma a 
refletir as próprias escolhas da protagonista, inclusive ampliando sua dificuldade na 
medida em que aquela julgava – ainda que inconscientemente – necessário. Essa 
representação do labirinto praticamente como uma exteriorização da psique da per-
sonagem, que ela deve percorrer fisicamente, e que se modifica e se expande em 
diversos níveis à medida que a protagonista modifica-se por sua vez, foi algo que 
me marcou profundamente, e continua a me fascinar – cada vez mais, na verdade, à 
medida que tomo consciência desses aspectos que até então só percebia em nível 
pré-consciente.

Figura 48 - A entrada do labirinto. Cena do filme Labirinto (Labyrinth), de Jim Henson, 1986.
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Sigmund Freud afirma, em entrevista para George Sylvester Viereck, que:

A psicanálise cria uma nova ordem para o labirinto onde estão 
perdidos certos impulsos, e tenta conduzi-los para o lugar ao qual 
pertencem. Ou, usando outra metáfora, ela é o fio que conduz o 
homem para fora do labirinto do seu próprio inconsciente. (FREUD, 
1995).

Mas me questiono se não seria possível pensar também de outra forma, bus-
cando algo que possa conduzir o indivíduo através do labirinto de seu inconsciente, 
não tentando sair dele, mas sim encontrar meios de explorá-lo, elaborar essa jornada 
de forma a fazer dele uma experiência rica, plena e em constante transformação. 
Outro aspecto que gostaria de ressaltar nesse episódio, e que creio ter sido um 
dos mais marcantes na formação de minha visão poética, foi o caráter de realidade 
alternativa desse “conto”. Embora obviamente não estivesse familiarizada com esse 
termo na época, o fato é que os outros filmes infantis que envolviam uma trajetória 
por um mundo fantástico davam-se em um nível claramente irreal – fosse a imagi-
nação do protagonista, um sonho (Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz), 
ou ainda um mundo paralelo ao qual o protagonista tinha acesso através de um 
elemento mágico (A História Sem Fim), Labirinto era o único cujo mundo fantástico 
tinha sido construído pela imaginação inconsciente da protagonista, mas que ainda 
assim passava a existir em uma espécie de plano paralelo. Isso fica evidente pela 
presença, no labirinto, de elementos e estruturas oriundas do quarto da personagem 
(figuras 49 e 50) – desenhos de M.C.Escher,34 bonecos representando alguns dos 
principais personagens, livros de literatura fantástica, tabuleiros de xadrez, etc., e 
pelo fato de que tais personagens não desaparecem completamente quando a hero-
ína volta “ao mundo real”. 

Essa vontade de criar, de certa forma, um “mundo” que obedecesse a esta 

34. Um dos artistas mais citados por aqueles que es-
tudam a temática dos labirintos, embora não repre-
sentasse aquilo que se convencionou chamar de 
labirinto propriamente dito. Porém, muitos de seus 
trabalhos trazem caminhos tortuosos, planos que 
confundem, enfim, muitas possíveis associações 
imagéticas à ideia do labirinto em si.
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lógica, ou seja, que ficasse em uma espécie de fronteira entre o real e o ficcional, foi 
um dos legados que essa experiência deixou em mim, e que identifico sempre como 
uma “lógica labiríntica”. Todo o ciclo de obras que envolvem a trajetória de Feltes 
buscam, de certa forma, criar esse vínculo entre os planos do real e do ficcional. 
E não é possível abordar a criação desse trabalho sob forma de site sem partir do 
conjunto de obras que lhe deu origem, uma vez que estão intrinsecamente unidos, 
e de muitos dos seus elementos retornarem no conteúdo do site-obra, sob formas 
diversas. 

Um dos trabalhos que marcou esse ciclo revelou-se como um exercício de 
construção labiríntica, que teve profundas repercussões na forma de elaboração do 
site-obra: a exposição Zede Etes – O Estranho Equívoco de A. Hilzendeger Feltes 
(realizada em 2008), foi concebida para um espaço fechado, com múltiplas salas 
e corredores – o porão do Paço Municipal de Porto Alegre, um espaço repleto de 
informações visuais e históricas. Cada recanto, cada área destinada à exposição 
era carregado de informações visuais que não poderiam ser desconsideradas. As 
fissuras das paredes, o tijolo à mostra, o teto baixo funcionavam quase como uma 
sintaxe, a escrita de uma história que não podia ser ignorada – ou melhor, uma pauta 
ou partitura, onde um conjunto de regras e procedimentos estão de alguma maneira 
estabelecidos, um espaço que delimita a escrita a ser feita (embora, assim como nas 
partituras musicais, o espaço para criação dentro dessas linhas seja praticamente 
infinito). Como coloca Jacques Rancière (2009, p. 35), em O inconsciente estético:

A escrita muda, num primeiro sentido, é a palavra que as coisas 
mudas carregam elas mesmas. É a potência de significação inscrita 
em seus corpos, e que resume o “tudo fala” de Novalis, o poeta 
mineralogista. Tudo é rastro, vestígio ou fóssil. Toda forma sensí-
vel, desde a pedra ou a concha, é falante. Cada uma traz consigo, 
inscritas em estrias e volutas, as marcas de sua história e os signos 
de sua destinação. A escrita literária se estabelece, assim, como 

Figura 50 - Sala inspirada na obra Relatividade, lito-
grafia, 1953, de Escher (que aparece em um pôster no 
quarto de Sarah). Cena do filme Labirinto (Labyrinth), 
de Jim Henson, 1986.

Figura 49 - Quarto de Sarah, com diversos elementos 
que aparecem no labirinto. Cena do filme Labirinto 
(Labyrinth), de Jim Henson, 1986.



93

decifração e reescrita dos signos de história escritos nas coisas.

Visitando exposições anteriores no Porão, havíamos percebido que poucas 
pareciam dialogar com o espaço, de forma que muitas obras acabavam por ser pra-
ticamente subjugadas pelo entorno. Uma das poucas que nos pareceu considerar a 
força do espaço e sua irredutibilidade na poética das obras que viriam a ser expostas, 
foi a exposição SOLVET, de Iolanda Gollo Mazzotti, realizada entre 2006 e 2007 
(figura 51). Como a própria artista coloca, em entrevista a Gabriela Motta, no catá-
logo da exposição:

Gabriela Motta: Como é a adaptação dos teus trabalhos em uma 
nova exposição, já que muitas vezes eles estabelecem uma relação 
forte com o espaço? Fico pensando o quanto estes objetos aqui 
no Paço já se modificaram em relação à exposição de Caxias, e o 
quanto eles ainda podem ser alterados nos próximos lugares por 
onde a SOLVET vai passar. São quase outros trabalhos.

Iolanda Gollo Mazzotti: Não acho que sejam novos trabalhos, são 
novos questionamentos. O trabalho precisa se adequar ao lugar, 
principalmente em espaços densos como este, que tem uma arqui-
tetura muito definida. O que percebi de mudanças e que me parece 
muito interessante é que no Paço existem muitos corredores e salas 
que servem como desafios motivadores, meus trabalhos foram dis-
tribuídos pensando nessas especificidades do lugar. As obras foram 
colocadas ali com o pensamento de espaço e tempo. Por exemplo, 
quando se entra no corredor da direita vemos ao fundo a máquina 
do NÃO, batendo continuamente. O tempo de chegar até ela é 
suficiente para que o som impregne a nossa mente ao chegarmos 
nesse objeto, vemos outro corredor, onde está a N.Sra. da Luz, 
com o holofote de luz excessiva que quase cega. Aqui acontece o 
mesmo, pois a força desse trabalho se potencializa pelo tempo que 
ficamos expostos a ele; quando se está próximo não é mais possí-
vel fazer a leitura literal da obra, a visão fica distorcida, a imagem 
torna-se indefinida. (MAZZOTTI, 2007, p. 62).

Assim, tomamos o desafio de nos relacionarmos com esse entorno, nos apro-

Figura 51 - Iolanda Gollo Mazzotti: Não. Visão da obra 
na exposição Solvet, no Porão do Paço Municipal de 
Porto Alegre, 2007.
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priarmos dele e usá-lo como um impulso para a criação (figura 52). Essa relação 
com o espaço é fundamental em nosso processo criativo, como coloca Ana Maria 
Albani de Carvalho (2005, p. 4) em sua tese de doutorado, “as instalações envolvem 
uma certa relação com o recinto de exposição e os variados desdobramentos que 
decorrem deste processo.” Ou ainda, como coloca Elaine Tedesco (2007, p. 23), 
falando sobre o conceito de in situ:

[...] o trabalho é uma ação, um posicionamento; e o lugar não é ape-
nas físico, é contexto, significação. [...] as instalações também são 

Figura 52 - Ío: Detalhe da instalação Cinco conselhos para entrar em uma sala onde houver 
uma Roupa para se Transformar em Monstro, dentro da exposição Zede Etes, no Porão do Paço 
Municipal de Porto Alegre, 2008.
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constituídas a partir de relações e não de um objeto único, implicam 
o lugar e os demais elementos que as compõem e acontecem no 
tempo.

Um aspecto a ressaltar é que, de modo geral, as instalações da Ío são gera-
das através de uma intensa vivência do espaço – e, nesse caso, o termo vivência 
é tomado em seu sentido mais literal, pois geralmente ocupamos o espaço expo-
sitivo ininterruptamente durante o período de montagem. No caso da exposição 
Zede Etes, por exemplo, trabalhamos no Porão do Paço Municipal por uma semana, 
ocupando-o durante parte do dia e todo o período fora do expediente (das 18h às 
9h). Essa permanência no local proporcionava um constante fluxo de relações entre 
as sensações vividas, as propostas originais e a forma como essas iam se modifi-
cando, moldando-se ao espaço ou opondo-se a ele (figura 53). O trabalho por horas 
seguidas, intercalado com breves períodos de repouso, permitia uma relação quase 
onírica com o processo de execução da obra – e isso, por sua vez, abria caminho 
para uma visão das formas de instaurar a obra – uso o termo instaurar como proposto 
por Ramme, como uma junção dos conceitos de Goodman de implementar e ativar 
uma obra, como forma de colocar um objeto artístico em uma situação de forma a 
inaugurar 

[...] a possibilidade de uma nova série de eventos, [bem como] 
administrar os diversos fatores que influem ou interferem nas suas 
potencialidades de recepção, uma vez que esse funcionamento 
[em que um objeto passa a funcionar como trabalho de arte, isto é, 
como objeto estético] depende da inserção da obra num contexto, 
e isso implica que os símbolos só adquirem significado à medida 
que entram em relação com outros objetos com os quais criam rela-
ções referenciais. A experiência estética consistiria, então, em “ver” 
essas conexões. (RAMME, 2007, p. 93).

Como forma de incorporar-se ao espaço, ao invés de negá-lo, as obras foram 
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35. Tivemos acesso a diversos relatos de pessoas que 
fizeram esses trajetos possíveis e construíram para 
si uma narrativa lógica, que depois compartilhavam, 
buscando validar sua interpretação ou buscar aque-
la que seria a “correta”, sem nunca chegar a uma 
única versão.

dispostas de forma a criar percursos, exacerbando o papel dos corredores, salas e 
“nichos” escondidos (figura 54), colocando o público em um papel de “desvendador”, 
que devia destrinchar esse percurso labiríntico – embora não fosse possível per-
der-se fisicamente, o espectador era instigado a buscar o “caminho certo”, que iria 
desvelar a história – ainda que não houvesse, na realidade, uma narrativa única a ser 
construída. No entanto, a disposição e a forma de apresentação das obras criavam, 
de alguma forma, essa vontade, de modo que toda pessoa que entrasse naquele 
espaço via-se percorrendo diversas vezes e em sentidos distintos os caminhos pos-
síveis, como que fazendo uma “leitura” não-linear – mas ainda assim uma leitura.35

Essa estrutura labiríntica é algo que se torna evidente em uma análise pos-

Figura 53 - Fotografia tirada de madrugada, durante o processo de monta-
gem da exposição Zede Etes, no Porão do Paço Municipal de Porto Alegre.
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terior que, no entanto, não foi 
conscientemente planejada 
no momento de concepção 
e execução do projeto. Ainda 
assim, esse desenvolvimento 
de um trajeto tornou-se 
instigante, de forma que 
passamos a buscar maneiras 
de transpor isso para outro 
espaço-tempo, e a escolha 
por essa forma de site deu-
se, também, para manter 
esse espírito. Um labirinto 
sem barreiras, que não existe 

Figura 54 - Ío: Detalhe da instalação Cinco conselhos 
para entrar em uma sala onde houver uma Roupa para se 
Transformar em Monstro, dentro da exposição Zede Etes, 
no Porão do Paço Municipal de Porto Alegre, 2008.

no espaço real, mas que é feito de alternativas e caminhos.

[...] É interminável a história da fascinação psicológica do labirinto, 
na verdade como modelo de dominação, por meio da imposição 
de uma progressão mentalmente atordoante, originalmente sob a 
forma da masmorra de Micenas. Porém, a questão é que não vejo 
o labirinto como um problema espacial interessante. Eu construiria 
um labirinto sem paredes. Criaria uma complexidade que nada 
tivesse a ver com a geometria, nem com o mero encerramento ou 
confinamento, tampouco com barreiras, mas que remete à criação 
de alternativas que não sejam derrotistas. (MATTA-CLARK, 2010, 
p. 31).

A proposição de labirinto de Matta-Clark me instigou por ser muito apropriada 
à própria estrutura da navegação pela rede. Como observa Leão (2005, p. 82):

[...] o labirinto formado por caminhos complexos, construído a céu 
aberto, é uma boa imagem para os sistemas hipermidiáticos. O lei-
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tor, ao navegar pelo sistema, vai construindo passagens tortuosas, 
alterando seu rumo inicial, descobrindo recantos desconhecidos. 
Porém, na medida em que o céu é o seu limite, não se pode dizer 
que o aventureiro esteja preso, confinado, sem ter como sair.

Assim, a opção por trabalhar com estruturas labirínticas na forma de site pare-
ceu a mais interessante, pois seria possível criar um labirinto que não confina, pelo 
contrário: ele dá possibilidades de percursos e saídas – essas através de links para 
conteúdos externos que podem levar a outros sites.

