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RESUMO

Essa pesquisa investiga a participação em trabalhos artísticos colaborativos
criados para a rede Internet e viabilizados pelos avanços da telemática. Por motivos
metodológicos de análise, relaciona-se a interatividade trivial e não-trivial com as
possíveis colaborações participativas e construtivas em experimentações artísticas de
base tecnológica. Adota-se a pesquisa exploratória a fim de se catalogar as diversas
formas de manifestações de web arte que abordem práticas colaborativas em
ambientes narrativos, com enfoque nas produções de histórias em quadrinhos
eletrônicas – as HQtrônicas.
Durante o mapeamento dessas práticas, analisa-se as formas de colaboração
presentes nesses projetos com o intuito de embasar conceitualmente a proposta prática
desenvolvida simultaneamente à pesquisa teórica: uma experimentação poética
constituída de um ambiente web que abriga uma HQtrônica colaborativa, chamada de
Interminatum. A HQtrônica conta com a colaboração de seus interatores ao fruir por
suas possiblidades; é permitido o envio de quadros a partir de qualquer momento da
história, fazendo com que se forme uma complexa rede de narrativas interligadas entre
si, dentre outras características emergentes de um processo colaborativo em rede.

Palavras-chave: web arte, HQtrônica, colaborações artísticas em rede.
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ABSTRACT

This research investigates the participation in collaborative artworks created for
the Internet network and enabled by the advances in telematics. For methodological
reasons analysis, we relate interactivity trivial and non-trivial with participatory and
constructive collaborations in technology-based artistic experimentations. We adopted
an exploratory research in order to categorize the various forms of web art
demonstrations that address collaborative practices in narrative environments, focusing
on productions of electronic comics - the HQtrônica.
During the mapping of these practices, we analyzed the forms of collaboration
present in these projects in order to ground the practice proposal conceptually
developed simultaneously of the theoretical research: a poetic experiment constituted of
a web environment that hosts a collaborative HQtrônica, called Interminatum. The
HQtrônica counts on the collaboration of its interactors to fruition by its possibilities. It's
allowed to send a scene from any time in history, turning it into a complex
interconnected narratives network, among other features that emerges from a
networked collaborative process.

Keywords: web art, HQtrônica, artistic collaborations network.
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INTRODUÇÃO

A popularização das tecnologias computacionais altera de forma relevante as
manifestações artísticas do final do século XX, proporcionando hibridações entre a arte
e as novas mídias, tornando o ciberespaço um ambiente fértil para experimentações
artísticas.
Diante das mais diversas formas de expressão ligadas à tecnologia, como a
geração de imagens numéricas, o uso de interação e interatividade em instalações, ou
até experimentos ligados à bioarte e arte genética, destaca-se, na presente pesquisa, o
avanço tecnológico nos âmbitos da computação e das redes de telecomunicação, que
dá origem à chamada arte telemática. De acordo com Gilbertto Prado (2003, pg. 24), o
artista, inserido nesse contexto, passa a criar também com esses meios, a explorar as
relações que se dão entre as pessoas, por mais distantes que estejam, fomentando,
assim, a troca, a relação e o intercâmbio de experiências e visões.
Além de tratar das manifestações em rede em um contexto mais amplo,
destacamos aplicações que são categorizadas como web arte para, posteriormente,
focarmos nossas reflexões em histórias em quadrinhos eletrônicas colaborativas
presentes na World Wide Web especificamente – ou que ocorram a partir da troca de
experiências online.
O avanço tecnológico computacional não se restringe às experimentações
telemáticas, mas se expande às mais diversas áreas da criação que passam a se
utilizar desses novos recursos e iniciam os processos de hibridização das
manifestações artísticas. No caso específico dos artistas que fazem parte do universo
dos quadrinhos, em meados de 1980, iniciam-se experimentos de criação de narrativas
utilizando-se dos recursos que o computador oferecia. Primeiramente, tais criações
manuais foram reforçadas por ferramentas computacionais durante o letreiramento, a
finalização ou colorização dos quadros da narrativa, ainda para fins de impressão. Aos
poucos, o objeto impresso deixa de ser o foco de tais manifestações e as narrativas em
quadrinhos passam do suporte papel aos browsers e monitores do computador,
fazendo surgir essa nova narrativa híbrida entre HQ e hipermídia, denominada por
Edgar Franco de HQtrônicas – ou história em quadrinhos eletrônica (FRANCO, 2008,
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pg. 15).
Esse contexto que une as HQtrônicas e a participação colaborativa em rede (em
particular a rede internet) forma o recorte escolhido para essa pesquisa que investiga,
portanto, a participação de usuários em trabalhos artísticos colaborativos criados para a
rede Internet e viabilizados pelos avanços da telemática. Procuramos destacar
intervenções artísticas em ambientes colaborativos do ciberespaço que tenham como
base experiências narrativas. Com esse objetivo, adotamos a pesquisa exploratória
para catalogar as diversas formas de manifestações de web arte que abordem práticas
colaborativas em ambientes narrativos, com enfoque nas produções de histórias em
quadrinhos eletrônicas.
Simultaneamente à pesquisa, desenvolvemos uma experimentação poética
constituída de um ambiente web que abriga uma HQtrônica colaborativa: Interminatum.
Ela conta com a participação de seus interatores para alimentar sua narrativa; os
usuários podem enviar quadros e cenas, a partir de qualquer momento da narrativa,
fazendo com que se forme uma complexa rede de histórias interligadas entre si, dentre
outras características emergentes de um processo colaborativo em rede.
O desencadeamento de nosso estudo acabou por adotar a seguinte organização:
o primeiro capítulo propõe reflexões acerca da colaboração existente nos processos de
arte contemporânea vinculados à tecnologia. Para tanto, apresentamos um breve
panorama das relações entre público e obra de arte, destacamos o desejo dos artistas
modernos de aproximarem o público da arte, e chegamos à contemporaneidade em
que experimentações artísticas exploram a interatividade numérica e só acontecem em
sua plenitude caso a participação do espectador, agora interator, de fato ocorra. Esse
panorama contextualiza a reflexão final do capítulo sobre como e quando a colaboração
acontece em experimentos de arte e tecnologia.
No segundo capítulo apresentamos aspectos históricos da colaboração na arte
com foco em poéticas que se constroem a partir de ações colaborativas. Destacamos,
primeiramente, experimentos que reúnem artistas trabalhando em comunhão, como os
surrealistas e seus jogos conhecidos por Cadavre Exquis, a arte postal e sua busca por
uma comunicação transnacional desvinculada de instituições artísticas e focada no
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intercâmbio, e, por fim, a procura pela rede artística através dos primeiros experimentos
que utilizam, de fato, a tecnologia – como o fax.
A aproximação entre arte e tecnologia suscita a organização de parcerias entre
artistas e técnicos informáticos, engenheiros, biólogos, etc. Essa realidade acaba por
gerar uma atmosfera colaborativa de trabalho para que propostas artísticas se realizem,
mesmo quando são exigidos conhecimentos científicos avançados e, por vezes, fora da
alçada de atuação dos artistas. Portanto, a colaboração entre equipe também é um dos
tópicos abordados para, então, tratarmos com mais propriedade da arte telemática em
rede e a web arte.
Iniciamos o terceiro capítulo lidando com as questões que permeiam as
narrativas do ciberespaço, sobretudo com enfoque em narrativas colaborativas. A partir
de um percurso generalizado, trabalhamos, mais especificamente, com a linguagem
dos quadrinhos em seu formato híbrido e destacamos exemplos de HQtrônicas que, na
web, acontecem a partir da colaboração do público. Fechamos o capítulo com uma
análise da HQtrônica Impulse Freak, projeto de web arte que estimula as colaborações
participativas e construtivas por parte de seus interatores.
O quarto e último capítulo apresenta a poética desenvolvida simultaneamente às
reflexões teóricas. Primeiramente destacamos alguns experimentos artísticos propostos
por nós que demonstram uma arte que se utiliza de colaboração em equipe, que propõe
o envolvimento e participação do público interator e hibridiza linguagens clássicas. Isso
se dá através da realização dos projetos poéticos: HumanGotchi, Espelho Meu e
BioSimCa, respectivamente. A partir de então, demonstramos a concepção poética da
Hqtrônica Colaborativa proposta por essa pesquisa: Interminatum. Destacamos seus
aspectos técnicos de implementação e as formas de colaboração propostas para os
interatores do projeto.
Vale ressaltar que buscamos contextualizar o leitor historicamente através de
exemplos de expressão mundial, mas que nosso principal objetivo é lidar com
experimentações realizadas por artistas brasileiros – sempre que possível. Nosso intuito
não é o de esgotar nosso texto em exemplos, obviamente porque trata-se de milhares
de experimentos realizados e, ao se falar de internet, mundialmente disseminados. Por
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isso nos detemos à eventos que complementem nossas reflexões e tornem mais claros
os conceitos discorridos.
Optamos pela escrita de todo o texto com o pronome pessoal “nós” pois ele de
fato reflete as pesquisas e discussões entre orientanda e orientador. Mesmo no quarto
capítulo, no qual se expõe as experimentações que antecedem a proposta poética e a
própria HQtrônica Colaborativa – todas elas idealizadas por Fernanda Souza – o “nós”
é mantido, já que só aconteceram com suas características particulares pois contaram
com o apoio e orientação do professor Edgar Franco.
Ressaltamos que os principais referenciais teóricos de nossa pesquisa são
Edmond Couchot, Cláudia Gianetti, Roy Ascott, Gilbertto Prado, Diana Domingues,
Suzette Venturelli, Fabio Oliveira Nunes, Janet Murray, Lúcia Leão e Edgar Franco,
dentre diversas outras contribuições bibliográficas.
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1. DA PARTICIPAÇÃO À INTERATIVIDADE: POSSIBILIDADES COLABORATIVAS
EM ARTE E TECNOLOGIA

Para lidarmos com as questões que envolvem a colaboração existente nos
processos de arte contemporânea vinculados à tecnologia, torna-se necessário tratar
das relações que existem, ou existiam, entre o artista, a obra de arte e o público. O
faremos a partir do desejo dos artistas modernos de aproximarem público e arte para,
finalmente, refletirmos com maior propriedade sobre como e quando a colaboração
acontece em experimentos de arte e tecnologia.
Como destaca Edmond Couchot (1997), a partir da revolução tecnológica o
artista sentiu-se impelido a agir contra a indústria, contra o monopólio e a trivialidade de
imagens massificadas. Para que sobreviva, a arte se torna intimada a inovar
permanentemente, a ser “perpetuamente moderna, mesmo que esta modernidade só
represente ‘a metade da arte’, a outra metade sendo ‘o eterno e imutável’1” (COUCHOT,
1997, pg. 136). A partir de então, observa o autor (1997), inicia-se uma separação cada
vez mais clara entre arte, vanguardas e público, mediada por instituições e
intermediários que assumem uma função política-cultural de “preencher, ao mesmo
tempo que o conserva, este retardo, de revelar o que deve ser revelado, de confinar a
arte à sua vocação evangélica.” (COUCHOT, 1997, pg. 136)
Porém, tal realidade de distanciamento começa a se reverter a partir de ações e
correntes modernistas que acabam por buscar uma aproximação entre a arte e seu
público. Percebemos nos happenings, na land art ou em propostas de instalações
artificiais a vontade de envolver e ambientar o público nos processos artísticos;
percebemos a existência da própria obra iniciar seu processo de dependência da
participação para que se defina. Esta aproximação, que será melhor abordada à frente,
culminará nas produções recentes que envolvem arte, ciência, tecnologia e em

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Tal afirmação está ligada à visão baudelairiana da modernidade; como o próprio teórico destaca, tratase “de tirar da moda o que esta pode conter de poético no histórico, de extrair o eterno do transitório. (!)
A Modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a metade da arte, sendo a outra metade o
eterno e o imutável. (...) Em poucas palavras, para que toda Modernidade seja digna de tornar-se
Antiguidade, é necessário que dela se extraia a beleza misteriosa que a vida humana involuntariamente
lhe confere” (BAUDELAIRE, 1996, pg. 24-26).
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possibilidades de interação e, até mesmo, de reflexões acerca da co-autoria entre o
artista e o público.