Talvez seja inevitável uma repetição tautológica, ao lembrar aqui do conto 
Os dois reis e os dois labirintos, de Borges (2008, p. 123), que contrapõe dois labi-
rintos: um construído pelo “rei das ilhas da Babilônia”, um “[...] labirinto de bronze 
com muitas escadas, portas e muros”, teoricamente inextrincável. O outro, o deserto, 
“[...] onde não há escadas a subir, nem portas a forçar, nem cansativas galerias a 
percorrer, nem muros para impedir a passagem” e no qual o rei acaba por perecer 
(BORGES, 2008, p. 123).

O labirinto, por sua ordenação complexa, tem uma identidade de cosmos – um 
mundo com sua própria lógica. No entanto, aquele que o percorre nunca o contempla 
em sua extensão, logo este lhe parece caótico ou intransponível – como é o caso 
do deserto, com sua infinidade de dunas praticamente idênticas, que no entanto se 
movem a cada tempestade, se alteram, se confundem.

Ao comentar Projeto Cães de Caça (figura 55), de Hélio Oiticica, Nuno Ramos 
(2011) retoma essa narrativa de Borges, e coloca que “[...] o deserto está inteiro em 
cada um de seus pedaços e é por isso que nos perdemos nele – no labirinto estamos 
sempre na parte, no deserto estamos sempre no todo.” Segundo Edgar Morin (1990, 
p. 128), ao abordarmos a visão complexa, percebemos que “não apenas a parte Figura 55 - Maquete para Projeto Cães de Caça, de 

Hélio Oiticica, 1961.
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está no todo; o todo está no interior da parte que está no interior do todo!” Minha 
visão sobre esse projeto encontra um eco nessas colocações, pois esse caráter de 
mise-em-abyme é algo que busco constantemente impregnar meus trabalhos, faz 
parte de meu próprio processo criativo.

Em todas as etapas do ciclo de Feltes, há a reiteração dessa propriedade 
metonímica, onde cada uma das obras, cada projeto individual – seja uma instalação, 
um espetáculo ou um desenho – é um núcleo que se expande e remete ao todo, e 
esta mesma dinâmica é utilizada nos blocos de conteúdo do site-obra, replicando 
a estrutura de um mito de origem que usamos como subtexto para a criação do 
universo do Zede Etes. 

 Embora seja difícil identificar um começo nesse ciclo de trabalhos que englo-
bam o Zede Etes, a história de Feltes e o site-obra, em decorrência desse próprio 
pensamento labiríntico, “abismático” e circunvolutório – cheio de desdobramentos 
e retornos – um ponto de referência para sua estruturação e sua instauração foi o 
relato de um sonho, feito por Ernesto Souza, mencionado no capítulo 1.

Essa narrativa (O Sonho de Ernesto Souza, escrito em 2004) agia como ele-
mento instaurador do espetáculo Zede Etes, e trazia o prenúncio da lógica que iria 
orquestrar a criação do site-obra: como uma Matrioska36 de auto-referência contínua 
e indefinida, há uma possível ficção que se refere a uma realidade que também pode 
ser uma ficção, na qual se menciona algo que remete ao real, no qual está inserido 
um elemento ficcional que pode ser real, e assim sucessivamente. Enquanto evoca 
uma dupla identidade do espaço – de labirinto, pelas inúmeras salas contíguas; de 
deserto, pela mutabilidade – traz um elemento unificador dessas propriedades: o fato 
de que a narrativa sobrepõe o concreto (o Cine-Theatro) e o imaterial (o sonho), que 
tem caráter de labirinto e deserto, pois não se desvenda e se transforma.

36. Matrioska ou Matrioshka, do russo матрёшка, tam-
bém chamadas em alguns lugares, como na Sérvia, 
de Babuchka. Boneca russa, é um brinquedo tra-
dicional da Rússia, constituída por uma série de 
bonecas, feitas de diversos materiais, que são co-
locadas umas dentro das outras, da maior (exterior) 
até a menor (a única que não é oca).
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O Zede Etes, nome dado ao Cine-Theatro Metropolitano após o incêndio que 
o consumiu parcialmente, tornara-se palco para que sonhos fossem encenados – 
mote para o espetáculo Zede Etes (figura 56), realizado em 2005. Anton Hilzendeger 
Feltes, o proprietário do Metropolitano, surgiu como forma de dar esse nome ao 
local.37 Porém, o personagem logo tomou vida própria – ou seja, inúmeras histórias 
foram surgindo e sendo agregadas, sem que tivéssemos uma intenção clara de fazê
-lo. Logo, Feltes havia se tornado o centro do projeto: um próspero empreendedor 
vindo da Alemanha, cuja mulher e filhas morrem tragicamente. Seus atos após tal 
baque emocional desencadearam uma série de acontecimentos culminando com seu 
desaparecimento – ou, como alguns textos sugerem, sua transformação em guardião 
do Teatro dos Sonhos.

Figura 56 - Ío: Sonho para Trens, parte do espetáculo multimídia Zede Etes – Um Espetáculo 
Sonhado, realizado no Centro Cenotécnico de Porto Alegre, 2005.

37. As palavras Zede Etes surgiram em uma música de 
mesmo nome cuja letra era cantada de trás para 
frente, Zede Etes sendo a pronúncia para “sete e 
dez” invertido – e o nome do personagem foi elabo-
rado para que as letras remanescentes na fachada 
do prédio compusessem esse texto.



101

No relato de Borges (2008) no qual está inserido o conto Os dois reis e os dois 
labirintos, um personagem cria uma casa-labirinto dentro da qual passa a viver, como 
forma de proteger-se da chegada do espírito do homem que havia assassinado, que 
ele estava convicto de que viria para vingar-se.

António Damásio (2001, p. 48), em seu livro sobre o cérebro, observa que 
“Para Mark Twain, a grande diferença entre a ficção e a realidade era que a fic-
ção tinha de ser acreditável” enquanto que a “realidade podia dar-se ao luxo de 
ser implausível.” É provável que Borges, ao escrever a história de Abenjacan e sua 
casa-labirinto, não tivesse ouvido falar de Sarah Winchester que, em 1884, comprou 
o terreno no qual viria a construir sua casa (figuras 57 e 58). Dentro dessa fantástica 
propriedade que a realidade tem de ser mais estranha do que a ficção, essa tornou-
se uma casa-labirinto, dentro da qual a Sra. Winchester passou o resto de sua vida, 
e cuja estrutura ficou em constante ampliação e reforma, até a morte desta, em 1922. 
Embora não existam provas conclusivas, acredita-se que essa extravagante constru-
ção fosse para ela uma forma de proteger-se dos espíritos de todos que haviam sido 
mortos pela espingarda Winchester, inventada por seu marido – ela estaria convicta 
de que a morte de sua filha e de seu marido haviam sido obra da vingança destes 
espíritos e que ela seria a próxima, a menos que construísse essa casa para aco-
modar os bons espíritos e confundir os maus (SARAH, 2012; WINCHESTER, 2012a; 
WINCHESTER, 2012b).

A maioria dos exemplos de labirintos que se encontram na bibliografia a res-
peito são, na realidade, metáforas da própria ideia de labirinto: lugares que simulam 
a ideia de perder-se, ou de abrigar em seu interior um ser monstruoso (a exemplo 
do Minotauro, fruto de uma união culpada). Porém, esse é um labirinto real e sem 
objetivos simbólicos, com portas que levam a paredes, escadas que acabam no teto, 

Figura 57 - Visão traseira da mansão Winchester.

Figura 58 - Sala de baile com órgão na mansão Win-
chester.
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túneis, etc., ocupado por alguém que realmente acreditava ter, nesse lugar de per-
der-se, a sua salvação e remissão de sua culpa.

O projeto ecoa essa fuga de eventos trágicos, por um personagem perse-
guido pela culpa – que, no caso de Feltes transformou o Zede Etes em um labirinto 
de sonhos, tão sólido quanto os fantasmas que assombravam Winchester – ou seja, 
cuja solidez reside na crença neles depositada. Enquanto Sarah Winchester ela-
borou uma construção labiríntica física, com o que se poderia chamar de narrativa 
arquitetônica, busco trazer nesse site-obra uma narrativa labiríntica virtual, partindo 
de elementos fantásticos e reais concatenados de forma nem sempre evidente.

Nesse conceito expandido de labirinto, talvez o mais antigo de todos seja o 
sonho, por sua impossibilidade de reconhecimento de um padrão, seus caminhos 
infinitos que muitas vezes não se completam, e a possibilidade de auto descobri-
mento inerente ao mesmo. Nos exemplos citados, a pessoa que se fecha em um 
labirinto quer fugir ou se proteger, mas também – ou na realidade apenas isso – quer 
esconder sua culpa, proteger os outros dela mesma. Isso acontece com o Minotauro, 
com Sarah Winchester, com Feltes: essas narrativas tem em comum a criação de 
um labirinto para escapar da morte, real ou simbólica. Na mitologia grega, Tânatos 
(morte) é irmão gêmeo de Hipnos (sono), que tem como descendente Morfeu (sonho) 
(HESÍODO, 2007). O mito de Morfeu foi, em certa medida, reinstaurado através de 
uma figura folclórica, o Sandman (conhecido no Brasil como João Pestana), que 
Andersen retratou em um de seus contos: Ole Lukoeje, um personagem que faz com 
que as crianças adormeçam, jogando um punhado de areia em seus olhos. Paras 
as crianças boas, ele trazia um guarda-chuva repleto de imagens que lhes davam 
belos sonhos; para as crianças más, um guarda-chuva negro para uma noite sem 
descanso. Hoffman retoma esse personagem por um viés perturbador: em The Sand- Figura 59 - Yoshitaka Amano: Sandman, 

de Neil Gaiman.



103

Man, a ama do protagonista retrata o homem que traz os sonhos como alguém que 
arranca os olhos das crianças malcriadas e dá de comer aos seus filhos, que moram 
na lua. Essa entidade ressurge como Sandman, ou Morpheus, ou Lorde Moldador, 
nos quadrinhos de Neil Gaiman, agora como irmão mais novo da Morte (figuras 59 
e 60).38 Esse personagem, primeiro contato que tive com o mito, é uma figura que 
transita entre os mundos, e coordena seu reino onde os sonhos são moldados, no 
que pode ser identificado como uma inspiração direta para a figura do Administrador 
do Zede Etes.

No Sandman de Gaiman, um personagem fala das Regiões Brandas, ou 
Zonas Mutáveis:

O tempo no limite do sonhar é mais suave. E aqui, ele se enrola 
e rodopia em si mesmo. Nas regiões brandas, a fronteira entre 
sonhos e realidade é erodida, ou ainda não se formou [...] Aqui, 
nas regiões brandas, onde a geografia do sonho penetra no real. 
(GAIMAN, 1993, p. 17)

Gosto de pensar no site-obra como uma dessas Regiões Brandas, um espaço 
cujas fronteiras não são definidas, onde o sonho contamina a realidade e onde o 
tempo faz circunvoluções. De certa forma, busco construir um conjunto de caminhos 
entre mundos difusos, realidades que se alternam, mundos que não entendemos e 
mundos que poderiam ter sido.

38. “As histórias de Sandman fazem uma mitificação 
fractal de micronarrativas em redes utilizando o link 
dos arquétipos simbolizados pelos Sete Perpétuos. 
Os Perpétuos constituem uma família de eternos, 
representando as forças originais que influenciaim 
os seres humanos, onde são personificados o so-
nho, a morte, o desejo, o delírios, a destruição, o 
destino e o desespero.” (MENESES, 2009, p. 147).

Figura 60 - Mike Dringenberg: Sandman, 
de Neil Gaiman. Os Perpétuos: Sonho, 
Morte, Destruição, Desejo, Destino, Delí-
rio e Desespero.



.



From so simple a beginning endless forms 
most beautiful and most wonderful have 

been, and are being evolved.

Charles Darwin



.
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3 Ramos possíveis

Enquanto o entendimento do labirinto como imagem poética – e não uma 
estrutura formal – é uma das propostas de meu trabalho desenvolvido no site-obra, 
há outras perspectivas que se complementam, sem que nenhuma dê conta, por si 
só, do projeto como um todo. Assim, busco neste capítulo abordar algumas dessas 
visões possíveis, traçando um paralelo com outros sites e trabalhos de web arte que 
fui encontrando ao longo desta pesquisa, como forma de estabelecer um panorama 
dentro do qual esta proposta se insere, para assim melhor compreendê-la.

Ao longo de minha produção junto à Ío surgiu a percepção, que pretendo 
explorar mais livremente no projeto de web arte, de que as obras raramente existem 
isoladamente, pois mesmo ao surgir como unidade se transformam em espécies 
de ímãs, elementos agregadores que acabam se reproduzindo, se multiplicando. 
Trabalho com a ideia de um sistema aberto onde a obra, o espaço expositivo e o 
espectador agem como uma espécie de entidade, de simbiose viva. Mas é um sis-
tema baseado no desequilíbrio, onde as estruturas permanecem as mesmas, embora 
os constituintes sejam mutáveis. Por isso, as obras costumam passar por pequenas 
mutações, sendo modificadas ao longo do período expositivo.

Nesse sentindo, retomando a ideia da estrutura labiríntica das redes, Lúcia 
Leão (2002, p. 36), no livro A estética do labirinto, coloca que existe uma ordem 
complexa por trás do aparente caos das redes, evidenciada através de um olhar 
investigativo, e que: “[...] o labirinto fala-nos desse caos ordenado, de uma estrutura 
complexa que requer um tremendo esforço para ser decifrada.” Em seu texto sobre 
o uso artístico das redes telemáticas, Gilbertto Prado observa que os projetos artís-
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ticos desenvolvidos para a rede operam com caminhos e possibilidades através de 
um fluxo constante de entrelaçamentos e fragmentações. Assim, ressaltando esse 
aspecto tentacular das redes e sua constante expansão, afirma que não é mais pos-
sível identificá-las a uma única e definitiva imagem. (PRADO, 1994).

Essa ideia também é trazida por Borges (2007, p. 92), que coloca que “O 
jardim de caminhos que se bifurcam é uma imagem incompleta, mas não falsa, do 
universo tal como Ts’ui Pen o concebia.” Da mesma forma, o labirinto é uma imagem 
incompleta, mas não falsa, desse projeto de web arte tal como o concebi, pois há 
outras abordagens possíveis, outros ângulos, outras dimensões de significado a 
serem considerados. Além dos diversos pontos de entrada possíveis e de ser conec-
tável em várias direções, não há um centro único ou um caminho principal a ser 
seguido, o que permite aproximá-lo de uma estrutura rizomática.

O labirinto do ciberespaço pertence a uma outra ordem, a uma 
outra tipologia. Guarda características tanto do primeiro [unicursal] 
quanto do segundo tipo [multicursal], mas vai além. Estamos aqui 
diante de um labirinto de tipo rizomático. (LEÃO, 2002, p. 14).

Uma outra perspectiva possível da obra é, portando, o rizoma, termo empres-
tado da botânica, na qual descreve a estrutura do caule de certas plantas, que se 
multiplicam e se espalham, podendo agir como raiz, talo ou ramo, que armazenam 
substâncias de reserva e cujos brotos podem ramificar-se em diversos pontos, 
gerando novas plantas ou transformando-se em um bulbo ou tubérculo (figura 61). 
Este conceito foi apropriado por Gilles Deleuze e Félix Guatari (1995, p. 37) para falar 
de estruturas que não começam nem concluem, que “tem como tecido a conjunção 
‘e... e... e...’.” Segundo os autores, “[...] diferentemente das árvores e de suas raízes, 
o rizoma conecta um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um dos seus 

Figura 61 - Exemplo de rizoma.
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traços não remete necessariamente a traços da mesma natureza; ele põe em jogo 
regime de signos muito diferentes [...].” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 32).

Partindo desse princípio, pode-se afirmar que o próprio pensamento poético 
tal como o concebo tende a ser rizomático, e essa estrutura está presente no pro-
cesso criativo. Esse princípio rizomático da criação é um dos elementos que está 
no cerne da concepção do trabalho dessa web-obra e em sua lógica interna. Peter 
Pál Pelbart (1995) coloca, em sua resenha de Mil platôs, que as características do 
rizoma, conforme proposto por Deleuze e Guatari – suas múltiplas entradas, suas 
conexões em rede, a ausência de um centro –, “[...] prenunciavam a geografia ima-
terial da Internet, para cuja assimilação filosófica parecíamos tão pouco preparados.” 
Prado (1997) reforça esse caráter nas redes, ao colocar que se trata de “[...] um 
tipo de sistema aberto, sem hierarquia de entrada ou de ordem de participação”, e 
que “não importa qual ponto pode ser conectado com outro e em cada nó da malha 
existe um eventual interventor e/ou participante.” As obras da Ío são, de modo geral, 
pensadas dentro de um conjunto que vai se desdobrando e dando origem a novos 
conjuntos, sem um centro único em torno do qual a produção plástica orbita. Logo, 
os caminhos que se constroem nesse processo têm diversos pontos que podem ser 
aproximados do conceito de rizoma. De modo geral, em meu trabalho, as exposições 
são constituídas de várias partes independentes inter-relacionadas, uma constelação 
de ideias e matérias, mais do que um conjunto de trabalhos – a própria mostra é vista 
como obra, como um organismo vivo, que vai se transformando e se recombinando.

Pode-se traçar um paralelo entre o conjunto das obras da Ío quando em expo-
sição e organismos coloniais, como eucariotos basais – em especial os da espécie 
Physarum polycephalum, que se reúnem em agrupamentos e agem como um orga-
nismo único, sendo que cada célula é comparável a uma unidade ecológica (figura 62). 

Figura 62 - Slime mold.
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O Physarum polycephalum forma os slime molds – na bibliografia sobre o assunto, 
não encontrei um nome em português correspondente, mas poderia aproximá-lo de 
uma ideia de antiforma expansiva, ou informe moldável, por tratar-se de uma massa 
informe que vai constantemente se moldando, se modificando e se movimentando. 
São colônias de organismos unicelulares que, ao se unirem, agem como um único 
ser, sendo capazes inclusive de complexos padrões de locomoção – por exemplo, 
traçando rotas dentro de labirintos em busca de alimentos, motivo pelo qual desper-
taram minha atenção (figura 63). Esses organismos-colônias, quando unidos, podem 
também reproduzir-se, dispersando esporos nos quais agregam bactérias (sua fonte 
de alimento) para dar origem a novas colônias. Esse complexo mundo microscó-
pico trouxe para mim uma nova visão sobre a forma de unificação e propagação 
das exposições, que seriam as tais antiformas expansivas ou informes moldáveis, 
sendo que cada obra que as integra pode ser entendida como um desses organis-
mos unicelulares ou unidades ecológicas, capazes de, uma vez unidos, dar origem a 
novos conjuntos de obras, novas mostras/colônias, e assim sucessivamente “disper-
sar seus esporos”, propagar-se, reproduzir-se. O entendimento desse potencial de 
transformação, de desdobramentos tentaculares, conexões e retroalimentações pos-
síveis serviu como instrumentação para me aproximar da compreensão da forma de 
construção do site-obra. Assim, através da apropriação e transformação de trabalhos 
anteriores, aos quais foram agregados novos elementos (como “fonte de alimento”), 
surgiu um novo universo/colônia. Em uma das páginas, por exemplo, há uma linha do 
tempo (figura 64), que mescla de forma intencionalmente ambígua acontecimentos 
fictícios (a chegada de Feltes ao Brasil, seu casamento com Anna, a inauguração do 
Metropolitano...) com reais (a realização do espetáculo Zede Etes e demais obras 
desse ciclo). Esses eventos são ilustrados com imagens próprias (fotografias e dese-
nhos realizados para integrar o site-obra – figura 65), ressiginificadas (fotografias de 

Figura 63 - Slime mold atravessando um labirinto.
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arquivo pessoal usadas para representar os seres ficcionais – figura 66), apropriadas 
(fotografias compradas em briques ou encontradas na internet – figura 67) e registros 
de obras, recontextualizados (figura 68).

Os slime molds podem ser aproximados do próprio conceito de rede – pois 
são algo mutável e expansível, sem uma forma definida, características que Anne 
Cauquelin (2005) identifica como definidoras das redes (tanto na web como nas redes 
de relações imateriais que compõem o mundo das artes). Segundo a autora, “[...] a 
rede é um sistema de ligações multipolar no qual pode ser conectado um número não 
definido de entradas, cada ponto da rede geral podendo servir de partida para outras 
microrredes. Isso é o mesmo que dizer que o conjunto é extensível.” (CAUQUELIN, 

Figura 64 - Página do site-obra com linha de tempo: eventos marcantes na vida de Feltes e do 
Cine-Theatro Metropolitano. Cada data abre uma legenda e uma imagem, como nesse exemplo.

Figura 65 - Anna, esposa de Feltes, supostamente 
desenhada por ele.
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2005, p. 59). Para a autora, a rede de relações tecida com as linguagens artificiais 
cria novas visões de mundo – e isso seria exacerbado nas redes virtuais, em que 
novas realidades são construídas, pois ficam em um limiar onde “verdade e falsidade 
não são mais marcas distintivas.” (CAUQUELIN, 2005, p. 63). O próprio trabalho 
do site-obra agirá como um novo foco gerador de uma rede ou slime mold, cujos 
elementos integrantes se desdobram e formam novos conjuntos de trabalhos, novas 
colônias/organismos. Algo que, inclusive, já começou a acontecer, como, por exem-
plo, no conjunto de trabalhos chamado Do Lado de Fora de um Quarto Fechado, uma 
proposta que partiu de questionamentos suscitados ao longo desta pesquisa, tomou 

Figura 66 - Fotografia de arquivo pessoal usada para ilustrar a chegada de Feltes ao Brasil.

Figura 68 - Imagem que compunha a obra Três Ver-
sões (Ío, 2007-2008), usadas para representar Josefi-
na e Carolina, filhas de Feltes.

Figura 67 - Fotografia com-
prada em brique para repre-
sentar Anna Feltes.
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forma enquanto ação urbana e cujo 
conteúdo passou a compor um dos 
blocos do site-obra, abrindo cami-
nhos para novos desdobramentos.

Uma outra imagem pertinente 
para falar da estrutura desse trabalho 
é a do torus (figura 69), uma superfí-
cie plana cujas bordas opostas são 
conectadas (essa forma pode ser 
representada tridimensionalmente, 
assumindo o formato de uma “rosca”, 
tendo sido tema de esculturas do 
artista Tunga – figura 70), mas 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 

Figura 69 - Representação tridimensional de um torus.

Figura 71 - Tela do jogo Pac-Man, estruturada 
como torus: as extremidades opostas são 
interconectadas.

lado esquerdo, volta imediatamente pelo direito ou vice-versa, como se ambos 
estivessem interligados (figura 71). Além de uma rede, na qual os caminhos são 
interconectados, ou rizoma, cujas raízes e hastes ligam plantas e bulbos, na web há 
uma experiência próxima de um torus, pois tais caminhos de ligação são invisíveis, 
assim como os “fios” da rede. Não há uma consciência do deslocamento, como na 
elipse cinematográfica. Na realidade, a impressão que se tem ao navegar por um 
site que não siga uma ordem linear (ou entre um site e outro, ou mesmo através de 
hiperlinks para conteúdos distintos) é a de ser “teletransportado”, ou de atravessar 
portais dimensionais entre uma página e outra, ou sair de uma borda e entrar pelo 

Figura 70 - Tunga: Les Bijoux de Madame de 
Sade, 1963-2011.
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39. Termo cunhado por Theodor H. Nelson, que o pro-
pôs pela primeira vez em 1965, numa comunicação 
apresentada à Conferência Nacional da Association 
for Computing Machinery, nos Estados Unidos.

40. Ao longo do presente texto, optei por utilizar o termo 
hipertexto de forma abrangente, sem fazer distinção 
com hipermídia, por considerar que não há uma dis-
tinção na forma como eu os utilizo nesta pesquisa, 
pois na construção de uma obra poética, pode se 
transitar de um nível verbal para um nível não ver-
bal na construção de sua narrativa, incluindo não 
só texto (escrito ou falado) mas também imagens, 
vídeos, sons, etc.

41. “A Internet é a infra-estrutura crua de uma consci-
ência emergente, um cérebro global. A Net reforça 
o pensamento associativo, hipermediado, pensa-
mento hiperlincado – o pensamento do artista. É a 
inteligência das redes neurais, hipermediado. Isto 
é o que eu chamo de hipercórtex.” (ASCOTT, 1997 
apud NUNES, 2010, p. 2).

lado oposto. Essa sensação cumpre um papel importante na proposta de navegação 
desse trabalho de web arte – mesmo motivo pelo qual não há um mapa do site-obra 
disponível ao interagente. Parece-me essencial para a fruição desse trabalho que o 
interagente tenha frequentemente a impressão de um transporte entre dimensões 
distintas (do tempo, da realidade contada), ao invés de seguir uma linha claramente 
traçada. Porém, como mencionado no capítulo anterior, é importante também que 
haja uma percepção de algum possível caminho labiríntico que lhe escapa, e não a 
total aleatoriedade.

Enquanto que os conceitos de rizoma, informe moldável e torus constituem 
formas de entender a lógica através da qual essa obra foi estruturada como site, há 
aspectos pertinentes ao seu conteúdo, sua economia interna e à própria linguagem 
da web que não podem ser ignorados. Um desses aspectos é o caráter de hiper-
texto39 ou hipermídia40. Michel Foucault (2008, p. 26), em A arqueologia do saber, 
elabora a visão de um texto ideal como inserido em redes de conexões:

[...] as margens de um livro jamais são nítidas nem rigorosamente 
determinadas: além do título, das primeiras linhas e do ponto final, 
além de sua configuração interna e da forma que lhe dá autonomia, 
ele está preso em um sistema de remissões a outros livros, outros 
textos, outras frases: nó em uma rede. (figura 72).

Essa possibilidade de diálogo com outros conteúdos é, evidentemente, um 
elemento constituinte de qualquer obra/conteúdo – seja textual, audiovisual, literário, 
etc. Como observa Fábio Nunes (2000b), diversos pensadores (Vannevar Bush, Roy 
Ascott)41 defendem que o pensamento humano não tem uma organização hierárquica, 
mas sim associativa, em forma de rede ou, conforme mencionei anteriormente, de 
labirinto – sendo que Ted Nelson, considerado o criador do termo hipertexto, asso-

Figura 72 - Página do Talmud, que Fabio Nunes apre-
senta como exemplo de hipertexto avant-la-lettre.
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cia-o à ideia de manter a estrutura multidimensional e não sequencial do próprio 
pensamento. Quando se fala de hipertextualidade na web, faz-se referência à dispo-
nibilidade dessas conexões, ou seja, o fato de que há elos (links) entre o conteúdo 
original e outras lexias42 relacionadas, ou entre blocos de informações de um mesmo 
documento, que se encontram interconectados. Embora a própria internet esteja 
ancorada em uma linguagem hipertextual (HTML – HyperText Markup Language), 
nem todos os textos ou formatos que nela encontramos são de fato hipertextuais – 
como é o caso de documentos no formato (extensão) .pdf, .doc ou mesmo imagens 
digitalizadas de livros ou outras publicações online que não trazem em si links para 
conteúdos outros (ou seja, não saem de si mesmos), ou que não estão disponí-
veis para edição (com proteção de conteúdo). Nesses casos, a hipertextualidade 
é potencial, como em qualquer texto impresso,43 na forma das relações que o leitor 
estabelece, mas o “documento” em si não o é.44

Roland Barthes (apud MENESES, 2009, p. 15) apresenta, em sua obra S/Z: 
an essay, um tipo de texto em que:

[...] as redes são múltiplas e jogam entre si sem que nenhuma delas 
possa encobrir as outras; [...] não há um começo: ele é reversível; 
acedemos ao texto por várias entradas sem que nenhuma delas 
seja considerada principal; os códigos que ele mobiliza perfilam-se a 
perder de vista, são indecidíveis [...]: os sistemas de sentido podem 
apoderar-se desse texto inteiramente plural, mas seu número nunca 
é fechado, tendo por medida o infinito da linguagem.

Essa é uma das definições possíveis de hipertexto,45 uma espécie de conjunto 
de textos em paralelo, que se encontram divididos em unidades básicas de informa-
ção, ou lexias. Os elos conceituais que se estabelecem entre as lexias são parte da 
própria estrutura do hipertexto. Não se pode deixar de notar aqui uma semelhança 
entre esse conceito de hipertexto e a própria definição de rede trazida por Cauquelin.

42. A designação de Barthes que mais se aproxima das 
unidades de informação que compõem o hipertexto 
(CEIA, c2010).

43. Carlos Ceia observa que Genette traz, em 
Palimpsestes: la littérature au second degré, de 
1982, um conceito diferente de hipertexto como 
uma das cinco possibilidades de transtextualidade. 
O hipertexto seria um texto em paralelo resultante 
da transformação intencional de um texto pré-exis-
tente (como a paródia) e que absorveria e apagaria 
o texto que lhe deu origem – diferentemente do di-
álogo intertextual que se tem no conceito eletrônico 
de hipertexto, onde as formas textuais relacionam-
se umas às outras sem apagá-las. (CEIA, c2010).