1.1 O Modernismo e a aproximação da arte e o público

O

modernismo

carrega

em

si

uma

multiplicidade

de

características,

comportamentos e fazeres não lineares no âmbito das artes. Torna-se complexo
descrever brevemente como se manifestam os artistas em tal período ou até mesmo
como e quando se iniciam as manifestações tidas como modernas. De acordo com
Nikos Stangos (2000, pg. 7), o século XX inicia-se com uma ruptura na forma regular
em que as artes vinham evoluindo, reflexo das transformações sociais, políticas e
econômicas que sofria o mundo, acompanhada do desenvolvimento filosófico, científico
e do colapso de sistemas e valores autoritários tradicionais. O autor diz que o que
chamou-se
genericamente de arte moderna, refletindo outras atitudes análogas na
sociedade, tornou-se uma força libertadora explosiva no início do século, contra
a opressão de pressupostos com frequência cegamente aceitos até então.
(STANGOS, 2000, pg. 7)

O questionamento e a rejeição do passado, de acordo com Stangos (2000),
equivaleram a uma verdadeira revolução artística no século XX. Apesar de muitas
vezes a postura do artista não condizer de fato às obras produzidas, diversas vezes
mergulhadas ainda no tradicionalismo, a noção de vanguarda 2 – e sua procura
incessante de estar à frente de seu tempo no que concerne ações, ideias e
experiências - foi extremamente valorizada entre os artistas, desenvolvendo-se em
função de movimentos e a partir de experimentações e sistematizações da criação.
Já a visão do crítico norte-americano Clement Greenberg, a partir de estudos de
Annateresa Fabris (1994), contraria uma série de interpretações sobre a arte moderna,
inclusive as próprias ideias de Stangos (2000): não trata-se de uma negação e um
rompimento com o passado, mas, sim, de uma transferência e continuação, mesmo que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

O termo advém do francês, avant-garde, e fora do contexto da arte, refere-se à “primeira linha de um
exército, de uma esquadra, etc., em ordem de batalha ou de marcha” ["vanguarda", in Dicionário
Priberam da Língua Portuguesa, 2010, http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=vanguarda - acesso
em 19/04/2012].
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rompa com a tradição anterior. Para o crítico, o que caracteriza a arte tida como
modernista é a auto-referencialidade. Fabris (1994) coloca que Greenberg identifica o
modernismo com
!
a intensificação, quase que a exacerbação dessa tendência autocrítica que
começou com o filósofo Kant (...) A essência do Modernismo está, em minha
opinião, no uso dos métodos característicos de uma disciplina para criticar a
própria disciplina – não para subvertê-la, mas para circunscrevê-la mais
firmemente em sua área de competência (GRENNBERG, 1966, apud FABRIS,
1994, pg. 10).

A autora (1994) explica que tal pensamento se constitui a partir da perda de
função da arte no período Iluminista. Para evitar a morte da arte, anunciada por Hegel,
diante de uma sociedade massificada, Greenberg aponta a necessidade dela não se
confundir com outras expressões artísticas até então realizadas, fazendo com que a
pintura moderna, nesse momento, se reduza a nada que não seja ela própria, através
da consciência e exploração da superfície plana, da preocupação com o formato do
suporte e com a qualidade dos pigmentos utilizados.
Independente de negar o tradicionalismo ou apenas continuar o curso histórico
da humanidade, essas manifestações artísticas de fato exploram as infinidades
pictóricas muito além do realismo e verossimilhança antecedente, culminando em
fragmentações e na própria abstração. Como coloca Couchot (2003, pg. 64), “a pintura
não é mais exatamente uma imagem na medida em que não é mais uma representação
mimética.” O que se vê em um quadro é uma realidade plástica autônoma que passa a
exigir do observador não mais o compartilhar dos pontos de vista de pintores e suas
perspectivas perfeitas, e, sim, o remontar de planos em busca da compreensão de uma
ordem de um objeto apresentado – e não representado.
Ela [realidade plástica autônoma] não funciona mais como um plano de
projeção (ótica) mas como um plano de apresentação. O observador perde, na
operação, a possibilidade de entrar em coincidência com o olho do pintor, como
o ponto de vista único e central que a perspectiva lhe permitia. Ele ainda deve
trabalhar: restabelecer ele mesmo a unidade dos planos estilhaçados, encontrar
os deslocamentos do olho e da mão do pintor, as operações sucessivas, seu
encadeamento temporal que fizeram o quadro (COUCHOT, 2003, pg. 64-65).

Complementando,
com a Arte Moderna as obras vão apresentar um grau de abertura maior no
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relacionamento com o público, e o conceito de obra aberta vai permitir ao
observador a interpretação e a participação específica, tornando a barreira
entre obra e público mais porosa. A postura do observador torna-se mais
descontraída, permite uma aproximação e uma intimidade maior para falar o
que pensa sobre a obra (SOGABE, 2007, pg. 1586).

!
Dentre os movimentos artísticos que se desencadearam ao longo do século XX,
cada qual com seu planejamento e direção conceitual, destaca-se a seguir aqueles que
de fato buscaram introduzir uma relação mais imediata entre arte e seu público, agora
não mais passivo.

1.2 O público participante

A autora Priscila Arantes (2005, pg. 36) nos contextualiza do fato de que, a partir
da segunda metade do século XX, experimentações artísticas questionam de forma
mais explícita a postura contemplativa do observador diante dos objetos de arte, e
acabam por induzir ações artísticas participativas através de obras que chamam o
público à exploração e à utilização de outros sentidos além do olhar.
A forma mais simplificada de alterar o status do público de observador para
participante é instalando-o no centro da obra. Como destaca Couchot (1997, pg. 136),
“com os ambientes – naturais3 (...) ou artificiais –, é o corpo inteiro do observador e não
mais somente o seu olhar que se inscreve na obra, enquanto esta ganha em extensão.”
A instalação torna a obra o ambiente todo, enquanto o corpo do observador se integra
de vez a ela, que “vai adquirindo uma capacidade cada vez maior de adaptação às
atitudes do observador e vice-versa, dentro de um sistema.” (SOGABE, 2007, pg. 15861587)
Percebe-se nos happenings, também, essa vontade de envolver o observador na
elaboração da obra; são “espécies de celebrações coletivas, dedicadas ao imaginário e
animados por um artista que concebe sua dramaturgia geral, mas cujo desenvolvimento
pode ser completamente inesperado” (COUCHOT, 1997, pg. 136-137). Sogabe (2007,
pg. 1586) ainda explica: “o observador participa não só com suas interpretações, mas

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

Como exemplo, tem-se os ambientes propostos pelos artistas da Land Art.
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também com a atuação de seu corpo, fazendo parte da obra como um convidado
participante.”
Dois artistas brasileiros que se destacaram diante da preocupação em integrar a
participação do público na completude poética da obra são Lygia Clark e Hélio Oiticica.
Arantes (2005) exemplifica que a série Bichos, dos anos 1960, e Parangolé, de 1964,
de Clark e Oiticica respectivamente, demonstram como o público espectador é
convidado a tocar ou vestir – no caso de Parangolé – os objetos de arte. Nas palavras
de Ferreira Gullar,
o espectador (...) é chamado a participar ativamente da obra, que não se
esgota, não se entrega totalmente, no mero ato contemplativo: a obra precisa
dele para se revelar em toda sua extensão. Mas aquela estrutura móvel possui
uma ordem interna, exigências, e por isso não bastará o simples movimento
mecânico da mão para revelá-la. Ela exige do espectador uma participação
integral, uma vontade de conhecimento e apreensão (GULLAR, 1999, pg. 256
apud ARANTES, 2005, pg. 26).

Figura 1: Bicho de mão, Clark (1966); Parangolé, Oiticica (1964).

Diversas foram as correntes e os exemplos modernistas que buscaram essa
aproximação. Porém, destacamos aqui os avanços da tecnologia digital que
possibilitam uma ampliação nas formas de participação – deixando claro que essa
sucessão não implica juízo de valor, mas dá-se devido ao recorte de nossa
investigação.
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Os avanços da tecnologia digital permitem uma ampliação nas formas de
participação; a computação e o desenvolvimento das redes – e mais em específico, da
Internet – conferem ao participante a possibilidade de interagir em tempo real com
imagens, textos e sons que lhe são propostos. Como explica Couchot (1997), é
permitido a cada um associar-se à produção e também à difusão da obra, dessa forma
“as artes participacionistas foram sucedidas pelas artes interativas, a participação pela
interatividade.” (COUCHOT, 1997, pg. 137).
Portanto, compartilhando do mesmo entendimento que Cláudia Giannetti (2006)
tem de tais manifestações, temos que aquelas que se valem de “modos ou meios não
tecnológicos para lograr a inter-relação do observador com a obra, serão denominadas
arte participativa”, enquanto que a arte ou sistema interativo necessitam de fato do
emprego de “interfaces técnicas para estabelecer relações entre o público e a obra.”
(GIANNETTI, 2006, pg. 14)

1.3 A interatividade na arte

Chega-se,

então,

em

um

momento

de

diálogo

tamanho

entre

arte,

telecomunicações e tecnologia que o participante, não mais apenas espectador, passa
à inaugural posição de interator. Como Suzete Venturelli (2004, pg. 74) aponta, “uma
das características fundamentais da arte computacional é a interação que ela pode
provocar entre a obra e o espectador”; nas palavras de Giannetti (2006, pg. 125), “a
ação do observador é, assim, parte essencial e complementar do sistema interativo.”
Fato é que a posição do corpo do espectador ganha capacidades até então não
experimentadas no processo artístico. Diana Domingues (2001) discorre sobre tal
realidade na qual as ações do corpo se conectam à diversas possibilidades
proporcionadas por sistemas complexos que, por sua vez, transformam a criação do
artista e a participação ativa do espectador – “o artista não mais oferece uma obraobjeto, mas um processo a ser vivido com o corpo através de um sistema interativo”.
(DOMINGUES, 2001, s.p)
A autora (2001) ainda completa que
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a perspectiva de uma participação do corpo do “espectador” que é exigida na
arte interativa é responsável pela alteração das fronteiras da cultura da
representação delimitada pelas bordas da janela do quadro renascentista como
representação da realidade, ou das esculturas e seus percursos, ou mesmo das
instalações que envelopam o corpo, como lugares para serem habitados. (...)
Os limites fixos da janela estão hoje abertos pela possibilidade de se entrar nos
ambientes digitais por navegações em estruturas hipermídia, por imersões em
ambientes de realidade virtual, em instalações interativas, entre outros tipos de
produções artísticas com tecnologias (DOMINGUES, 2001, s.p).

Diversas são as experimentações artísticas e os posicionamentos teóricos que
envolvem a interatividade na arte. Torna-se necessário, portanto, apontar alguns
esclarecimentos sobre a imagem computacional em si para adentrarmos propriamente
nas possibilidades de diálogo entre máquina e homem.