44. “Na verdade há todo um percurso de textos impres-
sos ditos ‘não-lineares’ que são os precursores do 
Hipertexto. Uma breve ‘Cronologia da Tradição Não-
Linear em Literatura’, organizada por C.J.Keep, dá 
uma idéia desse percurso e desses precursores 
pré-hipertextuais, ou hipertextuais avant-la-lettre.” 
(PALACIOS apud NUNES, 2000b).
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Essa consciência de que o trabalho estar no formato de um site, estar na inter-
net, não era por si só determinante de seu caráter hipertextual foi um dos elementos 
norteadores no desenvolvimento das lexias do site e das conexões entre elas. Para 
que tal característica existisse, era preciso que cada conteúdo trouxesse em si não 
apenas links para outras partes do site-obra, mas para outros conteúdos, contidos 
no site ou não (referências a lugares externos, links para outros sites, material para 
download, etc.). Sobretudo, a ligação entre as páginas do site não poderia funcionar 
como o virar de páginas de um livro – mesmo que desordenadamente.

Outro aspecto relevante para esse site-obra é, justamente, o de não-lineari-
dade: o hipertexto (ou hipermídia) é considerado por vários teóricos como não-linear, 
como coloca Leão (1999 apud NUNES, 2003c, p. 3): 

O que distingue a hipermídia é a possibilidade de estabelecer cone-
xões entre as diversas mídias e entre diferentes documentos ou nós 
de uma rede. Com isso, os ‘elos’ entre os documentos propiciam 
um pensamento não-linear e multifacetado. O leitor em hipermídia é 
um leitor ativo, que está a todo o momento estabelecendo relações 
próprias entre os diversos caminhos. 

Contudo, não há um consenso no uso desse termo. Sarom de Meneses (2009, 
p. 64) prefere o conceito de multilinear, definido por Gunnar Liestøl, que estabelece 
que uma narrativa em rede também possui linearidade que, através dos links, cria 
outros blocos lineares que se multiplicam. Alex Primo (2003, p. 8) defende o uso de 
multi-sequencialidade, proposto por George Landow, pois as sequências da estrutura 
interna do hipertexto digital ainda existem, estando, porém, multiplicadas.

Para a Teoria Geral dos Sistemas, a não-linearidade é um pressuposto dos 
Sistemas Complexos, e refere-se a todas as estruturas que não apresentam um 
único sentido, possuindo múltiplos caminhos e finais possíveis, sendo estes impon-
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deráveis para os próprios criadores do sistema. Isso ocorre porque as interações 
e conexões se tornam cada vez mais complexas, realimentando o próprio sistema 
(BERTALANFFY, 1975).

Em literatura, grosso modo, o enredo pode ser considerado linear quando os 
elementos da diegese são apresentados de maneira lógica e as ações, cronologica-
mente. Já o enredo não-linear é desenvolvido de forma descontínua, com cortes e 
rupturas no tempo e no espaço da narrativa, o tempo cronológico misturando-se ao 
psicológico, o espaço exterior aos espaços interiores e subjetivos dos personagens, 
além de apresentar pontos de vista diversos.

Considerando esses aspectos, creio que se pode considerar a navegação 
in-site como multilinear, mas, a partir do momento em que há outros elementos 
envolvidos, como possibilidades de interação e desdobramentos no mundo fora da 
internet, é preciso usar o termo não-linear, pela imprevisibilidade de seus resulta-
dos. Esse entendimento da não-linearidade contribuiu para que eu refletisse sobre a 
impossibilidade de prever minimamente as possibilidades de leitura realizadas pelos 
interagentes, mesmo que alguns dos caminhos entre as lexias fossem previamente 
delineados. Essa reflexão me fez questionar o quanto esse uso de elementos narra-
tivos traria, de fato, a experiência que eu buscava provocar através desse trabalho. 
Procurei traçar paralelos com outros artistas que utilizavam essa dimensão narrativa 
não ancorada em textos ou sequências lineares, como forma de explorar as possibi-
lidades que se abriam.

Tunga afirma crer que:

[...] imagens são geradas a partir das estruturas que o trabalho 
constrói. Portanto, essas estruturas geram imagens que por sua 
vez têm uma potência de irradiação capaz de capturar e de evocar 
histórias, narrativas e figuras. [...] O resultado dessa estrutura se 
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traduz em imagens, sons, intensidades e vários outros campos. 
(SCOVINO, 2011, p. 192-193).

Essa irradiação varia de contexto e agente observador, o que tende a uma 
polissemia de significados em que a narrativa é construída de forma particular 
quando unida em suas parcelas por um observador/interagente. Identifiquei esse 
procedimento na obra de vários artistas (além do próprio Tunga), em especial os 
que trabalham com instalações e fotografias, como Christian Boltanski (figura 73), 
cujas obras evocam memórias e narrativas pessoais e históricas partindo de con-
juntos de retratos, tendo como fio condutor apenas o contexto ou o título; e Cindy 
Sherman (figura 74), em especial em sua famosa série Untitled Film Stills, cujas 
imagens remetiam a narrativas potenciais que levavam àquele momento capturado 
bem como remetiam às suas consequências, tornando impossível observá-los sem 
imediatamente construir todo um trajeto mental para o qual aquela cena era o vórtice.

Esse procedimento era menos comum nas obras de web arte que eu conhecia 
até então – essas tendiam a conduzir a narrativa ou fazer girar o conteúdo em torno 
de um centro temático ou visual bem específico, ou então operar com a geração de 
conteúdo aleatório.46 Uma certa ausência de referências nessa área tornou o pro-
cesso mais complicado, pois não havia um ponto de partida, um “mapa” relativamente 
conhecido a partir do qual elaborar as formas de navegação. O trabalho que mais se 
aproximava da lógica disjuntiva que eu buscava era o CD-ROM de Laurie Anderson, 
Puppet Motel,47 que possui diversas “salas de escolha” (figura 75) com links que 
levam a caminhos distintos, narrativas fragmentadas e conteúdos que podem ou não 
ser relacionados uns aos outros, permitindo a construção de uma narrativa em aberto 
com algumas possibilidades de participação por parte do interagente, cujas respos-
tas gravadas ou digitadas são usadas. O CD-ROM traz, também, a possibilidade de 

45. Como http://www.solaas.com.ar/dreamlines/ ou 
http://www.yourlifeourmovie.org/net/, sites de web 
arte que geram montagens aleatórias de imagens a 
partir de palavras inseridas pelo interagente. Essas 
palavras desencadeiam uma busca automática por 
conteúdo visual na web, com o qual são montadas 
pequenas animações, condicionadas por logarit-
mos de execução pré-estabelecidos.

46. ANDERSON, Laurie; HUANG, Hsin-Chien. Puppet 
Motel. 1995. 1 CD-ROM.

Figura 73 - Christian Boltanski: Monument Odes-
sa, 1991.

http://www.solaas.com.ar/dreamlines
http://www.yourlifeourmovie.org/net
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baixar conteúdo do site da artista, incluindo vídeos e informações. A ausência de um 
mapa de navegação e a construção narrativa através de elementos fragmentados e 
desvios me instigaram profundamente.

Uma das alterações que o projeto de web arte sofreu em decorrência desta 
pesquisa diz respeito aos enunciados narrativos. Uma decisão que se mostrou extre-
mamente difícil foi a de abrir mão de boa parte das narrativas escritas que haviam 

Figura 74 - Cindy Sherman: Untitled Film Still #7, 1978.

Figura 75 - Laurie Anderson: Puppet Motel, 1995.
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sido criadas, agregadas ou que haviam surgido ao longo desse processo, para per-
mitir o surgimento de novas leituras. Percebi nas obras realizadas até então, em 
especial junto à Ío, a excessiva preocupação com a transmissão de informações, 
como forma de compartilhar elementos que julgávamos essenciais para a fruição das 
propostas. O site realizado em 2005, junto ao projeto Zede Etes, embora trouxesse 
dois blocos narrativos ficcionais (a História de Feltes, os contos atribuídos a Ernesto 
Souza) aliados a um bloco calcado em elementos reais (a realização do espetáculo), 
ainda assim padecia desse excesso de informações textuais. Por mais que essas 
informações fossem também uma construção poética – pois os integrantes do espe-
táculo eram descritos como personagens, por exemplo –, o texto era excessivamente 
assertivo, deixando pouco espaço a leituras divergentes. Houve no presente projeto 
um esforço consciente para reduzir esse excesso textual, e cada nova versão da 
estrutura dessa web/obra era feita buscando uma maior diversidade de formas de 
conduzir o enunciado narrativo.

Algumas experiências nesse sentido mostraram a validade dessa intenção: 
ao mostrar um dos primeiros “mapas” da construção do projeto/site para um amigo 
que não domina o português, eu pretendia explicar a ele o que constava nos tex-
tos que seriam inseridos, bem como as indicações que mostravam o que haveria 
como conteúdo em cada página. Ele insistiu para que eu não o fizesse, observou as 
imagens e ligações entre elas, e me fez um relato daquilo que ele havia entendido. 
Embora quase nada da história que eu pretendia contar estivesse ali, seu relato 
trouxe diversos elementos pertinentes ao conteúdo da mesma (a relação com sonhos 
sendo a mais marcante), por um viés diferente do que eu esperava, mas fascinante. 
Nesse momento, ficou evidente para mim a necessidade de romper com a vontade 
de dar todas as informações (ainda que estas estivessem dispostas de maneira 
não-linear), para instigar ao máximo aquele que visse o site-obra a construir suas 
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próprias narrativas. Embora pareça um tanto evidente, essa não foi uma escolha 
fácil, pois muitas vezes eu temia ir para o extremo oposto, fazendo algo tão obscuro 
e inacessível que não houvesse ali um único fio condutor ao qual recorrer, o que 
poderia acabar gerando desinteresse. Assim, fui experimentando com outras formas 
de dispor o conteúdo, em especial dando mais ênfase aos atos narrantes do que 
aos textos escritos. Optei por manter informações sobre a “biografia” de Feltes e a 
história do Metropolitano, porém de modo fragmentado, e intercalado com conteúdos 
que pudessem sempre lançar uma dúvida sobre a validade daquelas informações.

Essa opção por não oferecer ao interagente outras informações sobre 
o site além dos textos poéticos – sem nenhuma explicação, dentro do site, sobre 
quem o criou ou como ele deve ser explorado, por exemplo – exemplifica um tipo 
de procedimento, ou melhor, de pensamento artístico, que foi muito importante no 
desenvolvimento deste projeto. Uma de suas características é a impressão de que 
esse tipo de construção poética fala mais diretamente sobre a obra do que qualquer 
explicação sobre ela – fazer sentir a obra e não dizer como ela deve ser sentida –, 
dessa forma aproximando-se da noção de “objeto sem bula”, de Cauquelin, que Ana 
Carvalho (2007, p. 97) comenta:

[...] grande parte das instalações – assim como de obras de arte 
contemporânea em geral – podem ser definidas como “objetos sem 
bula”, no sentido proposto por Anne Cauquelin (1996:57), no que 
concerne ao seu uso e função. Trata-se de um objeto em relação 
ao qual não dominamos – não temos convencionado – o modo e 
as condutas que devemos adotar, as expectativas que podemos 
ter, ou certezas quanto às funções que deveriam desempenhar. No 
mundo cotidiano, tais objetos viriam acompanhados de um “manual 
de instruções”, o que não é – em princípio – o caso dos objetos 
definidos como obras de arte, sejam elas contemporâneas ou não.

Assim, o texto poético, aliado aos demais conteúdos, cria possibilidades nar-
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rativas paralelas a serem construídas pelo espectador. Para mim, a parte formalizada 
do trabalho pode ser considerada como o site-obra e os diversos elementos que 
ficam à sua margem, e é nessa margem que residem as relações que podem abrir 
a obra a novos significados. “A obra passa a ser a obra e suas vizinhanças. [...] 
o contexto pode ser incluído na obra.” (TASSINARI apud RAMME, 2007, p. 96). A 
forma como esse trabalho irá dialogar com o contexto no qual está inserido será um 
dos motores de sua dinâmica. As transformações que o projeto/site já sofreu ao longo 
desta pesquisa, e as que irá sofrer como resultado da fricção com o universo da 
web e seus interagentes, são um elemento importante dessa proposta. Mais recen-
temente, tive contato com outras propostas de web arte que se aproximavam daquilo 
que eu buscava. O site de web arte Searching for Michelle,48 por exemplo, traz uma 
estrutura com fragmentos de informações, áudio e vídeo, permitindo elaborar uma 
narrativa. Nesse caso, porém, havia um objetivo bastante específico: localizar uma 
pintura desaparecida, através de uma investigação.

Uma referência externa ao universo da web arte que me provocou a refletir 
sobre essas estruturas foi o site www.donniedarkofilm.com (figura 76), em especial 
pela sua forma de conduzir uma narrativa que era paralela e complementar ao filme 
que lhe deu origem,49 no que identifiquei possíveis pontos de contato com a realiza-
ção do site-obra Zede Etes e sua relação com todo o universo ficcional previamente 
construído através dos trabalhos anteriores. O site trazia a possibilidade de acessar, 
por exemplo, registros policiais envolvendo a prisão do personagem principal que 
dá nome ao filme, jornais com notícias envolvendo os eventos do filme e trazendo 
informações extras sobre as situações, e mesmo trechos de um livro sobre viagem 
no tempo escrito por um dos personagens – o que abria uma nova dimensão de 
compreensão sobre os eventos do filme. A trama do filme gira em torno de um evento 
fantástico, a criação espontânea de um universo paralelo, e a forma como Donnie 

47. http://turbulence.org/Works/searching/413/
48. Donnie Darko (Donnie Darko), 2001, escrito e dirigi-

do por Richard Kelly.

www.donniedarkofilm.com
http://turbulence.org/Works/searching/413
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deve agir para impedir que aquele destrua o universo “real”. Porém, essa é uma com-
preensão que dificilmente é atingida apenas através do filme. Para ter acesso a todos 
os elementos da trama, é preciso desvendar o site, ver o DVD com comentários e 
assistir a versão do diretor. Embora seja uma estratégia aparentemente contrapro-
ducente para um filme comercial, o fato é que Donnie Darko se tornou um cult em 
grande parte justamente devido à complexidade que ele orquestra.

O mais interessante desse conjunto é, para mim, o fato de que o site se torna 
uma ferramenta indispensável para agenciar os diversos níveis de entendimento 
sobre a trama, ao mesmo tempo em que é uma experiência de navegação instigante 
por si só. Embora o filme e o site funcionem individualmente, eles são mutuamente 
complementares, sua união servindo para aprofundar a vivência que se tem de 
ambos. Embora, no caso do site-obra Zede Etes, não haja um trabalho único com o 
qual ele se relaciona, mas um conjunto de obras, vejo-o também como uma forma de 

Figura 76 - Página do site Donnie Darko, com simulação de notícias de jornal.
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oferecer ao interagente não apenas a fruição do site-obra em si, mas um ponto de 
conexão com esse universo ficcional desenvolvido e em constante expansão, com o 
qual o próprio interagente poderá contribuir.

Aqui, porém, devo colocar a ressalva à qual me referi acima: embora consi-
dere Donnie Darko uma experiência de navegação fascinante, o fato é que muitos 
interagentes desistem de seguir até o final, devido à sua complexidade. O site é 
estruturado sob forma de um jogo, sendo necessário descobrir senhas, códigos e 
links secretos para ter acesso a todos seus conteúdos (figura 77). Sobretudo, se a 
navegação não se completa em uma só visita, é preciso fornecer todas as senhas 
novamente.50 E, finalmente, apesar de todos os meandros, há apenas um rumo e um 
final possível, o que foi, para mim, um tanto frustrante, pois eu esperava ser levada a 
novas descobertas e ponderações a cada visita. Logo, foi levando em consideração 
essas experiências que optei, em meu projeto, por não conduzir excessivamente o 
visitante, bem como não limitar seu progresso com muitas demandas que fossem 

49. Tanto que foram criados alguns fóruns de discus-
são com dicas de navegação para aqueles que não 
conseguiam ou não tinham paciência de desvendar 
todos os caminhos do site, como: http://everything2.
com/title/How+to+navigate+the+Donnie+Darko 
+website+with+some+degree+of+success.

Figura 77 - Página do site Donnie Darko, com texto fragmentado e senha.

http://everything2.com/title/How%2Bto%2Bnavigate%2Bthe%2BDonnie%2BDarko%2Bwebsite%2Bwith%2Bsome%2Bdegree%2Bof%2Bsuccess
http://everything2.com/title/How%2Bto%2Bnavigate%2Bthe%2BDonnie%2BDarko%2Bwebsite%2Bwith%2Bsome%2Bdegree%2Bof%2Bsuccess
http://everything2.com/title/How%2Bto%2Bnavigate%2Bthe%2BDonnie%2BDarko%2Bwebsite%2Bwith%2Bsome%2Bdegree%2Bof%2Bsuccess
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complicadas sem, no entanto, contribuir para a fruição (tal como senhas complexas 
ou outras “armadilhas”). Mas, de modo geral, a estrutura do site de Donnie Darko 
e sua relação com o filme me instigaram por indicar caminhos possíveis no esta-
belecimento de relações entre as obras do ciclo Zede Etes, o projeto do site-obra 
e as narrativas que o compõem. Esse procedimento me aproximou da teoria da 
Convergência de Henry Jenkins.



.



Seja como for, acredito que a imaginação
humana nada inventou que não seja

verdadeiro, nesse mundo ou nos outros.

Gérard de Nerval



.
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4 Do Lado de Fora de um Quarto Fechado

Henry Jenkins (2009b) identifica como cultura da Convergência: “[...] um 
mundo em que toda história que é contada a alguém passa por diversos veículos, 
como TV, cinema, celular, internet, videogames.” O conceito de Convergência50 pro-
posto por Jenkins corresponde não apenas à possibilidade de contar uma narrativa 
em vários tipos de veículos, mas permitir interferências e visões diversas, de forma 
que “[...] em cada mídia diferente, a história ganha uma nova camada [...]” (JENKINS, 
2009b). Em resumo, Convergência é considerar uma narrativa ficcional quase como 
um evento real, que como tal, merece abordagens diversas, permitindo que a ficção 
se manifeste em diversos suportes. Da mesma maneira que acontece com um evento 
real, essas criações se desdobram para além dos registros históricos, tornando-se 
tema para uma infinidade de filmes, histórias em quadrinhos, seriados televisivos, 
livros, documentários, registros de lembranças, poemas e músicas. Cada uma des-
sas “mídias” de alguma forma representa um dos lados do evento; histórias ficcionais 
podem tomar o mesmo rumo, até com maior liberdade no uso de mídias por não ter 
obrigações para com os fatos históricos. Isso permite a reconstrução da narrativa 
contada pelo espectador, que na verdade pode interferir e remodelar a mesma com 
partes construídas por ele próprio.

Esse conceito me pareceu abranger muito do que a Ío objetivava através de 
seus trabalhos, e em especial o que eu pretendia realizar no caso do projeto de web 
arte, pois o formato de site-obra é apropriado para não apenas aglutinar experiências 
desenvolvidas em outros meios, mas para servir de ponto de origem para novas 
propostas, na internet ou fora dela. Para Jenkins, o foco da Convergência não está 
apenas nas histórias transmidiáticas,51 mas no fato de que seu fluxo é moldado tanto 

50. Por questões de clareza, uso o termo Convergência 
grafado com inicial maiúscula ao me referir à 
concepção proposta por Jenkins, em oposição à 
convergência em sua definição mais corriqueira: 
elementos que se dirigem a um mesmo ponto, 
confluência.

51. Enquanto que multimídia refere-se ao uso de mais 
de um meio de expressão ou comunicação, ou um 
meio com diversas formas de conteúdo (som, ima-
gens estáticas ou em movimento, além de formas 
de interatividade), transmídia considera que esses 
múltiplos meios relacionam-se, que há troca e cru-
zamento de informações entre eles.
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por quem produziu o conteúdo original quanto por aqueles que o recebem, o que 
seria a principal característica da cultura participativa. “O conteúdo original se tornou 
apenas o pontapé inicial, a partir do qual o consumidor52 irá criar novas experiências.” 
(JENKINS, 2009b).

Essa possibilidade de que as narrativas sugeridas por uma obra possam ser 
o ponto de partida para criações por parte do interagente foi algo que eu já havia 
percebido em outras etapas do ciclo de obras do Zede Etes (figura 78). Tanto na 
exposição realizada no Porão do Paço quanto na performance O Administrador, 
algumas pessoas sentiram-se compelidas a escrever e compartilhar textos sobre 
suas experiências.53 Assim, um dos pontos que busco explorar com esse projeto é 
essa possibilidade de uma interação que vá além daquelas previstas pelo trabalho, 
fornecendo material para que o interagente possa partir do universo apresentado no 
site-obra para não apenas construir sua leitura, mas ir além, inserindo-se na própria 
construção desse universo.

O uso do termo Convergência proposto por Jenkins engloba diversos outros 
conceitos, sendo um amálgama destes. Jenkins (2009a, p. 43) contrapõe a noção 
antiga que se tinha de convergência, segundo a qual “todos os aparelhos iriam 
convergir num único aparelho central”, à sua concepção atual, que defende uma 
divergência no hardware, enquanto os conteúdos convergem. A Convergência seria 
um “fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia” (JENKINS, 2009a, 
p. 29), onde o público é incentivado a fazer a conexão desses conteúdos dispersos 
em vários veículos. 

Alguns dos principais elementos que caracterizam a Convergência proposta 
por Jenkins são:

• construção de universos / Capacidade enciclopédica: processo de criação 

52. É importante frisar que Jenkins é um teórico da área 
da Comunicação, e que seu estudo está centrado 
majoritariamente em produtos de entretenimento de 
amplo alcance, normalmente produzidos por gran-
des empresas de mídia. Por isso, ele analisa exem-
plos como a série Lost, os filmes e livros de Harry 
Potter ou a trilogia de filmes Matrix, e usa termos 
como “consumidor” do conteúdo, “franquia”, etc. 
Embora tais elementos estejam muito distantes de 
minha proposta de trabalho, diversos dos princípios 
que ele elabora na construção desse conceito de 
Convergência são pertinentes, por isso busco tra-
çar tal paralelo, mantendo as devidas proporções.

53. Um exemplo pode ser o texto de Moira Paula 
Chiaradia, escrito após vivenciar a performance O 
Administrador, em 2009:

 “Aproxime-se, rebanho: pedra, rápido.
 O que fazem aqui? Por que estão aqui? 
 E então arquivo público, noite de lua branca, corre-

dores escuros, cinco mil vidas que se multiplicaram 
em outras tantas cinco mais. Gerações se suceden-
do nos livros amarelos em decomposição gradual 
da memória. Corredores graduados com o aqui e o 
lá separados por finas grades, sonhos pelos cantos, 
pesadelos que se pensam em metalinguagem non 
sense.

 Proibido alimentar os pesadelos, desnecessário 
levá-los a passear: eles andam sozinhos, e à noite 
transitamos entre eles.

 As pedras não sonham. Nosso vínculo com o real, 
como pandorgas ao vento. 

 Mas de que lado estamos? 
 O que não entendemos é o que nos está sendo dito. 

Língua antiga e misturada que vem dos ares e de 
Chronos, todas as escolhas que não pudemos crer 
estavam ali nos sendo ditas, sonhos recorrentes, 
pesadelos cármicos, tudo é mentira e é verdade. 

 Só não sabemos de que lado estamos.”
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de um universo ficcional suficientemente coerente para que dele possam 
derivar novos conteúdos e narrativas, e que deem ao fruidor a percepção 
de que tal universo é amplo e extensível;

• narrativas transmidiáticas: desdobramento do conteúdo por múltiplas pla-
taformas de mídia;

• interatividade / participação: o potencial ou abertura de uma tecnologia de 
mídia ou do material produzido através dela para receber input do fruidor e 
responder a ele.

Em relação ao primeiro item, no que tange à criação de um universo ficcio-
nal, além dos aspectos já abordados anteriormente, é importante frisar o papel da 
incompletude – que, no entanto, acena com possibilidades. Houve uma preocupa-
ção em não deixar a narrativa excessivamente aberta ou fechada, pois isso negaria 
ao experienciador o papel de interagente. Como coloca Carl Einstein (apud DIDI-
HUBERMAN, 2003, p. 27), “Toda forma precisa é um assassinato de outras versões.” 
Uma referência nessa abordagem foi David Lynch, cujos roteiros trabalham com o 
que Jairo Carvalho (2010) identifica com o conceito de mundos possíveis de Leibniz, 
que ele denomina nesse caso “mundos incompossíveis” – ou seja, a construção de 
um universo ficcional múltiplo, em uma construção narrativa onde esses mundos 
se relacionam, cruzando e embaralhando as versões/universos possíveis, de modo 
que os elementos de cada uma, que em princípio seriam excludentes, incompatí-
veis – incompossíveis – são postos em contato, se relacionam, geram atritos ou 
desdobramentos imprevistos (figuras 79 e 80). Carvalho propõe uma análise do filme 
Cidade dos Sonhos,54 de Lynch, que difere da leitura mais comumente encontrada 
segundo a qual o filme estaria divido em sonho e realidade. Para ele, Lynch elabora 
duas tramas igualmente reais, cada uma em seu universo particular. Porém, essas 

Figura 78 - Jener Gomes: Registro 
da performance O Administrador, no 
Arquivo Público, 2009.

54. Cidade dos Sonhos (Mulholland Drive), 2001, dirigi-
do, produzido e escrito por David Lynch.
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duas realidades incompossíveis acabam por se cruzar, gerando o embaralhamento 
dos personagens. Assim, os saltos temporais e mudanças na estrutura da trama ou 
personagens não aparecem como algo aleatório e sem propósito (“mistérios ocos”, 
como no caso de Lost, mencionado mais adiante), mas sim como algo que se justifica 
pela existência desses universos ou realidades possíveis e paralelas, cujo cruza-
mento gera rupturas espaço-temporais que afetam a todas. No site-obra, diferentes 
universos aparecem como linhas paralelas que acabam por cruzar-se através da 
ação do interagente.

Quanto ao segundo ponto, narrativas transmidiáticas ou o desdobramento 
do conteúdo por diversos meios expressivos, vale ressaltar que, embora a explora-
ção de elementos de uma narrativa em outras plataformas de mídia não seja uma 
prática recente,55 é esse caráter de possível inversão de papéis e interação entre as 
partes o que realmente marca a diferença nas atuais narrativas transmidiáticas. O 
projeto do site-obra surgiu dentro de um contexto transmidiático, pois a narrativa que 

55. Em especial no universo do entretenimento, a 
prática de capitalizar o sucesso de um produto 
expandindo seu conteúdo por outras plataformas, 
como filmes cujos personagens viram bonecos 
colecionáveis, por exemplo, já existe há algum 
tempo. Porém, essa prática era até então uma 
“via de mão única”, na qual o público só podia agir 
como consumidor passivo. Para uma análise mais 
aprofundada sobre esse tema, vide BARBOSA, 
Sthefany Ellen Bonness. A estratégia da comu-
nicação integrada de marketing no contexto da 
cultura da convergência midiática: um estudo das 
aplicações pelas marcas. 2011. 110 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação em Comunicação 
Social)–Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, 
Curso de Comunicação Social, Porto Alegre, 2011.

Figura 79 - Cena do filme Cidade dos Sonhos 
(Mulholland Drive), de David Lynch, 2001, com 
as protagonistas Rita/Camilla (no reflexo) e 
Betty/Diane.

Figura 80 - Cena do filme Cidade dos Sonhos 
(Mulholland Drive), de David Lynch, 2001, com 
as duas protagonistas Rita/Camilla e Betty/Dia-
ne. Segundo Carvalho, Betty e Rita existem em 
uma realidade e Diane e Camilla, em outra.
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Figura 81 - Ío: Três Versões, 2007-2008.

Figura 82 - Ío: O Administrador, 2009.

envolve a vida de Feltes, as lendas do Metropolitano, o Zede Etes enquanto Teatro 
dos Sonhos e seu Administrador, bem como os próprios integrantes da Ío e o ser 
ficcional de Ernesto Souza, foi elaborada através de diversos formatos (espetáculo, 
DVD, exposição, contos, etc.), sendo que sempre houve um forte cruzamento entre 
essas manifestações (figuras 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88). Da mesma forma que o 
site-obra é um espaço virtual no qual vários desses trabalhos em mídias diversas são 

Figura 83 - Ío: Terceira Dentição IV, 2008-2009.