1.3.1 Imagem interativa

A partir da aceleração da evolução tecnológica relacionada à informática, já no
último quarto do século XX, o computador deixa de ser um maquinário que guarda
mistérios sobre seu funcionamento para se tornar uma ferramenta útil, fácil de manejar
e de acessível aquisição. De acordo com Couchot (2003, pg. 160), surge nos anos
1970, a chamada informática gráfica interativa (interactive computer graphics) que
combina a tela de vídeo com o computador, permitindo “visualizar os processos
internos das calculadoras e de iniciar com elas uma espécie de diálogo.” Sendo assim,
destaca-se dois efeitos que emergem a partir dessa relação: “o domínio da imagem a
partir de seu menor elemento constituinte e a modificação da relação homem/máquina.”
Ao tratar da imagem computacional, fala-se necessariamente de imagens
numéricas, e estas se apresentam sob uma grande variedade de formas. Couchot
(2003) explica que, fisicamente, elas se formam na tela do computador em uma matriz
com pontos chamados pixels, tendo sua posição e suas características luminosas e
cromáticas definidas através de cálculo – seu controle morfogenético não se faz como
na pintura ou fotografia, através do plano, nem como na televisão, pelo recorte da linha,
mas, sim, no nível do ponto, conferindo à imagem uma qualidade particular. Elas
podem ser produzidas a partir do real (desenho, pintura, fotografia, ou videograma, por
exemplo, que tem suas características físicas transformadas em valores numéricos, ou
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a partir das próprias coisas ou seres vivos – quando o próprio computador capta
diretamente o objeto a numerizar) e, ainda, podem ser modeladas, descritas
matematicamente ao computador através de programação que será visualizada na tela
(nesse caso, a imagem não é mais tomada a partir do real, mas passa a ser uma
síntese de um processo computacional). Porém, as imagens numéricas, independente
de como são produzidas, se resumem em duas características principais: “são
calculadas pelo computador e capazes de interagir (ou de ‘dialogar’) com aquele que as
cria ou aquele que as olha.” (COUCHOT, 2003, pg. 160)
Como bem destaca Couchot (2003), essa segunda característica da imagem
numérica – a capacidade interativa – merece ser aprofundada por tratar de ser
completamente nova no domínio das imagens. E esse modo conversacional, interativo
ou modo dialógico, como coloca o autor (2003, pg. 164-166), mesmo que a acompanhe
desde seu nascimento, sofre evoluções.
Inicialmente, as mudanças se inserem no âmbito da interatividade exógena,
como nomeia Couchot (2003, pg. 166), e dizem respeito ao próprio diálogo entre
homem e máquina que sofre alterações graças à diversidade de dispositivos de entrada
e saída de informação do computador responsáveis pela relação dialógica com o
homem. Esses elementos ora são nossos conhecidos teclados e mouses, ora são
alavancas de comandos, joysticks e até luvas e roupas de captação de dados, dentre
tantos outros aparatos tecnológicos que tornam possível a interação com a máquina e a
imagem calculada.
As mudanças ocorrem também no nível endógeno de interatividade, ou seja, no
diálogo interno da própria máquina entre objetos numéricos que estão na fonte da
imagem, explica Couchot (2003). Para esclarecimentos sobre esse tipo de relação, temse que
a interatividade endógena permite criar objetos capazes de perceber certas
características (forma, cor, posição, velocidade de deslocamento etc.) próprias
a outros objetos e ainda de manter relações mais ou menos complexas com
estes. Foi assim que os objetos virtuais tornaram-se “atores” capazes de se
comportar não mais como “coisas”, com formas e propriedades imutáveis, mas
como espécies de seres artificiais mais ou menos sensíveis, mais ou menos
vivos, mais ou menos autônomos, até mesmo, mais ou menos inteligentes
(COUCHOT, 2003, pg. 29).
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Dessa forma, a pesquisadora Nara Cristina Santos (2008, pg. 232) resume: a
interatividade exógena trata propriamente do “diálogo interativo entre o espectador
[interator] e a imagem [obra]” enquanto a endógena “regula o diálogo dos objetos
virtuais entre si.”
Três são os fatores que agem diretamente sobre esses modos de interatividade:
a complexidade, a diversidade e a rapidez. Dizem respeito, respectivamente, às formas
e níveis de troca informacional entre o utilizador e o computador, ou entre objetos
simulados no próprio computador; às diferentes maneiras de capturar e traduzir
informações; e à velocidade na qual tais informações são recebidas, processadas e
transmitidas. (COUCHOT, 2003, pg. 167)
É importante ressaltar que essa velocidade de processamento e transmissão de
informações interfere na percepção do interator de que determinado diálogo está
acontecendo em “tempo real” – o tempo nas imagens de síntese não corresponde ao
tempo universal das horas, minutos e segundos que configuram o mundo e a realidade
de percepção humana, trata-se de um tempo aberto, sem orientação particular, sem
começo e fim, pois não registram nenhum fato em si, já que nenhum objeto real
preexiste a sua ação. Esse tempo é preenchido por milhares de operações lógicas que
partem da ação do interator e respondem a ela através da modificação da realidade
simulada – explica Couchot (2003, pg. 167-169).
Sobre o tempo real em si, compartilhamos da ideia de Giannetti (2006) e os
teóricos Friedich Kittler e Wulf Halbach citados pela autora, que tratam dos processos
interativos que se dão no “tempo real” como simulações desse chamado tempo real, já
que “qualquer transmissor ou receptor necessita um tempo específico de codificação e
decodificação da mensagem.” Complementando, tem-se o tempo real como “fator que
indicaria a destruição de toda e qualquer distância de espaços intermediários,
significaria a coincidência absoluta da codificação e decodificação do ponto de vista
cognitivo.” (GIANNETTI, 2006, pg. 120) E é aí que encontram-se as tentativas de
otimização dos processos interativos e a formação de sistemas imersivos e realidades
virtuais.
De acordo com a artista e pesquisadora Suzette Venturelli (2004, pg. 77), ao
desenvolver-se uma obra de arte interativa, necessariamente cria-se um sistema – ou,
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como a própria o define, forma-se um conjunto de regras que estabelecem os tipos de
interatividade e criação artística que estarão presentes nela. Vale destacar que essas
regras definem os pontos de variação existentes no sistema, ou seja, acabam por
definir a própria obra.
Um sistema pode existir em três instâncias: estático, dinâmico ou autônomo.
Respectivamente, explica a autora (2004, pg. 77), responde de uma só forma, quando
acionado; de diferentes formas a cada diferente momento em que o acionam; ou de
forma independente, quando, com o tempo, cria suas próprias regras e passa a existir a
partir de interações que consegue realizar.
A evolução da computação gráfica, já mencionada anteriormente, facilitou a
participação ativa e o acesso às informações pelo usuário em um sistema, conta
Giannetti (2006, pg. 121), e acabou por possibilitar uma “integração sensorial do
espectador no espaço do sistema”, mesmo que mantenham uma distância física entre o
observador e a obra. Porém, essa distância começa a se atenuar a partir da criação dos
sistemas interativos imersivos, que acentuam os controles do usuário sobre seu entorno
artificial e o distanciam de sua realidade e de seu contexto natural.
Um exemplo, que aponta a autora, de dispositivos que possibilitam essa imersão
são os óculos de visualização estereoscópica. O observador que os utiliza acaba por
adentrar em infografias construídas como “modelos de mundo” ou Realidades Virtuais,
comenta Giannetti (2006, pg. 121). A partir daí compreende-se que a diferença principal
entre sistemas interativos imersivos e não-imersivos está na forma de acesso do
usuário à informação, ou seja, na interface utilizada pelo sistema:
No primeiro caso, a tendência é fazer “desaparecer” a presença física da
interface, enquanto que no outro caso, o emprego habitual do teclado ou do
mouse como elementos intermediários entre observador e máquina determinam
uma forma de acesso externo à informação (GIANNETTI, 2006, pg. 121).

Portanto, através de sistemas interativos imersivos,
O interator pode inserir-se em um universo diferente, no qual o processo
interativo é determinado de um modo mais direto pelas ações que podem
provocar mudanças no ambiente virtual em que ele está interagindo. Quase
como em uma relação de troca que existe no espaço real, em que podemos ter
todas as sensações permitidas aos sentidos (SANTOS, 2008, pg. 233).
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O artista e pesquisador Gilbertto Prado (2003, pg. 80) igualmente lida com
questões que se referem à realidade virtual. Para o autor, o termo, na arte, está sempre
relacionado a uma imersão sensorial, independente de qual seja, e tem designado os
“mundos alternativos computacionais com os quais interagimos por meio de diferentes
tecnologias.” (PRADO, 2003, pg. 80) Prado (2003, pg. 80) ainda esclarece as
diferenças entre ambiente virtual, realidade virtual, mundo virtual e espaço virtual:
O termo ambiente virtual, embora tenha sido criado como sinônimo de realidade
virtual pelos engenheiros do MIT em 1990, para os artistas, como assinala
Suzete Venturelli, tem significado um sistema artificial, específico, composto de
espaços, objetos, agentes, avatares, sons, no qual imergimos e que foi criado
com a tecnologia da Realidade Virtual (RV). Mundo virtual tem sido usado como
sinônimo de ambiente virtual, enquanto espaço virtual é o lugar metafórico
sugerido pela RV. O espaço virtual implica certa organização espacial,
topológica, entre os diferentes objetos. De certa maneira pode ser visto como
uma construção física dos usuários (PRADO, 2003, pg. 80).

1.3.2 Interfaces e interatividades

Para que todos esses processos sejam possíveis, falou-se em interfaces que dão
ao usuário acesso à informação. Portanto, vale propor algumas reflexões acerca do
termo. De acordo com Júlio César de Freitas (2005, pg. 188), interfacear ou atender às
demandas de dois ou mais pólos de informação simultaneamente consiste em “cumprir
com os procedimentos contidos no pólo inanimado, mas planejado e predefinido do
sistema, e atender à demanda de expectativas previsíveis por parte do indivíduo
usuário e solicitante.” (FREITAS, 2005, p. 188) De maneira mais simples, Johnson
(2001) trabalha com a definição de que interface refere-se a “softwares que dão forma à
interação entre usuário e computador. A interface atua como uma espécie de tradutor,
mediando entre as duas partes, tornando uma sensível para a outra” (JOHNSON, 2001,
pg. 17).
O autor (2001, pg. 18) completa que os computadores funcionam através de
pulsos de eletricidade que representam um estado “ligado” ou “desligado”, 0 ou 1; os
seres humanos pensam através de palavras, associações, sons, imagens. Para que a
comunicação entre os dois funcione, o computador precisa representar a si mesmo de
forma que o homem o compreenda, portanto seus zeros e uns assumem a forma de
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metáforas que se tornam “o idioma essencial da interface gráfica contemporânea.”
(JOHNSON, 2001, pg. 18) Santaella (2004, pg. 31-32) coloca, ainda, que o aspecto
mais espetacular naquilo que vem-se chamando “era digital” é essa capacidade da
linguagem universal, dos bits 0 e 1, de tratar toda e qualquer informação.
Graças à digitalização e à compreensão dos dados, todo e qualquer tipo de
signo pode ser recebido, estocado, tratado e difundido, via computador. Aliada
à telecomunicação, a informática permite que esses dados cruzem oceanos,
continentes, hemisférios, conectando numa mesma rede gigantesca de
transmissão e acesso, potencialmente qualquer ser humano no globo. Tendo na
multimídia seu suporte e na hipermídia sua linguagem, esses signos de todos
os signos estão disponíveis ao mais leve dos toques, no clique de um mouse
(SANTAELLA, 2004, pg. 31-32).