134

ressignificados, ele próprio tende 
a desdobrar-se por outros meios, 
tendo seu conteúdo expandido 
através de intervenções no mundo 
real. Porém, esse desdobramento 
assume um caráter diverso: não 
se trata de uma narrativa que 
é apenas veiculada por vários 
meios, mas cada meio provoca 
transformações nessas narrativas 
originárias. Assim como a vida de 
Feltes vem continuamente sendo 
reconfigurada ao longo dos anos e 
em decorrência de cada trabalho, 
esta instabilidade está presente 
na própria estrutura do site-obra, 
pois a realidade em torno da qual 
ele foi construído é fluida, móvel, 
e tende a estar em constante 
transformação.

Em relação ao potencial 
Figura 84 - Ío: Terceira Dentição VI, 2009.

interativo de um trabalho, este é um aspecto da Convergência que Jenkins (2009a, 
p. 30) considera fundamental. “A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por 
mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de 
consumidores individuais e em suas interações sociais com outros.” Jenkins (2009a, 
p. 41) parte do conceito de “protocolos” defendido por Gitelman, segundo o qual Figura 85 - Ío: O Administrador, 2009.
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esses expressam toda a gama de rela-
ções que envolvem determinada mídia,56 
muito mais do que as transformações tec-
nológicas – motivo pelo qual ele defende 
que a transformação dos meios de comu-
nicação é mais do âmbito cultural do que 
tecnológico.

Os sistemas de distribuição, como 
fita cassete, betacam, DVD e mp3, são 
simplesmente tecnologias, suportes de 
mídia, que podem rapidamente se tor-
nar obsoletas e ser substituídas (o que 
vem ocorrendo cada vez mais rápido 
nos últimos anos). Porém, os meios de 
comunicação, ou seja, o conjunto de “pro-
tocolos” associados a essas tecnologias, 

56. Como, por exemplo, no cinema: independente des-
te ser em película ou digital, há relações sociais, 
econômicas, materiais, etc., que envolvem o mes-
mo, e que nunca são estáticas (JENKINS, 2009a, 
p. 42).

Figura 86 - Ío: Espinhel, 2008.

Figura 87 - Ío: O Administrador, 2009.

Figura 88 - Ío: Zede Etes, 2005.

ou as práticas sociais e culturais que cresceram em torno delas, são também siste-
mas culturais, e “persistem como camadas dentro de um estrato de entretenimento e 
informação cada vez mais complicado.” (JENKINS, 2009a, p. 40).

Primo (2003, p. 2) observa que “[...] Brecht já defendia, nos anos 30, que 
a radiodifusão deveria se transformar de aparelho de distribuição em aparelho de 
comunicação.” Meios que se estabelecem por suprir uma demanda humana funda-
mental, embora possam sofrer alterações em seu conteúdo, seu público ou status, 
não são eliminados por meios emergentes, mas convivem com eles. Por isso, Jenkins 
(2009a, p. 40) coloca “que a convergência parece mais plausível como uma forma 
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57. Twin Peaks foi criada por David Lynch e Mark Frost, 
e teve suas duas temporadas exibidas nos Estados 
Unidos entre 1990 e 1991, tornando-se fenômeno 
de público.

58. Criado por Jeffrey Lieber, J. J. Abrams e Damon 
Lindelof, exibido no canal norte-americano ABC en-
tre 2004 e 2010, num total de seis temporadas, Lost 
foi um seriado de drama e ficção científica envol-
vendo um grupo de sobreviventes de um acidente 
de avião isolados em uma ilha misteriosa.

59. Sucesso de crítica e público, o seriado teve em tor-
no de 12 milhões de espectadores por temporada, 
nos Estados Unidos.

de entender os últimos dez anos de trans-
formações dos meios de comunicação 
do que o velho paradigma da revolução 
digital.”

O exemplo que o autor traz como 
primeiro grupo de discussão na internet 
que se aproximava do que Pierre Lévy 
definia como comunidades de conheci-
mento evidencia esse hiato entre potencial 
tecnológico e humano: uma comunidade 
online de fãs da série Twin Peaks (figuras 
89 e 90),57 criada em 1990, de certa forma 
já apresentou o cerne da problemática 
envolvendo a cultura participativa. “A 
capacidade da comunidade de unir seus 
recursos coletivos trazia novas exigên-
cias que nenhuma produção televisiva 
na época teria sido capaz de satisfazer.” 

Figura 89 - Cena da série Twin Peaks, de 
David Lynch, 1990-1991.

(LÉVY, 1998, p. 64). Ao descobrir o potencial de elucidar os mistérios propostos pela 
série ao trabalhar em grupo e, sobretudo, unir as capacidades criativas para desen-
volver hipóteses muito mais complexas do que o próprio autor havia elaborado, os 
participantes sentiram-se frustrados por não ter suas expectativas atendidas. O que, 
ironicamente, veio a se repetir com o seriado televisivo estadunidense Lost (figura 
91),58 considerada a série mais famosa da última década e um dos maiores fenôme-
nos de mídia.59

Figura 90 - Cena da série Twin Peaks, de David Lynch, 
1990-1991.
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Para Jenkins (2009b), Lost é o melhor 
exemplo dessa tendência, pois “desde o 
começo, o programa já previa a difusão da 
sua trama por várias plataformas.” O seriado 
desdobrou-se em jogos em rede, videogames 
como PlayStation 3, episódios para celular, e 
uma “lostpedia” na qual informações sobre o 
universo de Lost eram organizadas. “No site 
do programa, é possível ouvir podcasts com 
o elenco e ler a biografia de cada persona-
gem.” (JENKINS, 2009b). Foi publicado um 
livro escrito por um suposto passageiro do 
vôo Oceanic 815, companhia aérea fictícia 
para a qual também foi feito um site.60 Por 

60. http://www.oceanic-air.com, que simulava um site 
real, mas trazia informações escondidas sobre a 
série (site atualmente desativado) e http://ajiraai-
rways.com/, ainda ativo.

61. Exemplos na web: http://lostgame.us.ubi.com/, 
http://lost-media.com/, http://lost.com/, http://lostpe-
dia.wikia.com/wiki/Lost.

 Exemplos de livros e artigos: OROMANER, Marc. 
The myth of Lost: solving the mysteries and unders-
tanding the wisdom. [S.l.]: iUniverse, 2008.

 KAYE, Sharon M. (Ed.). Lost and philosophy: the 
island has its reasons. [S.l.]: Blackwell, 2007.

 SHAPIRO, Alan N. Lost: the crash out of globaliza-
tion and into the world. 2010. Disponível em: <http://
www.alan-shapiro.com/lost-the-crash-out-of-globa-
lization-and-into-the-world/>.

62. A.R.G (Alternate Reality Game, na sigla em inglês): 
Jogos de Realidade Alternativa.

63. Artigo sobre o ARG: http://super.abril.com.br/cul-
tura/lost-experience-serie-446566.shtml. Lista dos 
diversos sites e demais conteúdos relacionados a 
the Lost Experience: http://en.wikipedia.org/wiki/
Lost_Experience#External_links

64. Termo usado por Pierre Lévy.

Figura 92 - Fan art inspirada na série Lost.

Figura 93 - Fan art inspirada na série Lost.

toda a internet, há ilustrações (figuras 92 e 93) e capítulos feitos por fãs, personagens 

e situações que excedem o seriado 
e aumentam a gama de informações 
sobre o mesmo, além de diversas 
publicações como livros, artigos e 
revistas (algumas com edições intei-
ras analisando a série – figura 94).61 
Foi inclusive realizado um ARG,62 
chamado Lost Experience,63 que 
se propunha a desvendar diversos 
dos mistérios da série. No entanto, 
o potencial da inteligência coletiva64 

Figura 91 - Imagem de divulga-
ção da série Lost, de J.J. Abrams, 
Jeffrey Lieber e Damon Lindelof, 
2004-2010.
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dessas comunidades de conhecimento 
parece ter sido novamente subestimado, 
pois apesar do sucesso de crítica e público 
e dos muitos prêmios recebidos nos pri-
meiros anos, as últimas temporadas foram 
extremamente decepcionantes, e seu final 
amplamente criticado65 e mesmo ridicu-
larizado na internet.66 Assim, é possível 
observar que, embora uma iniciativa dessa 
proporção, envolvendo uma grande equipe 
profissional e milhares de dólares, possa 
atingir um nível de complexidade estrutural 
muito alto, seu conteúdo ainda fica sujeito a 
uma grande defasagem, por não acompa-
nhar a própria construção narrativa que ele 
suscita/potencializa. Esse exemplo reforça 
a ideia de que, muito mais do que tecnolo-
gias ou estruturas complexas, é o poder de 
fabulação que um núcleo narrativo evoca o 

65. O editor da revista Superinteressante, que havia 
dedicado muito espaço na revista e mesmo edições 
especiais para abordar os “mistérios” de Lost, co-
menta sua frustração: “Vender essas brincadeiras 
como elementos que formariam uma saga foi es-
telionato. Para piorar, a própria Lostpedia estava 
cheia de idéias de fãs que dariam conta de resolver 
tudo. De fundir aquela miríade de histórias sem pé 
nem cabeça numa narrativa coerente. A criatividade 
coletiva dos fãs tinha ultrapassado com folga a dos 
produtores. Mas eles preferiram fechar os olhos. 
Para um pecado desses, não tem purgatório.” 
(VERSIGNASSI, 2010).

66. Exemplos: 
 http://today.msnbc.msn.com/id/37308154/ns/today

-entertainment/t/was-end-lost-are-you-kidding-us/#.
UBb_N7QfSQw

 http://screenrant.com/lost-finale-explanation 
-kofi-61464/

 Vídeos de paródia:
 Desculpas dos roteiristas por não fazer um final: 

http://loyalkng.com/2010/05/12/lost-episoide-se-
ries-finale-leaked-sad-true-mess-35-miracles-sen-
se/

 Os personagens cansam da brincadeira: http://
www.youtube.com/watch?v=PbQtNvBy2B4

 Reunião criativa dos roteiristas tentando es-
crever um capítulo: http://www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=BdTfkpHDZ0k

 A série toda como o sonho de um cachorro: http://
www.youtube.com/watch?v=SoG2MxhZKyA

 “Hitler se decepciona com o fim de LOST” (da sé-
rie de paródias utilizando uma cena do filme Der 
Untergang, de Oliver Hirschbiegel): http://www.you-
tube.com/watch?v=zLjAhdaysxM

Figura 94 - Edição especial da revista Supe-
rinteressante sobre a série Lost.

verdadeiro cerne das narrativas interativas e transmidiáticas.

É importante ressaltar que Jenkins (2009a) faz uma distinção de termos entre 
interatividade e participação. A primeira seria pré-estruturada pelo criador, normal-
mente mais limitada e regida por regras, com respostas pré-estabelecidas. Nessa 
categoria entrariam os roteiros de navegação em um site que podem ser parcial-
mente escolhidos pelo internauta, o envio de comentários ou demais conteúdos 
(fotos, vídeos) por parte do mesmo, o preenchimento de formulários ou senhas, 
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jogos online, apenas para citar alguns exemplos envolvendo a web. A segunda, pra-
ticamente ilimitada e moldada pelas escolhas e iniciativas do próprio público, que 
ocorreria de forma independente dos criadores ou detentores dos direitos da obra 
originária, determinada por fatores sociais e culturais. Alguns exemplos de partici-
pação seriam a criação de blogs paralelos abordando o tema ou os personagens 
da narrativa de origem, publicação de spoilers,67 criação de fanfiction,68 produção de 
filmes ou animações independentes, grupos de discussão sobre o tema, etc.

Embora concorde que tal diferença existe, não considero a opção de termos 
muito apropriada para o âmbito desta pesquisa, uma vez que o uso de interação está 
também bastante associado à relação entre obra e leitor/espectador, por exemplo 
(JAUSS, 2002 apud MENESES, 2009, p. 17), e que participação parece remeter a 
um envolvimento físico ou presencial, ou a uma troca de informações. Assim, prefiro 
optar pelo termo interação englobando todos esses sentidos – pois do contrário temo 
perder a sutileza de algumas dessas relações que se estabelecem – e precisando 
seu uso quando for o caso. Considero mais pertinente definir de que nível de intera-
ção se está falando. Pode-se tomar como referência o que Guy Brett (2005, p. 33) 
observa em contraponto aos experimentos de Clark e Oiticica, em 1969:

“A participação do espectador” possui, como todos os rótulos artísti-
cos, o tom frio das frases fáceis. E já foi posto em prática por alguns 
artistas. Refiro-me à frieza de todos aqueles objetos e eventos em 
que a contribuição do espectador é meramente mecânica, em que 
é apenas recipiente passivo de efeitos preconcebidos ou, de outro 
modo, de efeitos arbitrários, nos quais não existe potencial para 
criar relacionamentos.

Lévy (1998) argumenta que há diferentes tipos de interatividade, indo de 
dispositivos de comunicação linear até os que permitem transformar os envolvidos 
na comunicação em agentes ativos, emissores e receptores da mensagem. Em con-

67. Revelações sobre a trama, em especial antes de 
sua divulgação oficial.

68. Fanfiction: quando um fã escreve uma história 
usando o universo ficcional do filme/livro/série etc. 
que admira. Um exemplo marcante dessa prática é 
o da chilena Francisca Solar que, insatisfeita com o 
quinto livro da série Harry Potter, de J.K. Rowling, 
decidiu escrever, aos 20 anos, uma continuação. 
Harry Potter y El Ocaso de los Antos Elfos, com 756 
páginas, foi publicado on-line em 2003 e baixado 
mais de um milhão de vezes, recebendo inclusi-
ve traduções (também feitas por fãs) para outros 
idiomas. O sucesso lhe rendeu um contrato com a 
Random House, grande editora britânica através da 
qual ela lançou o romance La Septima M, primeiro 
de uma pentalogia, em 2006, que vendeu 25 mil 
exemplares. Ela rompeu o contrato, no entanto, e 
voltou ao formato de distribuição digital com o se-
gundo volume, El Hada de las Cadenas, lançado 
em 2011, e agora dá palestras sobre livros transmí-
dia (BERABA, 2012).
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sonância com esses pensamentos, Primo (2003) defende que há diferentes tipos de 
interatividade no que tange a plataformas web, que se pode abarcar nos seguintes 
grupos: a interface potencial (oferece diversos percursos possíveis e conteúdo rea-
gente, porém não há possibilidade de interferência ou comunicação por parte do 
internauta); o hipertexto colaborativo (no qual o internauta pode agir como intera-
gente, contribuindo com material ou estabelecendo comunicação com os criadores 
ou outros internautas); e o hipertexto cooperativo (onde o interagente participa de 
discussões sobre a própria estrutura do site e pode interferir na mesma).

Como exemplo, Primo (2003, p. 12) cita a pesquisa de Lenara Verle sobre sua 

Figura 95 - Sala de chat 3D do site-obra Desertesejo, de Gilbertto Prado.
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participação no projeto SITO,69 que tem possibilidades de interação nos três níveis: 
explorar as formas de navegação do site; colaborar submetendo conteúdo; coope-
rar com discussões sobre o desenvolvimento do projeto. Pode-se também encaixar 
nessa categoria Desertesejo,70 de Gilbertto Prado (figura 95). Trata-se de um projeto 
de web arte imersivo, com um conjunto de ambientes em 3D, divididos por níveis de 
interação:

1. Ouro é a zona do silêncio. Nesse primeiro ambiente, a navega-
ção é solitária. 
2. Viridis é o espaço do céu e cores. Nele, o viajante vê sinais da 
presença de outros, mas sem ter contato direto com eles. 
3. Plumas é o eixo dos sonhos e das miragens. Nesse ambiente, 
o viajante interage diretamente com outros, via chat 3D. É a zona 
do contato e da partilha entre os avatares dos diferentes usuários. 
(PRADO, 2011)

Prado (1994) argumenta que, “com os projetos telemáticos, estamos tratando 
de uma pluralidade participativa [...]”, ou seja, colocando em diálogo perspectivas 
diferentes pelo intermédio das redes, onde a obra artística se realiza pela presença 
e pela sensibilidade do outro. Bulhões (2011, p. 52) traz o exemplo de Cidade de 
Abadyl71 como um exemplo extremo dessa interação, por ser o espaço do site cons-
truído integralmente através da cocriação, com o envio de cenários por parte dos 
interagentes. Esse aspecto é evidenciado em diversas propostas de web arte, que 
contam com o input dos interagentes na construção de suas narrativas. Um dos 
exemplos citados por Jenkins (2009a, p. 46) que pode ser enquadrado como web 
arte (embora ele não o identifique como tal) é Yellow Arrow:

Yellow Arrow é um projeto de arte pública global envolvendo 
experiências locais. Combinando adesivos, telefonia móvel e uma 
comunidade internacional, Yellow Arrow transforma o cenário 
urbano em um “mapa profundo” que expressa as histórias pesso-

69. http://www.sito.org/
70. http://www.itaucultural.org.br/desertesejo/
71. http://www.abadyl.com/city2/index.php
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ais e segredos escondidos que existem nos espaços cotidianos. 
(COUNTS..., 2012, tradução minha).

Esse exemplo pode ser aproximado de outras propostas de web arte nas 
quais o princípio de Convergência está presente na forma como o artista é um pro-
positor do conteúdo e da estrutura inicial, que vai sendo desdobrada e alterada pelo 
interagente, que pode levar essa experiência ao “mundo offline” para depois fornecer 
input ao trabalho na web, como em Exorcismos Urbanos72 (figura 96) e Movement 
Library.73 Embora esse procedimento de submissão e manipulação de material por 
parte do interagente esteja presente em minha proposta pra o site-obra, não queria 
fazer desse tipo de troca o cerne do trabalho, mas uma dentre várias possibilidades 
abertas.

Interessava-me buscar alternativas que fossem instigantes por seu conteúdo 
mais do que pela complexidade de seu formato – esta estaria apenas na estrutura da 
navegação. Inclino-me a algo que pudesse se inserir de forma sutil no real, acenar 
com desdobramentos e dar liberdade, instigar, provocar. Por tratar-se de um universo 
com incontáveis possibilidades, foi necessário em meu processo criativo, também, 
estabelecer restrições/limites como forma de centrar a criação nas lexias que iriam 
compor o site-obra, e na interação entre elas, pois minha tendência era ficar explo-
rando indefinidamente os formatos e códigos disponíveis. Aqui, acho importante 
ressaltar que a opção por não usar muitos dispositivos complexos foi feita também 
considerando o risco de tornar a experiência menos densa. Como observa Primo 
(2003, p. 2):

A discussão a respeito da interação mediada parece agora reduzida 
ao potencial multimídia do computador e de suas capacidades de 
programação e automatização de processos. [...] Reduzir a inte-
ração a aspectos meramente tecnológicos, em qualquer situação 

72. http://www.exorcismosurbanos.com
73. http://turbulence.org/Works/html_butoh/html 

-movement-library/

Figura 96 - Site Exorcismos Urbanos. Sequência mos-
trando a forma de participação.
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interativa, é desprezar a complexidade do processo de interação 
mediada.

A mesma lógica determinou certas opções estéticas e tecnológicas envol-
vendo o projeto do site-obra como um todo. Isso se deve ao fato de existir, em minha 
opinião, um perigo no que tange às obras envolvendo tecnologia: o deslumbramento 
com novos recursos, que pode muitas vezes ofuscar a própria essência do trabalho, 
tornando-se uma mera plataforma de demonstração das últimas descobertas. Tais 
“armadilhas” são ainda mais difíceis de identificar quando envolvem opções estéticas 
que parecem inovadoras, mas, na realidade, tem praticamente uma “obsolescência 
programada” (assim como certas tecnologias), por se tornarem rapidamente datadas. 
Como argumenta Nunes (2003b, p. 3):

A produção em web arte necessita de posturas que procurem 
questionar a tecnologia na qual está inserida e a relação desta com 
o humano enquanto novas possibilidades perceptivas e sociais. 
Pede-se uma postura crítica – nem deslumbrada, nem perdida no 
fetiche tecnológico – que procure por anseios do sensível frente à 
nossa percepção intimamente tecnologizada. Máquinas não fazem 
arte. Idéias fazem-na.

Nunes (2003a, p. 2) alerta, ainda, que “por conta da primazia técnica, muitas 
vezes, produções de design em hipermídia são consideradas – equivocadamente 
– de faturas artísticas.” Especialmente por se tratar de um meio cujos paradigmas 
ainda estão em definição. Em uma realidade onde tudo pode mudar em seis meses, 
optar por recursos e gráficos aparentemente menos inovadores (por estarem vincula-
dos a uma certa “tradição” estética) revelou-se uma opção com a qual me senti mais 
satisfeita. Dois fatores em especial influenciaram essa decisão: o fato de que, ao pes-
quisar opções para o desenvolvimento da web-obra em revistas especializadas (em 
especial a Revista W),74 ficou evidente o quanto a aposta nas “ultimas novidades” em 

74. Revista www.com.br, ou Revista W, Ed. Europa, é 
uma publicação mensal voltada para profissionais 
que trabalham no setor da internet, como web 
designers, desenvolvedores e webmasters. Traz 
também conteúdo da revista europeia.net. Site da 
revista: http://revistaw.com.br/
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design web e programação tendiam a se tornar hegemônicas e serem rapidamente 
ultrapassadas (revistas de um ano atrás traziam exemplos de sites que, para usar 
uma expressão jocosa popularizada pela internet, pareciam “tão do ano passado”).75 

Assim, optei por alguns formatos específicos para a exibição dos diferentes tipos 
de conteúdos, que deveriam repetir-se de forma recorrente ao longo das páginas, 
também como forma de dar ao conjunto uma identidade visual definida (figuras 97, 
98, 99 e 100).

Também pesou nessa decisão o fato de que, de todos os sites que pesquisei 

Figura 97 - Uma das páginas do site-obra Zede Etes – O Estranho Equívoco... (localizado em 
www.io.art.br). O mesmo modelo é usado para a maioria das páginas que contêm texto.

Figura 98 - Uma das páginas do site-obra Zede Etes 
– O Estranho Equívoco... O mesmo modelo é usado 
para diversas páginas que contém fotografias.

75. Arlindo Machado (2001 apud PRIMO, 2003, p. 6-7) 
adverte:

 “Desgraçadamente, porém, essas mesmas máqui-
nas e programas se baseiam, em geral, no poder 
de repetição, e são os conceitos da formalização 
científica o que elas repetem até a exaustão. A 
repetição indiscriminada conduz inevitavelmente a 
estereotipia, ou seja, à homogeneidade e à previ-
sibilidade dos resultados. A multiplicação, à nossa 
volta, de modelos pré-fabricados, generalizados 
pelo software comercial, conduz a uma impressio-
nante padronização das soluções, a uma unifor-
midade generalizada, quando não a uma absoluta 
impessoalidade, conforme se pode constatar em 
encontros internacionais tipo Siggraph, nos quais 
se tem a impressão de que tudo o que se exibe te-
nha sido feito pelo mesmo designer ou pela mesma 
empresa de comunicação.” [grifos do autor]
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ao longo do projeto, aqueles com os quais mais me identifiquei eram justamente 
aqueles que não haviam tão fortemente seguido a “moda” do momento em que foram 
desenvolvidos, o que lhes dava um ar, se não atemporal (já que tal termo parece 
inapropriado ao se tratar de internet), ao menos não facilmente datáveis. Ao perceber 
que o próprio site do espetáculo Zede Etes, com um design extremamente simples e 
quase nenhum recurso audiovisual, continuava a me instigar, apesar de todas suas 
limitações, optei, definitivamente, por um projeto de web arte cuja complexidade 
estivesse na interrelação de suas partes, em seu conteúdo, mas não ancorada em 
recursos tecnológicos/de programação. Um dos sites de web arte de referência para 

Figura 100 - Uma das páginas do site-obra Zede Etes 
– O Estranho Equívoco... O mesmo modelo é usado 
para a maioria das páginas que contém vídeo.

Figura 99 - Página de imagens do site-obra Zede Etes... com a foto quando ampliada.



146

essa opção foi também My Boyfriend Came Back From the War,76 da artista russa Olia 
Lialina. Embora seja de 1998, com um design extremamente simples e sem grandes 
recursos, continua sendo uma obra tocante e extremamente instigante (figura 101). 
Com uma narrativa que vai se desdobrando através de cliques nas imagens e textos 
que aparecem na tela (que vai se subdividindo), Lialina cria um relato sensível e 
envolvente, mesmo que a única interação do internauta seja através da opção dos 

Figura 101 - Site de Olia Lialina, My Boyfriend Came Back From the War, em uma das configura-
ções possíveis.

76. http://www.teleportacia.org/war/war.html
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links nos quais clicar. Bulhões (2011, p. 40-41) argumenta que, nesse site-obra, o 
relato ficcional é composto pelo interagente através da organização mental das ima-
gens e dos textos, estabelecendo a interconexão dos tempos.

Essa interconexão de tempos e de realidades possíveis foi algo que busquei 
ao longo do desenvolvimento desta pesquisa, o que fez com que me deparasse 
com algumas questões: como manter esse trânsito instável entre passados ficcio-
nais incompossíveis, obras efêmeras, ambientes reais? O quanto é possível transpor 
formas de mídia e ambientes virtuais para o real, em que seja agente não só o corpo 
imaginado das redes telemáticas, mas o corpo concreto, sensorial? Em um momento, 

Figura 102 - Fotoperformance Do Lado de Fora de um Quarto Fechado, 2012.
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por exemplo, o interagente é exposto a imagens de pedras, em outro, ele é convidado 
a segurar uma pedra em sua mão, expandindo sua experiência (figuras 102 e 103). 
Essa abordagem antitética entre a ação e a percepção fenomenológica concretas 
e virtuais será realmente funcional para o interagente? É algo cujo resultado é de 
medição imprecisa, pois se dá na insondável subjetividade de cada indivíduo. Como 
coloca Prado (2010, p. 74), ao trabalhar com arte na rede “[...] o artista propõe um 
contexto, um quadro sensível no qual alguma coisa pode ou não se produzir, um 
dispositivo capaz de provocar intercâmbios”, torna-se um gerador de transformações 

Figura 103 - Página do site-obra Zede Etes... com uma das instruções de Do Lado de Fora de 
um Quarto Fechado.
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e partilhamentos.

De que forma fazer do site-obra um foco gerador dessas transformações e 
partilhamentos? Busquei, mais do que contar uma história, fazer o espectador crer 
em algo, por mais absurdo ou evidentemente falso que seja.77 Almejo criar nele esse 
lugar do possível, como abrindo fissuras na realidade e expondo outras dimensões 
de significado. Fazendo uso da narração por palavras faladas ou escritas, por sons 
e imagens, pela instalação e pela performance, seja ela presencial ou em forma de 
registro, busco construir um mundo possível que escoa para a nossa realidade, quase 
como reconstituições de um lugar, de um tempo específico ou distópico. Reconheço 
nessas intrincadas construções algo que pode ser identificado como elementos ou 
atos narrantes, que vão muito além da voz, falada ou escrita. São situações e ima-
gens que evocam realidades ou mundos incompossíveis – possibilidades de uma 
existência paralela, que em algum ponto tênue cruza-se com a nossa.

Busquei uma construção artística que pudesse inserir-se de uma forma ten-
tacular dentro do universo real, mesclando elementos para re-construir memórias, 
criando uma situação de verdade possível para o espectador, de forma que ele pode-
ria ou gostaria de acreditar. Identifico nesse processo o que poderia ser chamado de 
arte como argumento. Através do ciclo de obras do Zede Etes, em especial no projeto 
de web arte, a busca foi, em diversas instâncias, de criar uma rede de narrativas, 
ambientes e inserções, de forma que, mais do que um conjunto de obras, surgisse 
uma espécie de universo incompossível, com regras próprias e certo nível de inde-
pendência. Para isso, foi preciso fazer com que o site-obra se constituísse como uma 
plataforma a partir da qual novas relações e elementos surgiriam.

Assim, além das possibilidades de leitura trazidas, foram elaboradas estraté-
gias de projeção, ou seja, aberturas para que parte de seu conteúdo transbordasse, 

77. O pacto/contrato de leitura de que fala Jean-Marie 
Schaeffer, que implica em uma suspensão voluntá-
ria da descrença para aceitar o universo ficcional 
que se apresenta. (SCHAEFFER, 2011).
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não apenas para outros sites, mas também para o “mundo real”. De acordo com 
Bulhões (2011, p. 87):

[...] o lugar virtual, fluido, onde a obra é criada e exposta, substitui 
um lugar físico de referência, possibilitando que os indivíduos se 
afastem dos espaços geográficos específicos, transitando no cibe-
respaço como em um mundo paralelo. No entanto, ao invés de se 
perderem nesse ambiente fluido, muitos artistas, através de seus 
trabalhos, buscam estabelecer novas relações com determinados 
lugares, através de diferentes mecanismos disponíveis no ciberes-

Figura 104 - Página do site-obra Zede Etes... com uma das instruções de Do Lado de Fora de 
um Quarto Fechado.
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paço. Eles exploram as novas possibilidades diretas de relações 
do indivíduo com o entorno próximo ou distante, com as questões 
sociais e locais e com o global planetário.