Giannetti (2006, pg. 122) também destaca mudanças qualitativas na forma de
comunicação por meios tecnológicos, possibilitada pela interação com base na interface
humano-máquina; essas mudanças se relacionam com a
Reconsideração do fator temporal (tempo real, tempo simulado, tempo híbrido),
ênfase na participação intuitiva mediante a visualização e a percepção sensorial
da informação digital, na geração de efeitos de imersão e translocalidade, e na
necessidade da tradução de processos codificados (GIANETTI, 2006, pg. 122).

Por outro lado, a autora (2006, pg. 122) observa como uma cultura baseada em
escritura e contextos reais dá lugar a uma cultura “digital”, estabelecida pensando-se
em: “visual, sensorial, retroativo, não-linear e virtual” (GIANNETTI, 2006, pg. 122).
Existem diferentes maneiras de compreender a interface e seu comportamento:
através do recurso da simulação, no qual a interação entre usuário e sistema se dá de
forma implícita, dissimulada (o usuário crê no seu controle do sistema, a estética é a da
simulação, a obra dissimula o grau real do diálogo humano-máquina ou sua própria
existência); ou pela interface explícita, na qual remarca-se a superficialidade da relação
entre usuário e obra, tendo como objetivo destacar os limites da interação que ocorre
entre o próprio usuário, a obra e o sistema (GIANNETTI, 2006, pg. 125).
E além do comportamento da própria interface, Giannetti (2006, pg. 125) propõe
destacar três tipos de interatividades provenientes da comunicação humano-máquina
dos modelos de sistemas interativos:
•

a partir de um sistema mediador (onde ocorrem reações pontuais, simples);
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•

a partir de um sistema reativo (com interatividade de seleção; o usuário tendo
acesso multidirecional ao conteúdo a partir de possibilidades limitadas a
programação e definição do sistema);

•

e a partir de um sistema interativo de fato (onde existe a interatividade de
conteúdo; o interator passa à função de emissor de informação, pode intervir,
manipular e gerar novos conteúdos).
A autora (2006, pg. 126) ainda levanta o posicionamento do artista e

pesquisador Peter Weibel, que elenca três níveis de interação sob a perspectiva do
comportamento e da consciência:
•

a interação sinestésica (quando ocorre interações entre materiais e elementos da
obra, como cor, imagem, som);

•

a interação sinérgica (que se dá entre estados energéticos; como exemplifica
Giannetti (2006), em obras que reagem à mudanças no entorno);

•

e a interação comunicativa ou cinética (que acontece entre homem-homem e
homem-objeto).
Todos os níveis propostos por Weibel (apud GIANNETTI, pg. 126) apresentam o

ambiente/contexto da obra como fator determinante para a efetivação da mesma. Vale
destacar a importância desse fator contexto como influente no processo de interação e
comunicação e ter como essencial a participação do público no processo artístico.
Como explica Santos (2008, pg. 233), as obras de arte e tecnologia, e mais específico,
as obras interativas, existem potencialmente, virtualmente, em qualquer suporte
maquínico; existem em seu entorno digital, à espera de intervenções, de ações
interativas, de acontecimentos temporais, dos processos a serem vividos, aos quais se
referia a citação de Diana Domingues (2001, s.p) no início deste tópico. A obra,
portanto, é tida como “potencializadora de vivências no entorno digital experenciado,
definido por um limite flexível, no qual o interator age, assim como de vivências
definidas pelas relações contextuais do indivíduo e do meio em que ele se insere.”
(SANTOS, 2008, pg. 233) Domingues (2001) ainda completa: “o que nasce nas
relações de troca com o sistema é o que Roy Ascott denomina a ‘arte da aparição’. Algo
que está em estado de emergência, de um vir-a-ser. Estamos diante da arte como
processo e não mais como obra/objeto.” (DOMINGUES, 2001, s.p)
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Ainda poderíamos, aqui, nos delongar diante da vasta pesquisa acerca da
interatividade na arte. As experimentações artísticas não cessam de explorar as
relações entre artista/obra, obra/obra, artista/público; as evoluções tecnológicas sempre
proporcionam novas possibilidades de ensaios, projetos e reflexões. Porém, buscou-se
trazer esse breve apanhando de pensamentos sobre as relações que se teceram entre
público, artista e obra para sustentar as reflexões que tentam responder a inquietação
inicial dessa pesquisa: diante de tais relações, quando de fato a colaboração se torna
um elemento essencial para que a obra exista em sua completude poética?

1.4 Quando há de fato colaboração?

Suzete Venturelli (2008, pg. 114), aponta que “a arte interativa é um tipo de
produção cultural que induz a participação colaborativa entre humanos, entre humanos
e máquinas e, também, entre maquinas sem a participação de humanos.” Diana
Domingues (2001, s.p) também se refere à colaboração diante das possibilidades de
interação na arte dizendo que “não importa qual situação da arte interativa, sempre
ocorre uma colaboração do participante da experiência com as máquinas e o
participante provoca um efeito sobre o que lhe é proposto ou circula nas informações.”
É indiscutível, portanto, dizer, que a colaboração existe nos processos artísticos que
dependem de interações humanas.
Buscando o significado da palavra na língua portuguesa, temos que
colaboração4 (colaborar + -ção) refere-se ao ato ou efeito de colaborar; ou, em seu
sentido figurado, à cooperação. E, ainda, o ato de colaborar (do latim collaboro, -are,
trabalhar

com)

remete

à

trabalhar

em

comum

com

outrem

(COOPERAR,

COADJUVAR); agir com outrem para a obtenção de determinado resultado (AJUDAR);
ter participação em obra coletiva, geralmente literária, cultural ou científica
(PARTICIPAR). Portanto, não se pode negar, também, que de certa forma existe
colaboração quando o público é convidado a participar de manifestações artísticas,

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

"colaboração",
in
Dicionário
Priberam
da
Língua
Portuguesa
http://www.priberam.pt/dlpo/dlpo.aspx?pal=colaboração (acesso em 15/01/2012).

[em

linha],

2010,
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como nos happenings ou vestindo os “parangolés” de Oiticica, sucedidos a partir de
meados do século XX.
Poderíamos retornar, inclusive, para a atuação do observador que entra em
contato com objetos artísticos meramente visuais, como a pintura; parafraseando
Werner Heisenberg, Giannetti (2006, pg. 67) diz que “o que observamos não é a obra
em si, mas a obra exposta ao nosso modo de observar.” E a partir dessa perspectiva,
mesmo que a obra seja tida como de “caráter contemplativo”, ainda assim dependeria
de uma atuação mental, mesmo que inconsciente, do observador para que seja fruída.
Porém, analisando o comportamento corporal do público diante da obra
(considerando a mente como parte do corpo), percebe-se que os artistas
intencionalmente vão solicitando uma real aproximação de observador à obra, até que
ela passa existir na condição de que ele não só esteja presente, como faça parte dela e,
ainda, colabore – situação que de fato interessa a essa pesquisa. Milton Sogabe (2007,
pg. 1582-1583) reflete sobre essa aproximação e muito bem sintetiza graficamente
essa relação público-obra.

Figura 2: Corpo do público / obra, Sogabe (2007, pg. 1583)

Como o próprio autor (2007, pg. 1582) propõe, a atual situação da arte
tecnológica (destacada no gráfico pelo termo “integração”) “solicita uma atuação
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corporal do observador dentro da obra de arte para que esta se atualize ou materialize”;
e o observador, agora interator, atuante no processo artístico, “é considerado elemento
da obra, criando-se até a polêmica de considerá-lo um co-autor.” (SOGABE, 2007, pg.
1582)
De acordo com Julio Plaza (2000, pg. 9-10), a temática da recepção e as
afirmativas de que é o espectador quem faz a obra percorre todo o século XX, e, ao que
tudo indica, a inclusão do mesmo nas obras de arte se dá com o seguinte percurso
comportamental: participação passiva, ativa, perceptiva e interatividade.
Pode-se relacionar, portanto, essas atuações do espectador explicitadas por
Plaza (2000) com o gráfico proposto por Milton Sogabe (2007). Teremos, assim, que a
participação passiva – Plaza (2000) trata-se da contemplação, percepção, imaginação,
evocação, etc., do público diante do objeto artístico – está graficamente representada
nas

duas

primeiras

relações

propostas

por

Sogabe

(2007),

denominadas

“contemplação” e “interpretação” – com sua variação determinada pelo grau de
exigência

interpretativa

exigida

pela

obra.

A

participação

ativa

(exploração,

manipulação do objeto artístico, intervenção, modificação da obra pelo espectador) e a
participação perceptiva (presente na arte cinética 5 ) se relacionam com a categoria
“participação” e, por fim, a interatividade, como relação recíproca entre o usuário e um
sistema inteligente, se encontra representada graficamente na quarta forma de relação
do público com a obra, na qual os dois aparecem integrados entre si.
Esse percurso de aproximação entre público e obra é possível de ser
compreendido, ainda, através dos níveis de abertura da própria obra ao observador.
Plaza (2000, pg. 11-15), a partir da teoria da “obra aberta” de Humberto Eco, considera
graus de abertura para equacionar a participação do espectador; a abertura de primeiro
grau se dá a partir do conceito inicial de obra aberta, no qual a arte é definida como
“uma mensagem fundamentalmente ambígua, uma pluralidade de significados em um
só significante” (ECO, 1965 apud PLAZA, 2000, pg.11). A abertura de segundo grau
acontece a partir das propostas de “ambientes de arte” e da participação do espectador
induzido à exploração e manipulação de objetos artísticos e espaços; essa abertura se
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

Como explica Sogabe (2007, pg. 1586), “a arte Cinética que produz movimentos reais no corpo da obra,
também alimenta a participação corporal do observador solicitando o seu movimento, para que a obra se
revele.”
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identifica com “as alterações estruturais e a variedade temática (social, orgânica,
psicológica) para promover atos de liberdade dos espectadores a obra que chama à
participação. (PLAZA, 2000, pg. 15)
Ambas aberturas (de primeiro e segundo grau) já anunciam discussões acerca
de uma participação co-autoral do observador. Ao falar da primeira abertura, Plaza
(2000) cita a Estética da Recepção, que aparece no campo da literatura no final da
década de 1960 e tem por conclusão que “os atos de leitura e recepção pressupõem
interpretações diferenciadas e atos criativos que convertem a figura do receptor em cocriador” (PLAZA, 2000, pg. 12). Durante a abertura de segundo grau, o público ganha
tamanha importância que a própria artista Lygia Clark revela: “No meu trabalho, se o
espectador não se propõe a fazer a experiência, a obra não existe” (PLAZA, 2000, pg.
15). E o autor ainda explica (2000, pg. 14) que os “ambientes artísticos acrescidos da
participação do espectador contribuem para o desaparecimento e desmaterialização da
obra de arte substituída pela situação perceptiva: a percepção como re-criação.”
Mas é com a abertura de terceiro grau e a interatividade na arte que se
intensificam as reflexões acerta da autoria no processo artístico. Os artistas que se
valem dos meios tecnológicos para criar estão, agora, interessados em processos de
criação, em exploração estética, em obras inovadoras e “abertas”, explica Plaza (2000);
“o artista da comunicação e sua obra interativa só existem pela participação efetiva do
público, o que torna a noção de ‘autor’, consequentemente, mais problemática” (PLAZA,
2000, pg. 19).
Todo tipo de tecnologia foi e é utilizada pelos artistas;
as noções de interação, interatividade e multisensorialidade intersectam-se e
retroalimentam as relações entre arte e tecnologia. A exploração artística
destes dados perceptuais, cognitivos e interativos está começando. A arte das
telecomunicações, a telepresença e mundos virtuais partilhados, a criação
compartilhada, a arte em rede (herdeira da mail-art) [que será melhor abordada
no segundo capítulo desta pesquisa] problematizam os câmbios sócio-culturais
relacionados com o progresso tecnológico (PLAZA, 2000, pg. 17).