Dessa forma, busquei explorar as relações com o interagente para além das 
escolhas in-site através de propostas de ações que ele poderia realizar fisicamente 
ou imaginar. A apropriação de um espaço externo também foi algo que se apresentou 
para mim como uma etapa necessária nesse processo, assim como buscar formas 
de propor ações para o público/interagente que não fossem impositivas, mas que 
abrissem possibilidades. Trazida por essas inquietações, surgiu a proposta para Do 
Lado de Fora de um Quarto Fechado (figura 104). Para essa ação, foram criadas nove 
proposições, impressas num formato de cartões de visita (figura 105). Em uma perfor-
mance,78 os cartões eram entregues às pessoas presentes, sendo que cada instrução 
era escolhida por mim com base em percepções subjetivas, buscando a instrução 
que me parecia ser a mais significativa para aquela pessoa em particular (figuras 106 
e 107). O mesmo procedimento foi repetido dois dias depois, desta vez ocupando 

78. Realizada dentro do âmbito da exposição coletiva A 
imagem da palavra / Arte y poesia del estado de Rio 
Grande do Sul, no Centro de Exposiciones Subte 
em Montevidéu, Uruguai.

Figura 105 - Cartão com uma das instruções da performance 
Do Lado de Fora de um Quarto Fechado.

o espaço público (centro 
da cidade). Aproveitando 
um dia em que a cidade 
estava vazia, pude fazer a 
abordagem das pessoas 
de forma que ninguém 
soubesse que se tra-
tava de uma proposição 
artística, o que deu outra 
significação ao ato de 
receber tais instruções. 
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Essa ação foi registrada em fotografias (figuras 108, 109, 110 e 111), que passaram 
a integrar um dos blocos do site-obra.

Partindo das instruções e registros dessa performance (figura 112), algumas 
dessas atividades são propostas ao interagente em uma das páginas do site-obra. 
Nela, há uma imagem dos cartões na soleira de uma porta. Ao clicar sobre eles, 
alguns trarão fotos da performance realizada, e outros as proposições escritas. A 
página traz, também, a data de uma intervenção que irá ocorrer na cidade de Porto 
Alegre, concomitante a uma exposição na Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ), 

Figura 106 - Performance Do Lado de Fora de um Quarto Fechado, 2012.

Figura 107 - Performance Do Lado de Fora de um 
Quarto Fechado, 2012.
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em dezembro de 2012. Nessa, cartazes contendo as instruções serão colados pela 
rua, nos entornos da CCMQ. Estarão também disponíveis pendrives inseridos em 
espaços públicos, chumbados em muros ou paredes, e cuja localização será indi-
cada na exposição e no site. Os interagentes que optarem por se deslocar até o local 
onde estarão esses pendrives poderão usá-los para baixar o conteúdo referente à 
exposição e links para o site-obra, bastando para isso conectar a eles qualquer apa-

Figura 108 - Fotoperformance Do Lado de Fora 
de um Quarto Fechado, 2012.

Figura 109 - Fotoperformance Do Lado de Fora 
de um Quarto Fechado, 2012.

Figura 110 - Fotoperformance Do Lado de Fora 
de um Quarto Fechado, 2012.

Figura 111 - Fotoperformance Do Lado de Fora 
de um Quarto Fechado, 2012.
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relho com entrada USB. É o que Bulhões (2011, p. 77) identifica como “uma proposta 
de interferência no espaço público, por uma ação gerada a partir do ciberespaço.” 
Porém, nesse caso, a realização do site-obra gerou a demanda por essa intervenção, 
que foi incorporada a ele que, por sua vez, vai gerar novas intervenções, que serão 
novamente incorporadas, em um processo contínuo de ação e reação.

Assim, o interagente será convidado a participar, visitar a exposição, buscar 
os locais da intervenção pela cidade, reagir às proposições apresentadas e regis-
trá-las por meio de textos, fotos, sons. Se optar por enviar esse material de volta ao 
site-obra, ele poderá também ser utilizado, mas não apenas como registro: pode ser 

Figura 112 - Fotoperformance Do Lado de Fora de um Quarto Fechado, 2012.
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usado como ponto de partida para modificações mais profundas no conteúdo ou até 
como mote para novas proposições, dentro e fora da plataforma web, integrando, 
dessa forma, o ciclo, realimentando-o.



.
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Considerações finais – Onde o fim é o meio

Ao iniciar esta pesquisa, eu trazia muitos questionamentos relacionados 
à minha produção realizada até então e que haviam desembocado nesse projeto 
de realizar um site-obra. Nela, havia identificado a busca pela construção de um 
universo ficcional aberto, ou seja, que estivesse em constante transformação e 
pudesse ser manipulado. Através da elaboração do trabalho prático e das leituras, 
identifiquei algumas características nas estruturas com as quais meu trabalho estava 
mais alinhado, e pelas quais optei por me aprofundar, o que fez com que eu me 
centrasse nos conceitos operatórios de atos narrantes e montagem, que trouxeram 
um novo entendimento sobre a natureza da construção narrativa com a qual eu pre-
tendia operar. Nesse processo, novas questões foram surgindo, fazendo com que 
tanto minha prática quanto o próprio desenvolvimento da pesquisa passassem por 
transformações.

A busca por subsídios teóricos para entender os rumos de meu trabalho, por 
exemplo, foi o que me aproximou de um entendimento do caráter labiríntico que 
minhas obras vinham tomando, e que foi, provavelmente, a razão subjacente pela 
qual optei por desenvolver uma obra de web arte. Digo provavelmente pois, como 
mencionado, identifico em minhas opções por suportes e linguagens uma motivação 
que parte muito mais das demandas da própria intenção poética do que de uma 
escolha prévia consciente. Realizar esse projeto em uma linguagem majoritaria-
mente desconhecida por mim foi um desafio importante, não apenas por dar novas 
dimensões à minha poética, mas por evidenciar as necessidades que estavam por 
trás dessa transição. Assim, parte deste trabalho de pesquisa foi ancorado no próprio 
processo de identificação dessas demandas, e de tudo que elas acarretavam, tanto 
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no que tange a sua realização prática quanto seu entendimento teórico/conceitual.

Ao buscar me aprofundar nas características que me pareciam, à época, ter 
direcionado essa escolha, como o seu potencial narrativo, fui confrontada com ques-
tionamentos sobre o tipo de narrativa que eu estava agenciando, e quais as formas 
que eu pretendia operar para transmiti-la. Nesse processo, percebi o quanto a predo-
minância literária era na realidade uma etapa no processo de construção do conjunto 
ficcional que comporia o site, mas que deveria ser gradativamente desmembrada, 
desdobrada e traduzida em outros meios.

A escolha por suprimir um excesso de informações que, conforme mencionado 
no terceiro capítulo, percebi ser importante para abrir um leque maior de leituras do 
material apresentado, foi um aspecto relevante que apareceu no trabalho prático e 
se refletiu no processo de escrita desta dissertação. De certa forma, tive que operar 
uma escolha semelhante, não entrando em detalhes sobre o material produzido para 
o site-obra e as relações que se estabeleciam entre eles, com exceção de elemen-
tos-chave para a compreensão da proposta e alguns exemplos usados como forma 
de ilustrar o processo. O mesmo se deu com as relações entre obras anteriores e a 
forma como essas foram fagocitadas e reinstauradas nesse novo meio; assim como 
as relações estabelecidas com o trabalho de outros artistas. Esse corte foi neces-
sário para evitar uma dispersão do foco da dissertação; logo, procurei apresentar 
as questões mais pertinentes que cada etapa levantava sem me ater em cada caso 
específico, centrando a análise na estrutura do site-obra como um todo.

Como a realização da pesquisa deu-se concomitantemente ao desenvolvi-
mento do projeto prático, senti muitas vezes a necessidade de um distanciamento em 
relação a esse, como forma de melhor apreender as questões que estavam sendo 
levantadas nesse processo, e ver a pertinência de minha análise em relação aos 
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resultados obtidos, em especial nas etapas iniciais do trabalho. Nessas, o projeto 
sofreu diversas transformações, inclusive afastando-se drasticamente da proposta 
inicial. Nesse processo, foi de fundamental importância o diálogo com a orientadora 
e as trocas com colegas e professores, bem como as experimentações práticas e 
questionamentos levantados por Munir Klamt, meu parceiro na Ío; em especial no 
que tange à reinstauração, adaptações e substanciais mudanças em obras que haví-
amos realizado anteriormente em diferentes contextos.

Esse processo colaborativo de criação teve um papel importante que, no 
entanto, não pôde ser aprofundado dentro do escopo desta pesquisa. Alguns aspec-
tos, no entanto, valem ser mencionados: ao optar por realizar uma obra em uma área 
cuja técnica eu não dominava – e nem poderia dominar dentro do tempo disponível, 
diferentemente do que havia ocorrido com projetos anteriores –, fui confrontada 
com o difícil processo de transmitir o que eu pretendia para alguém que deveria 
dar-lhe forma. Embora tenha trocado idéias com amigos que trabalham com design 
e programação em etapas iniciais do projeto, o site-obra foi realizado com apenas 
um programador, Renan Polonia. Por operar com códigos, plataformas e scripts que 
nem sempre eram viáveis dentro daquilo que eu almejava, foi realizado um duplo 
processo de tradução: do projeto para o programador, e dele de volta para mim, 
trazendo limitações ou fatores complicantes, o que exigia um novo remodelamento.79

Essa experiência, com tudo que tem de frustrante, me fez ver também novas 
possibilidades poéticas de agir dentro dessas limitações. Como exemplo mais direto 
posso citar a produção de um texto, realizado em uma das disciplinas do mestrado,80 

que passei por esse processo, literalmente: usei um recurso de tradução automá-
tica disponível na web,81 passando o texto para o alemão, e depois de volta para 
o português, duas vezes seguidas. Trabalhei em cima do resultado para ver quais 

79. Bulhões traz as observações de Lev Manovich 
(2005) de que os trabalhos artísticos realizados na 
web devem levar em conta as possíveis limitações e 
incompatibilidades entre equipamentos e sistemas, 
estando cientes de que nunca poderão antever a 
forma através da qual cada dispositivo irá acessar a 
obra de web arte. Logo, essa imprevisibilidade deve 
ser considerada no processo criativo do artista. 
(BULHÕES, 2011).

80. Laboratório de Textos, ministrado pela Profa. Dra. 
Elida Tessler.

81. http://translate.google.com.br
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novos significados emergiam desse texto, e fiquei agradavelmente surpresa com 
o resultado. Assim, incorporei esse procedimento em alguns elementos do próprio 
site-obra localizado em www.io.art.br. Passei a operar com essa visão, então, em 
relação ao processo de “tradução” de meu projeto, usando as questões que surgiam 
não como limitadores, mas como desafios geradores da construção dessa obra poé-
tica. Acredito que essa é uma característica que mereceria ser mais amplamente 
explorada em pesquisas futuras.

O potencial interativo do site-obra foi também uma característica que foi posta 
à prova à luz dos conceitos estudados, o que levou a um entendimento dos diversos 
níveis em que o projeto de web arte poderia operar. Como um reflexo dessa proble-
matização, procurei diversificar essa experiência, trazendo, além das possibilidades 
de escolha e submissão de conteúdo por parte do interagente, proposições de ações 
físicas ou mentais para serem realizadas e compartilhadas.

Percebi, ao procurar me aproximar das teorias que abordavam a estrutura das 
redes, que realizei teoricamente um procedimento que se aproximava muito daquele 
que eu havia utilizado na construção da estrutura do site-obra. Eu havia recorrido 
a uma estrutura concreta, com dimensões espaciais, como forma de agenciar o 
pensamento. No caso do site-obra, eu havia recortado imagens e construído um 
verdadeiro labirinto de papel que eu pudesse recombinar mas, sobretudo, manipular 
tridimensionalmente –  que era como eu o via em sua forma final. Em minha escrita, 
um processo muito semelhante ocorreu: para estruturar meu pensamento sobre as 
redes, centrei-me principalmente em imagens tridimensionais: o rizoma (que na ori-
gem do termo é uma estrutura botânica palpável), o informe moldável (igualmente 
um conjunto de organismos que ocupam o espaço e se deslocam) e o torus (uma 
representação tridimensional de um plano bidimensional cujas bordas opostas são 
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contínuas).

Essa percepção alterou, também, a forma como passei a abordar o conceito 
de Convergência pois, ao me aprofundar na análise desse conceito e tudo que ele 
envolvia, percebi a necessidade de tornar a potencialidade de desdobramentos mais 
concreta, dar-lhe um espaço para além da rede, efetivamente experimentando com 
inserções de seu conteúdo no “mundo real” e de volta para ele. A Convergência se 
dá não apenas na aglutinação ou agregação, mas quando há transposição, proje-
ção. Quando uma mídia se atravessa na outra, uma realidade se insere em outra 
e se ambas se retroalimentam. Isto é, de uma dimensionalidade virtual, o site-obra, 
para dimensões compossíveis em um espaço tridimensional fenomenológico. O input 
recebido nesse, por sua vez, retroalimenta o espaço virtual (e ficcional) da obra. 
Identifico esse caráter de interação e inserção no espaço do real em especial, na 
parte do site relacionada à proposta de Do Lado de Fora de um Quarto Fechado, uma 
das últimas a ser realizada e que, por isso, intuo ser aquela que vai ditar os rumos do 
desenvolvimento desse trabalho, e em minha poética como um todo, a partir daqui.

O conceito de Convergência, como foi proposto, atua como um aglutinador de 
uma série de relações complexas, que envolve os conceitos vistos ao longo dessa 
pesquisa, como narratividade, hipertextualidade, interatividade, construção de mun-
dos possíveis, estruturas de redes, etc. Assim, agindo como uma síntese desses 
conceitos, infiro que a Convergência poderia servir como ferramenta/instrumento 
para organizar e aprofundar a reflexão sobre as possibilidades da produção artística 
que se utiliza desses elementos.



.
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