Pode-se dizer ainda que a terceira abertura, estando intrinsicamente relacionada
à exploração da interatividade, permite uma “comunicação criadora fundada nos
princípios da sinergia, colaboração construtiva, crítica e inovadora” (PLAZA, 2000, pg.
17) a partir da relação recíproca do usuário e as interfaces computacionais inteligentes.
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Portanto, a possível colaboração do público existente no sentido interpretativo
quando em contato com a obra, longe ser desvalorizada, não seria suficientemente
importante a ponto de afirmar sua existência. Já no momento em que o corpo do
público passa a participar da obra e até a integrá-la, aí sim sua atuação determina a
existência de um processo artístico participativo ou interativo. Resta saber como a
colaboração é determinante nesses processos de atuação – colaboração esta que
existe nas relações entre os participantes do processo artístico, entre participantes e o
artista, ou entre os participantes e a própria obra.

1.4.1 Possibilidades de colaboração?

Para criar uma metodologia das análises que serão realizadas nesta pesquisa,
sugerimos uma possível relação das formas de colaboração na atuação dos
participantes da obra com o que chama-se de interatividade trivial e não-trivial. Para
Roy Ascott (1995 apud TAVARES, 2001, s.p), a interatividade trivial confere ao interator
possibilidades de ir e vir no processo artístico, mas possibilidades limitadas de escolhas,
já que são todas pré-programadas em um sistema fechado (finite data sets), prédefinido pelo artista. Já a interatividade não trivial, além de permitir múltiplas escolhas
durante a navegação, dá ao interator a possibilidade de modificar e construir conteúdo
de forma imprevisível, através do desenvolvimento de sistemas abertos (opened data
sets) constituintes da obra.
Nesse sentido, a atuação em sistemas mediadores ou reativos, que possibilitam
reações pontuais e interatividade de seleção multidirecional, ou, como Ascott propõe,
que possibilitam a interatividade trivial, pode contar com uma possível colaboração
participativa do público.
Já quando se trata de obras que existam a partir de um sistema interativo de fato,
onde a atuação conte com a emissão de informação e com a possibilidade de geração
de novos conteúdos através da interatividade não trivial, poderíamos propor que, aí,
exista uma colaboração construtiva por parte do público, já considerado um co-autor
no processo artístico.
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Vale esclarecer que a colaboração participativa está intrínseca à construtiva – a
segunda, para existir, depende da existência da primeira – e que optamos por trazer
essa diferenciação por motivos metodológicos, ou seja, para que possamos analisar de
forma mais específica a colaboração nos processos artísticos que farão parte do corpus
desta pesquisa.
Obviamente que essas colaborações existem em outros meios que não o
tecnológico (tanto que para chegarmos nessa proposição partimos de uma possível
colaboração tida como participativa a partir de propostas participacionistas de meados
do século XX), mas este estudo focará a busca de obras em arte e tecnologia que de
fato tem o colaborador como aquele que altera o banco de dados do sistema, ou seja,
aquele que emite, forma e transforma o conteúdo, aquele que se dispõe da
colaboração para construir a obra.
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2. ARTE E COLABORAÇÃO: DOS SUPORTES TRADICIONAIS AO DIGITAL

2.1. Aspectos históricos da colaboração na arte

Buscando compreender as possibilidades de colaboração na arte e, como já
especificado, com foco em poéticas que se constroem a partir de atos colaborativos,
percebemos momentos de organização de processos criativos que valem ser
destacados: a colaboração entre artistas e a colaboração entre equipe. Ateremos-nos a
esses aspectos antes de tratarmos da reflexão acerca da colaboração aberta ao público
propriamente dita

2.1.1 Colaboração entre artistas

2.1.1.1 O surrealismo e o Cadavre Exquis

Antes do advento da arte e tecnologia, notamos inquietações interessantes em
artistas que já se posicionavam favoravelmente a uma arte que se vale de um processo
criativo colaborativo para acontecer. Um bom exemplo parte dos surrealistas que, como
relata Pianowski (2007, s.p), “tinham como prática a realização de jogos como forma de
aumentar o repertório imagético e onírico de seus participantes.”
Inicialmente uma “empreitada literária”, descreve Fiona Bradley (1999, pg. 6-7), o
surrealismo se inicia em Paris, na década de 20, mas não se detém somente à
literatura, abrangendo a pintura, escultura, fotografia, o cinema e o intervencionismo.
De acordo com Argan (1992, pg. 360), o primeiro manifesto do surrealismo data de
1924, mas é em 1928 que o poeta francês André Breton o insere nas artes visuais
quando publica Le Surréalisme es la peinture. Para os surrealistas,
o inconsciente não é apenas uma dimensão psíquica explorada com maior
facilidade pela arte, devido à sua familiaridade com a imagem, mas é a
dimensão da existência estética e, portanto, a própria dimensão da arte. Se a
consciência é a região do distinto, o inconsciente é a região do indistinto: onde o
ser humano não objetiva a realidade, mas constitui uma unidade com ela
(ARGAN, 1992, pg. 360).
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Como explica Pianowski (2007, s.p), durante a década de 1920, os surrealistas,
movidos pela vontade de aflorar as profundidades oníricas que os inspiravam e se
refletiam em suas obras, desenvolveram uma variedade de técnicas para desvelar o
inconsciente e excitar a imaginação. Uma delas, o jogo denominado de Cadavre
Exquis6, acabou resultando em uma significativa produção verbal e textual que vale a
pena de se destacar pela colaboração existente entre os “jogadores-artistas” sem a
qual o processo de criação não aconteceria.
Trata-se de um jogo que, inicialmente, realizava-se na forma verbal. Como
explica Tristan Tzara (1948 apud PIANOWSKI, 2007), para o jogo acontecer pegava-se
um papel e o dobrava em quantas vezes fosse necessário para que cada dobra
correspondesse a cada um dos artistas participantes. A partir disso, escrevia-se com
liberdade o que se passava pela mente do participante no momento da “brincadeira”,
respeitando-se a sequência: substantivo-adjetivo/advérbio-verbo-substantivo – a
sequência foi rigidamente criada para que a possibilidade de coerência na leitura, que
acontecia após todas as contribuições, ao menos minimamente acontecesse.
Logo passou-se para o jogo também na modalidade visual, inicialmente com
desenhos e sucedidos por colagem (figura 3). Assim como acontecia com o verbal, o
cadavre exquis visual também se valia de dobras no papel que garantiam a ignorância
da contribuição anterior para que o próximo participante se expressasse. E essa nova
modalidade do mesmo modo necessitava de regras particulares entre os participantes
para que o processo fosse possível de se acontecer. Pianowski (2007) as explica
através de relatos de Tzara (1948):
O número ideal de participantes é três e a sequência a ser seguida é: «cabeçatronco-pernas»; além disso, há a questão das cores que podem ser utilizadas,
mas que devem ser restringidas no transcurso do jogo ao número de cores usado
pelo primeiro jogador e de que o desenho deve se prolongar por duas ou três
linhas para que o próximo participante possa continuá-lo. De acordo com essas
regras, os cadavres exquis visuais acabam ficando mais limitados que os verbais,
pois nesses últimos não há esse controle preestabelecido para realizar a escolha
do substantivo, adjetivo, verbo ou advérbio, como ocorre com as cores e com as
«linhas-guia». Por outro lado, enquanto há uma ordem prescrita – estrutura
gramatical – para que os resultados verbais tenham coerência, o visual, não
precisa seguir rigidamente a sequência predeterminada de «cabeça-corpopernas» para garantir a comunicação (PIANOWSKI, 2007, s.p).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

De acordo com Bradley (1999, pg. 24), o nome do jogo resulta de uma das frases que se formaram
durante o processo criativo: "o cadáver delicado beberá do vinho novo".
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Independente de jogado verbal ou visualmente, o cadavre exquis era um
exercício do automatismo puro que, como descreve Dell’arco (1990, pg. 9 apud
Pianowski, 2007, s.p) possibilitava que coisas viessem à mente e às mãos para
associações imprevisíveis. A não-consciência do que acabara de ser proposto por um
artista e a liberdade poética na forma como seria continuado o texto ou imagem pelo
outro era o sucesso do jogo, que funciona através da limitação do controle exercido
pela razão. E como bem finaliza a autora (2007),
Os cadavres exquis são "produtos do inconsciente coletivo, eles demonstram,
como os desenhos de doentes mentais e os desenhos mediúnicos, que a pintura,
como a poesia, pode ser feita por todos (PICON, 1983, pg. 86), realizando assim
o desejo de Lautreámont, "la poésie sera faite par tous" (LAUTRÉAMONT citado
por MASSON, 1975, pg. 30). É na capacidade de produzir coisas coletivas não
importando-se com a autoria ou com o «talento» e, portanto, desmistificando a
«aura» ou o «gênio» do artista, que reside o maior mérito desse jogo e de seus
jogadores. E, dessa forma, veio a exercer profunda influência no modo de fazer
arte de seus sucessores. Como afirma Bradley (1999, pg. 73): "sua ênfase na
coletividade e na ruptura da distinção entre o privado e o público, o artista e o
espectador, voltaria à tona em outros modos de fazer arte" (PIANOWSKI, 2007,
s.p).

Figura 3: À esquerda, Cadavre Exquis, 1926-27 - Man Ray, Yves Tanguy, Joan Miró, Max Morise - Tinta
e lápis colorido sobre papel, 37x23cm - The Museum of Modern Art, New York. À direita, Cadavre exquis,
1938 - André Breton, Jaqueline Lamba, Yves Tanguy - Colagem sobre papel, 31x21,2cm - Coleção
Particular
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2.1.1.2 Arte Postal
Com início ainda anterior aos experimentos em arte e tecnologia propriamente
ditos, destaca-se uma das primeiras manifestações artísticas a tratar da comunicação
transnacional em rede e, com isso, instigar a colaboração entre seus participantes: a
mail art ou, traduzindo-se o termo para nossa língua, a arte postal, surgida em meados
dos anos de 1960. Como explica Prado (2003, pg. 40), a arte postal se valeu do feito de
reunir artistas de todas as nacionalidades e ideologias, interessados em intercambiar
trabalhos e experimentar em uma rede livre das “amarras” do mercado da arte.
Arlindo Machado esclarece, na apresentação do livro Arte Telemática: dos
intercâmbios pontuais aos ambientes virtuais multiusuário, de Prado (2003, pg. 13), que
“a mail art foi a primeira modalidade de evento a tratar como arte a comunicação em
rede e em grande escala” – o que a diferencia das experimentações de hoje são as
intermediações eletrônicas possibilitadas pelo avanço tecnológico, que tornaram a
comunicação praticamente instantânea à percepção humana, e as novas abordagens
para a arte propiciadas pelo contexto tecnológico, como “a ubiquidade, o tempo real, a
interatividade, a dissolução da autoria, a criação coletiva etc.”
De certa forma, a arte postal já anunciaria questões referentes à criação coletiva.
Como explica a pesquisadora Andrea Nunes (2004, pg. 39), as propostas artísticas da
mail art se formavam individualmente ou em grupo, buscando o repasse de informações
ou a interação com seus correspondentes – e mesmo as correspondências informativas
não estariam livres de sofrer interferências, afinal “todo material lançado na rede pode
ser apropriado por outros participantes.” O pesquisador e artista Fábio Oliveira Nunes
(2010, pg. 43) completa que os artistas da arte postal criaram um sistema paralelo, não
hierárquico, uma rede na qual seus participantes ora se portavam como emissores, ora
como receptores de informação, e por isso insinuam criações coletivas passíveis de
“determinar antecedentes das experimentações colaborativas da rede internet, em
trabalhos de web arte” – um dos focos de nossa pesquisa.
Algumas vezes, os trabalhos não possuem uma autoria, convencional: sua
passagem pelos nós da rede dilui a noção convencional de autoria, ao passo
que as mensagens podem ser alteradas em qualquer momento. Ao mesmo
tempo, não há preocupações em torno de uma autenticidade –; muito pelo
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contrario, os trabalhos são pensados para serem efêmeros e fluidos (NUNES,
2010, pg. 43).

Segundo Pianowski (2007, s.p), a arte postal surge oficialmente no ano de 1962,
quando o artista americano Ray Jonhson criou sua New York Correspondance School
of Art. Já se percebia o uso do meio postal para intercambiar criações e experiências
artísticas entre nomes pertencentes ao próprio surrealismo, dadaísmo, neodadaísmo,
pop e futurismo, dentre outros movimentos modernos; porém, anteriormente à
oficialização da Arte Postal por Jonhson, os correios eram usados esporadicamente
pelos artistas.
A partir de estudos John Held (1990), a autora (2007, s.p) continua sua reflexão
dizendo que a história da arte postal pode ser dividida em quatro fases. A primeira, nos
anos de 1960, se caracteriza por ter como participantes um grupo mais fechado de
pessoas, já relacionadas ao mundo das artes; nos anos de 1970 (segunda fase), esse
grupo se expande graças à intensificação de divulgação, publicações e exposições
relacionadas, e ganha mais adeptos à rede, que se abre a qualquer interessado em
experimentar através da arte postal; a terceira fase, na década de 1980, se marca pelo
interesse de grandes instituições por esse tipo de manifestação e, dessa forma,
universidades, bienais e museus de renome internacional abrem suas portas para a
arte postal – a autora (2007) destaca que o caráter público de alguma dessas
instituições, como as universidades, não tem aspectos mercantis em suas ações,
preservando, dessa forma, a ideologia do movimento; e a quarta fase, nos anos de
1990, abre a arte postal para o mundo – principalmente a partir da popularização da
internet que permite um acesso rápido e fácil ao movimento.
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Figura 4: Catálogo da XVI Bienal de São Paulo – Arte Postal, 1981. Capa e pg. 20, contendo obras dos
artistas: Abílio José Santos, Portugal; A.C. Carvalho, Brasil; A. De Araujo, Brasil; e Anderson T. Medeiros,
Brasil.

Pianowski (2007, s,p) ainda conclui que as chamadas novas tecnologias, que se
iniciam com o uso do fax e culminam na rede internet, fazem com que a arte postal
perca seu vínculo com o sistema de postagem oficial – correios – para manter a
vivacidade da rede. O ambiente virtual traz rapidez e democratização à comunicação,
permite relatórios de projetos e divulgação mais eficientes, além de abrir possibilidades
de manifestações que explorem os recursos multimídia que a nova rede oferece. Dessa
forma, Pianowski (2007, s.p) acredita que a entrada dessas novas tecnologias na rede
aponta para uma possível quinta fase de experimentações.
Esse momento de busca por uma rede artística através da utilização de recursos
tecnológicos comunicacionais relaciona-se com o que Gilbertto Prado chama de arte
telemática:
!
A maior diferença entre Arte Postal e a arte telemática em rede é a eletrônica.
As manifestações telemáticas estão relacionadas a uma idéia de tecnologia, de
progresso e de futuro: elas apresentam uma visão positiva da tecnologização
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da sociedade. Vivemos num mundo tecnológico que funciona a grande
velocidade e com enormes diferenças sócio-econômicas. Os artistas podem
ajudar à explorar o espaço tecnológico e suas contradições (PRADO, 1997,
s.p).

Prado (1997, s.p.) explica que no final dos anos de 1970, artistas já buscavam
por procedimentos instantâneos de comunicação através do uso de suportes imateriais.
Dessa forma, começou-se a se estabelecer as bases da relação entre arte e
telecomunicações a partir de experimentos que se valiam de satélites, redes de
computadores pessoais, telefones e fax, dentre outros, para acontecer. E como o
próprio autor (2003, pg. 24) conclui, aparatos informáticos e as redes de
telecomunicações, tão imbricados no contexto final do século XX, se consolidam como
um dos meios com o qual os artistas passam a trabalhar e construir suas reflexões.

2.1.1.3 A busca por redes artísticas

Tão logo se aprimoram os meios de comunicação e informáticos, os
experimentos artísticos se utilizam de novas potencialidades tecnológicas para
acontecer. A ânsia por uma comunicação mais ativa e pela busca das redes artísticas
aumenta, obviamente, o intercâmbio entre os artistas e estimula, de certa forma,
produções realizadas em grupo.
A trajetória do já citado artista e pesquisador brasileiro Gilbertto Prado é um bom
exemplo disso. Deu início a suas atividades artísticas no final dos anos de 1970,
quando participou ativamente do movimento Arte Postal que lhe rendeu aparição em
diversas exposições e projetos – incluindo a já citada XVI Bienal de São Paulo (setor:
mail art, em 1981). Nos anos 1980, Prado trabalha de maneira mais sistemática com as
redes artístico-telemáticas, muitas vezes como integrante do grupo francês Artréseaux.7
Ele próprio destaca a obra City Portraits, do final dos anos de 1980, no contexto
de sua vida artística em busca de experimentações em rede. O projeto foi idealizado
por Karen O’Rourke e contou com as imagens produzidas pelos artistas que
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7

Informações retiradas do site de Gilbertto Prado, com acesso em 20 de fevereiro de 2012:
http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/curriculum.html
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participavam do já citado grupo e seus correspondentes de outras nove cidades
europeias e americanas; a poética acontecia a partir de trocas e transformações
imagéticas via fax, com intervenções em fotos e documentos para estabelecer retratos
de cidades que não se conheciam. Como Prado explica,
com a exploração da metamorfose entre essas duas imagens (de entrada e de
saída) intercambiadas via fax, os participantes faziam uma enquete sobre os
seus próprios imaginários que se abriam sobre o imaginário do outro, ou seja,
tratava- se da descoberta de sua própria cidade pela visão do outro. Uma
viagem imaginária por si mesmo e pelo outro, com itinerários-retratos que se
construíam durante o percurso (PRADO, p.25, 2003).

Figura 5: Imagem do trabalho City Portraits; foto de Isabelle Millet.

O teórico e também artista Hermes Renato Hildebrand (2005, pg. 97-98), em
artigo sobre a Arte-Fax e algumas de suas poéticas, destaca City Portraits dentre os
eventos telemáticos que marcaram o início dos anos de 1990. Ele conta que a curadora
do evento O’Rourke afirma, em texto publicado na revista Leonardo, em 1991, que
“cada artista que participou do evento poderia pensar em seus trabalhos, não como um
produto autônomo em si, mas sim, como um estágio de um processo interativo” e ainda
esclarece que “durante as transmissões, este ‘trabalho em progresso’ não existiu em
lugar nenhum e em tempo algum, mas somente dentro e através de uma ‘network’.
(HILDEBRAND, 2005, pg. 98)
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O posicionamento de Karen O’Rourke converge com as premissas de arte em
rede trazidas por Gilbertto Prado em outros projetos, com o desafio de comunicar e
conectar pessoas, artistas e criações. O projeto Connect, idealizado pelo brasileiro, teve
suas primeiras experimentações em 1991; contou, também, com a participação dos
integrantes do grupo francês Art-réseaux, dentre outros artistas em suas várias
transmissões; as imagens resultantes do projeto foram expostas na Galerie Bernanos,
em Paris, em abril de 1992.8
O projeto nasce da vontade de Prado – diante das experiências de trocas
artísticas que valiam-se de elementos eletrônicos como o fax ou o telefone – de
trabalhar o intercambio simulando, efetivamente, uma ação continuada em tempo real,
mesmo com interfaces arcaicas a sua disposição.9
Connect permitia que pessoas localizadas em diferentes locais do mundo
pudessem realizar um trabalho artístico comum. Para tanto,
em cada local os participantes deveriam estar equipados com dois fax: um para
emissão (E) e outro pra a recepção (R) de forma que assim que o papel saia de
(R) era encaixado diretamente em (E), sem ser cortado da bobina. Dessa
maneira toda recepção se tornava imediatamente emissão e as imagens se
sobrepunham e se sucediam numa única e longa página encadeada em tempo
real. Os participantes trabalhavam simultaneamente sobre o papel em
movimento que circulava nas diferentes localidades produzindo um trabalho
único e partilhado numa relação/ação direta e integrada. Uma curva imaginária,
interativa e efêmera ia se desenhando através da rede artística de comunicação
(PRADO, p. 28, 2003).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8

Informações retiradas do site do artista: http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/connect.html (acesso em 2
de maio de 2011)
9
Depoimento do artista sobre a obra em: http://www.cap.eca.usp.br/gilbertto/connect.html (acesso em 2
de maio de 2011)
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Figura 6: Diagrama do Projeto Connect e resultado do processo exposto em uma bobina de fax de 70
metros, formando um “loop” de 35 metros de comprimento.

Diversas são as poéticas que se utilizam de um processo colaborativo entre
artistas para acontecer, como as explicitadas acima, e mais alguns exemplos serão
destacados quando, posteriormente, tratarmos mais detalhadamente da arte em rede.
Mas, para finalizar, destacamos uma possível colaboração que exista no processo
criativo e construtivo da obra – e não apenas no momento em que é realizada e aberta
a participações, como vimos até então.
A aproximação da arte com os meios tecnológicos faz com que a curiosidade e o
esforço científico dos artistas se tornem, por inúmeras vezes, insuficientes para a sua
produção. Como a própria artista e pesquisadora Diana Domingues (1997, pg. 20)
coloca, nas produções de arte e tecnologia, “os artistas estreitam seus laços com
cientistas e técnicos trabalhando numa fértil colaboração” e, dessa forma, questiona a
autoria única, exaltando a arte como resultado de um processo de comunicação.
O artista não é mais o autor solitário de suas peças, produzindo artefatos com
ferramentas, mas utiliza circuitos eletrônicos, dialoga com memórias e discute
as variáveis de comportamento dos sistemas, pensa a construção de interfaces.
Novas espécies de imagens, de sons, de formas geradas por tecnologias
eletrônicas interativas e seus dispositivos de acesso permitem um contato direto
com a obra, modificando as maneiras de fruir imagens e sons. As interfaces
possibilitam a circulação de informações que podem ser trocadas, negociadas,
fazendo que a arte deixe de ser um produto de mera expressão do artista para
se constituir num evento comunicacional (DOMINGUES, 1997, pg. 20).
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É claro que existem artistas que trabalham em arte tecnológica e são
responsáveis por todas as etapas de criação de suas obras, mas é fato que esse
contexto consolida a formação de grupos ou equipes realizadoras de arte. E nesse
sentido, cabe discorrermos sobre a colaboração que existe não apenas entre artistas,
mas entre o artista, ou os artistas, e sua equipe de criação/produção.

2.1.2 Colaboração em equipe (artista-técnico)

Segundo Ed Bennet (1997, pg. 166), a colaboração artista-técnico existente em
processos de arte e tecnologia tem origens na realização do Modulador Luz-Espaço,
pelo artista húngaro Moholy-Nagy, em 1930; o artista trabalhou por anos antes de
finalmente contatar o engenheiro Otto Ball e o técnico Istvan Sebok. Como descreve
Elene O’Neil (2009, pg. 1776), tratava-se de um aparato que continha articulações de
uma estrutura elétrica, espelhos e lâmpadas, com materiais translúcidos, transparentes
e opacos que se movimentavam; o artista trabalhou com composições feitas de luz a
fim de se produzir sensações no espaço, mesmo que esse espaço não existisse
realmente. A autora (2009) ainda explica que através de
jogos, inversões, solarizações ou de fotogramas, Moholy-Nagy obtém um jogo
de luzes misterioso, permitindo fazer novas associações e criando um ‘espaço’
onde a ‘existência’ depende unicamente das relações entre fontes luminosas
(O’NEIL, 2009, pg. 1776).
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Figura 7: László Moholy-Nagy Licht-Raum Modulator, 1922/1930, réplica de 1970

No Brasil, Bennet (1997, pg. 166) destaca os trabalhos do brasileiro Waldemar
Cordeiro e o físico Giorgio Moscati, do final da década de 1960, dentre os mais
significativos em um cenário anterior à comum parceria artista-técnico de hoje. O
próprio Moscati (1993, pg. 5), em depoimento10 sobre sua pioneira experiência com o
artista, conta que os dois foram apresentados por Mario Schenberg (cientista, político e
crítico de arte); Cordeiro desejaria investigar as possibilidades que existiam pelo uso do
computador nas artes enquanto o físico, experiente em computação, demonstrava
interesses multidisciplinares.
Moscati relata que
!
desta apresentação nasceu uma frutífera colaboração que resultou na produção
de dois trabalhos pioneiros, que tiveram ampla repercussão nacional e
internacional, e são hoje considerados os primeiros trabalhos de arte por
computador realizados no Brasil e, de uma certa forma, precursores do que

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

Depoimento retirado do catálogo Arteônica, exposição que reúne obras computacionais criadas por
Waldemar Cordeiro entre 1969 e 1973, originalmente apresentada no VI Sibgrapi (Simpósio Brasileiro de
Computação Gráfica e Processamento de Imagens) em Recife, em setembro de 1993.
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hoje constitui o amplo campo da Computação Gráfica e processamento de
imagens (MOSCATTI, 1993, pg. 5).

Esses trabalhos são Beabá e Derivadas de uma imagem. O primeiro trata de um!
gerador de palavras ao acaso, explica Moscati (1993, pg. 10), a partir do sorteio de
conjuntos de letras; os resultados pouco teriam de semelhante com alguma língua,
apesar de possíveis coincidências. Para que as palavras geradas tivessem
semelhanças com alguma língua, a exemplo do português, regras deveriam ser
seguidas, como ter seis letras alternando-se entre vogais e consoantes; conjuntos mais
comuns como CA, BO, AL e ES apareciam com mais frequência do que os raros ZU ou
UX, por exemplo. Moscati (1993, pg. 11) conclui que as palavras geradas “tinham uma
sonoridade claramente semelhante à sonoridade das palavras realmente existentes na
língua portuguesa. Uma fração das ‘palavras’ geradas existia realmente.”
O projeto Derivadas de uma imagem partiu da ideia de se utilizar de uma
imagem figurativa – no caso, um anúncio dos dias dos namorados – para que se
operasse alguma transformação para ser impressa; o conteúdo humano e emotivo da
imagem seria transformado por uma “máquina fria e calculista”, conta Moscati (1993,
pg. 9). O processo tinha como passos:
!
escolher uma imagem; digitaliza-la; preparar os cartões com os dados da
imagem digitalizada; escrever um programa para efetuar a operação “derivar”;
preparar os cartões com o programa; alimentar o computador com os catões de
dados da imagem digitalizada; alimentar o computador com os cartões do
programa; rodar o programa (MOSCATI, 1993, pg. 11).

Uma vez perfurados os cartões, roda-se o programa e gera-se a imagem original
e sua derivada, com quebras de intensidade quando comparada à original. Ao final, o
resultado agradou e Moscati (1993) finaliza:
!
nos ocorreu que poderíamos usar o mesmo programa para fazer derivadas
sucessivas automaticamente. Realizamos até a terceira derivada e verificamos
que quanto mais alto o nível de derivação, mais irreconhecível ficava a imagem,
como seria de se esperar (MOSCATI, 1993, pg. 11).
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Figura 8: Derivadas de uma imagem, 1969 – transformação em grau zero, grau um
e grau dois, respectivamente.

Saltando das primeiras experiências colaborativas entre artistas e técnicos no
Brasil para a atualidade, destaca-se o trabalho de Diana Domingues, uma das mais
importantes artistas e pesquisadoras brasileiras a lidar com questões que tangem arte e
tecnologia. Domingues é pesquisadora sênior CAPES/CNPq e coordenadora do LART
(Laboratório de Pesquisa em Arte e TecnoCiência da Universidade de Brasilia,
FGA/GAMA), pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Arte IDA-UnB (Instituto
de Artes), na linha de pesquisa: Arte e Tecnologia.
Em entrevista ao também artista e pesquisador Edgar Franco (2010, pg. 126),
Diana Domingues explica que, lá, projetos de doutorandos em arte se somam aos de
engenheiros e “constituem um ambiente de pesquisa que coloca o Brasil no topo das
agendas internacionais de arte e tecnociência.” A artista conta, ainda, que LEI –
Laboratório de Engenharia e Inovação – e LART são “um espaço de pesquisas
colaborativas, ainda se esboçando, com um futuro promissor” (apud FRANCO, 2010, pg.
127).
Quando questionada sobre a realidade de artistas que dedicam seu tempo ao
estudo de programação, por exemplo, e pela dificuldade dos assuntos acabam
deixando de lado sua própria contribuição artística, Diana Domingues trata da situação
como, no mínimo, ingênua e comenta:
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na metodologia transdisciplinar, cada um tem que se ancorar fortemente na sua
disciplina para trabalhar. Você tem que ser muito bom na sua área, entendeu?
E não se espera que um engenheiro seja um artista, um médico seja um artista,
um geógrafo seja um artista. (...) Em I’MYTH [uma das obras da artista quando
coordenadora do grupo ARTECNO], tecnologicamente, usamos sistemas
embarcados. (...) Uma complexidade! Mas não é por isso que eu, uma artista,
tenho que saber de computação igual a um cientista da computação. Tenho que
saber lidar com esses problemas, saber trabalhar com uma equipe de cientistas.
Eis aí o papel do artista e do cientista nesses grupos de “Novos Leonardos”. O
artista trazendo as questões da arte. O cientista da ciência (...), trazendo, com
grande pertinência, as linguagens computacionais para o campo da heurística,
da hermenêutica e para a vida (apud FRANCO, 2010, pg. 144-147).

Esse posicionamento corrobora com a visão de Ed Bennet (1997, pg. 172-173),
favorável à prática colaborativa entre técnico(s) e artista. Segundo o autor e, à época,
gerente de recursos na área de Eletrônica e Cinética da School of the Art Institute of
Chicago (1997, pg. 172), o novo padrão de colaboração artista-técnico envolve três
profissionais: o artista, a pessoa encarregada pelo hardware (responsável pela seleção
de atuadores, como fonte de luz ou motores, e pelo projeto e execução de mecanismos
– eixos, alavancas, etc.) e o próprio programador (responsável pela escrita do software
que se comunica ao computador). Juntos, esses três eixos – que formam o que o autor
(1997, pg. 172) chama de “triângulo de ouro” – trabalham de forma criativa e
colaborativa em busca de soluções que atendam às necessidades previamente
levantadas pelo projeto artístico. Bennet (1997) finaliza:
a química entre colaboradores deve ser boa e todos os esforços devem ser
feitos por todas as partes envolvidas para comunicarem abertamente suas
preocupações, respeitarem as opiniões de seus companheiros-colaboradores e,
talvez o mais importante, serem flexíveis em suas expectativas. (...) Se o
triângulo de ouro – artista, engenheiro e programador – provar ser viável,
veremos que a adição do controle embutido no repertório dos artistas é um
advento tão profundo quanto seria a adição de uma nova cor primária à palheta
de um pintor (BENNET, 1997, pg. 173).

No entanto, não buscamos com a presente pesquisa abordar aspectos
colaborativos que culminam em uma obra fechada, e sim nos focar em obras que se
estabeleçam a partir da provocação de processos colaborativos, independente da forma
como foram produzidas. Portanto, passaremos às discussões que envolvem a
colaboração na arte diante do suporte digital.
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2.2 Colaboração, arte e o suporte digital

2.2.1 Arte telemática em rede

Quando falamos em colaboração na arte e, em específico, na arte que se utiliza
de um suporte digital para acontecer, falamos em artistas e/ou não-artistas que juntos
formam uma rede de comunicação e participação no processo artístico. E assim como
na arte postal, a busca pelas “redes artísticas” fez com que experimentações em arte e
telecomunicações se acentuassem nos últimos decênios – explica Gilbertto Prado
(1998). Por isso torna-se extremamente necessário para a pesquisa lidar com as
questões que tangem a arte realizada em rede.
É impossível pensar no final do século XX sem que se destaque o avanço
tecnológico nos âmbitos da computação e das próprias redes de telecomunicação, que
posteriormente contará com a difusão da hegemônica rede internet. Como explica
Prado (2003), os artistas inseridos em tais contextos passam a criar e a narrar com
esses meios agora disponíveis, passam a explorar as relações interpessoais em redes
telemáticas, por mais distantes que estejam uma da outra, e acabam por fazer emergir
uma visão crítica sobre essa realidade tecnológica, ao mesmo tempo em que estimulam
o desenvolvimento do imaginário social e coletivo. Ao explorar interatividade,
informática e telecomunicações, explora-se a troca, a relação, o intercâmbio de
experiências e visões.
A criação em rede é um lugar de experimentação, um espaço de intenções,
parte sensível de um novo dispositivo, tanto na sua elaboração e realização
como na sua percepção pelo outro. O que o artista de redes visa exprimir em
suas ações é uma outra relação com o mundo: tornar visível o invisível, através
e com um “outro”, para descobrir e inventar novas formas de regulação com o
seu meio, cujo funcionamento complexo coloca o indivíduo contemporâneo
numa posição inédita (PRADO, 2003, p. 25).

Da mesma forma em que os experimentos surrealistas demonstravam ênfase na
coletividade e na busca do rompimento entre público e privado, entre artista e
espectador, em prol de uma produção de “coisas coletivas não importando-se com a
autoria ou com o ‘talento’ e, portanto, desmistificando a ‘aura’ ou o ‘gênio’ do artista”
(PIANOWSKI, 2007, s.p), nos experimentos de arte em rede,
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Mais que uma obra no senso tradicional de objeto único dotado de uma
presença física, o artista propõe um contexto, um quadro sensível onde alguma
coisa pode ou não se produzir, um dispositivo suscetível de provocar
intercâmbios. (...) O artista é mais um potencializador de ações do que um
produtor de artefatos (PRADO, 1998, s.p).

Nesse contexto, Edmond Couchot (2003, pg. 246) relata que a proliferação das
redes telemáticas acabam por instaurar um outro “espaço perceptivo, simbólico e
cultural que duplicam e tornam caducas, em certos casos, as redes de difusão da arte,
tradicionalmente poderosas, como os museus, as galerias, as exposições.” O autor
(2003) explica que os “ateliês” e “cafés eletrônicos” se multiplicam e acabam
ocasionando encontros de trocas livres e intensas entre a coletividade de artistas de
todo mundo e de todas as tendências; o público, não diferente, é convidado a participar
dessas experiências e o faz sem, necessariamente, ser “introduzido ou iniciado
culturalmente” (2003, pg. 246).
O que acontece agora, comenta Couchot (2003), não é mais uma mera
apropriação do campo das informações, uma subversão de seu funcionamento ou
reversão do sentido da comunicação de massa; trata-se da conexão, da imersão na
rede, da exploração, construção e dispersão em sua teia; e, como já colocado por
Prado (1998), a atividade artística, nesse interim, não mais como produtora de artefatos,
passa a potencializadora de experiências.
O artista, o autor, não se dá mais a incumbência de organizar performances
espetaculares em torno de sua pessoa para tomar a mídia pelo avesso e
desmontar seu poder soberano. Ele não se comporta mais como um operador
social, um intermediário reinventando as mediações selvagens, mas se propõe,
mais precisamente, a jogar sobre o imediatismo e a reversibilidade fluida das
redes, de se dispersar através delas para participar da emergência de uma
“consciência” reticular que marca uma nova forma de socialização (COUCHOT,
2003, pg. 246).

Um importante nome que trabalha lado a lado com essa filosofia e explora as
redes telemáticas é Roy Ascott, “um dos primeiros a experimentar e a teorizar neste
domínio”, comenta Couchot (2003, pg. 246). Seu primeiro experimento é de 1979, mas
destacamos aqui os anos de 1983, quando Ascott realiza o projeto La Plissure du texte:
un conte de fée planétaire – em uma alusão a um dos textos em que Barthes discute o
estatuto de autor. Através de uma rede de tempo partilhado, Ascott reúne um grupo de
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autores que, juntos, escrevem algo que se aproxima a um conto de fadas fantástico; o
próprio Couchot (2003, pg. 247) relaciona esse projeto com os Cadavre Exquis
surrealistas, mas agora com alcance mundial. Como o autor (2003) relata, cada um dos
14 participantes espalhados pelo mundo, incluindo Ascott, se responsabiliza pela
escrita de um dos personagens, durante três semanas, atuando noite e dia. O projeto
acontece durante a exposição Electra no Museu de Arte Moderna, em Paris.
Cada artista, que constitui um dos quatorze “nós” da rede, é convidado a
desempenhar um papel particular e a intervir enquanto tal nas dobras do texto:
aquele que mora em Honolulu é “o Velho Homem Sábio”, o outro que fala de
Pittsburgh é “O Príncipe”, o terceiro que está em Amsterdã é “o Vilão”, etc.
Ascott, em Paris, é “o Mago”. A narração produzida, indeterminada e
imprevisível, não linear, surpreendente e delirante, não deixa de lembrar o jogo
do cadáver delicioso dos surrealistas, mas estendido à dimensão do mundo. Ela
faz as delícias do público que pode consultar a redação e vê-la sendo fixada
sobre uma grande tela na medida em que está sendo tecida (COUCHOT, 2003,
pg. 247).

!
A partir de então, os experimentos de Roy Ascott acompanham as
complexidades e avanços que sofrem as tecnologias de telecomunicações; todos eles,
conta Couchot (2003, pg. 248), se articulam em torno de discussões acerca do “autor
distribuído”, como no caso do conto colaborativo de 1983, e também refletem sobre a
“consciência planetária”, denominada por Ascott de télénoia – aquela que rompe com
uma cultura paranoica centrada na exacerbação do eu, na qual o artista não se divide
do restante do mundo, não se individualiza, e, sim, se complexiza e se distribui,
enquanto a arte “numa tal cultura emerge da multiplicidade das interações no espaço
dos dados.” (COUCHOT, 2003, pg. 248) E o autor (2003) finaliza:
a arte antiga, diz Ascott, era para ser vista pelo exterior. A nova arte é feita para
ser construída do interior. Ou você está no interior da rede, ou você não está
em lugar nenhum. E se você está no interior da rede, você está em todos os
lugares (POISSANT, 1995 apud COUCHOT, 2003, pg. 248).

!
Outro evento artístico que, de certa forma, corrobora com as discussões de
Ascott, ao mesmo tempo em que reflete sobre a percepção de tempo e espaço diante
da velocidade de transmissão de informação, é o No time, realizado através de
intercâmbios entre Campinas, no Brasil, e as cidades de Tóquio e Kyoto, no Japão. Um
dos artistas envolvidos, Hildebrand, descreve que estavam todos juntos no dia 31 de
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dezembro de 1990, aproximadamente ao meio dia, aguardando a primeira imagem ou
som que seriam recebidos. Nas palavras do artista (2005, pg. 91), “com alguns minutos
de atraso toca o telefone e um fax começa a ser transmitido, imprimindo que no Japão
já estávamos em 1991”.
A poética do experimento lida com o fato de estarem em dois pontos extremos
do planeta Terra, intercambiando informações instantaneamente, ao mesmo tempo em
que vivenciam anos diferentes; os artistas Kazuo Uehara, Massao Komura, do Japão, e
Eiko Akiyama, José Augusto Mannis, Milton Sogabe, Paulo Laurentiz e Renato
Hildebrand, do Brasil, recebiam e transmitiam “imagens e sons de hora em hora,
alternadamente, durante as 12 horas de diferença de fuso horário entre esses países,
isto é, da zero hora do dia 1 de janeiro no Japão até a zero hora do dia 1 de janeiro no
Brasil.” (HILDEBRAND, 2005, pg. 92)
Para o artista (2005), com o evento conseguiram questionar a amplificação do
tempo pelas novas tecnologias; a duração do tempo no experimento se dilatou e fez
com que a passagem de ano de 1990 para 1991 durasse 12 horas, e não mais frações
de segundos; as próprias horas se relativizaram enquanto registro oficial do tempo e o
símbolo “Ano Novo” foi posto em cheque, já que ocorre em momentos diferentes em
cada lugar do mundo. Além disso, No time, assim como os demais eventos que se
valem de redes telemáticas para acontecer, trazem à tona um mundo como um enorme
ecossistema no qual tudo e todos se relacionam. E a partir disso, Hildebrand (2005)
conclui que
estamos diante da globalização de nossas ideias e de nosso pensamentos. Não
queremos com isso afirmar que o pensamento humano reduz-se ficando uma
massa homogênea e uniforme ao tornar-se global, mas que a circulação
instantânea da informação, na proximidade da velocidade da luz, unida ao
grande intercâmbio cultural ao qual somos submetidos hoje, nos leva a
desprezar os limites geográficos e as barreiras culturais. (...) Trata-se de uma
nova divisão internacional da produção e do poder econômico, politico e social
(HILDEBRAND, 2005, pg. 93).

Mas partindo da necessidade de se esclarecer pontualmente o que são as redes
telemáticas, retornamos aos estudos de Gilbertto Prado. Segundo o autor (1998), elas
podem ser compreendidas na forma conceitual e técnica; a primeira refere-se à formas
de trabalho, formas de ação, pensamento e interação em um contexto que encontra-se
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partilhado; a segunda trata da própria matriz de transporte e organização da informação
e simbolismo veiculado por ela.
Duas são as características para que ocorra a manifestação artística em rede: a
colaboração e a complementaridade. Do ponto de vista artístico, Prado (2003) destaca
que as redes necessitam das pessoas em dois momentos ativos: ora como indivíduos
expectadores, ora como co-autores em um sistema participativo no qual nos
expressamos e realizamos intervenções. O trabalho em rede necessita, ainda, da
complementaridade das pessoas envolvidas: “uma experiência de colaboração mútua é
necessária para que os parceiros possam intervir de forma coletiva.” (PRADO, 2003, p.
31) Dessa forma, os envolvidos no processo precisam estar conectados nesse work in
progress, em constante complementação, que conta com a contribuição de
intervenções que carregam características artísticas individuais, particulares, para se
chegar a uma experiência comum a todos os colaboradores e enriquecida pela
participação plural. Prado (2003, pg. 36) enfatiza ainda que “toda atividade artística em
rede implica a presença, a perspectiva do outro; nossos sentidos apenas existem na
medida em que eles são também uma doação do outro.”
Se

tornam

bastante

claras

as

características

de

colaboração

e

complementaridade ao retornamos para o evento No time. Os artistas em questão ora
se tornam expectadores – aqui no Brasil recebendo imagens e sons do Japão, por
exemplo – ora atuam como co-autores, participando do intercâmbio com seus próprios
envios. O evento só acontece em sua plenitude na medida em que o outro lá está para
receber, resignificar e colaborar com o processo artístico. Da mesma forma acontece
com La Plissure du texte: un conte de fée planétaire, de Roy Ascott, ou Connect e o
City Portraits, de Gilbertto Prado e do grupo Art-réseaux, respectivamente. Todos os
eventos em rede citados só existem de fato enquanto os artistas colaboram entre si, em
um jogo no qual variam, a todo momento, de co-autores a receptores da poética.
Com o objetivo, agora, de construir uma poética colaborativa na qual não se
sabe ao certo com quem se está dividindo o processo criativo e de fruição, Gilbertto
Prado, em 1992, idealiza o projeto Moone: La Face Cachée de la Lune. O projeto surge
a partir de experimentos via ISDN com o modem de 64kbits/s, que possibilitava, através
de uma interface gráfica, a construção simultânea de imagens em rede; participantes
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distantes um do outro compartilham a mesma imagem em seus monitores, com seus
cursores dos mouses dependentes entre si, captando movimentos únicos em tempo
real e, dessa forma, criando juntos faces para a lua (PRADO, 2003, pg. 33).

Figura 9: Projeto Moone: La Face Cachée de la Lune, 1992.

De acordo com Prado (2003), Moone permite a construção de uma imagem
híbrida da lua, composta por dois pontos de vistas, de dois parceiros distantes entre si,
possivelmente desconhecidos, que comandam a mesma ação, ressaltando a distância
em uma criação compartilhada. As primeiras imagens resultantes do projeto surgem de
intercâmbios entre os Eletronic Cafe de Paris e de Kassel (Documenta XI), na
Alemanhã, durante a exposição Machines à Communiquer – l’Atelier des Réseaux, na
Cité des Sciences et de l’Industrie La Villette, em Paris. Para finalizar, Gilbertto Prado
(2003) esclarece que
a ambiguidade estava na raiz da proposição: criar-se uma relação efêmera em
que o crescimento e a composição dependiam do outro e da dinâmica do
intercâmbio. Tratava-se de exploração e descoberta conjuntas e instantâneas,
transporte e metamorfose incessantes, criação e partilha a grande distância e
alta velocidade (PRADO, pg. 33, 2003).
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Figura 10: Algumas imagens resultantes de interações no projeto Moone, 1992.

2.2.2 Arte e rede internet

Os projetos de arte na rede, inicialmente, eram realizados a partir de
experiências que contavam com a colaboração dos envolvidos para que se reunissem
em um mesmo horário, utilizando-se de uma rede efêmera, organizada exatamente
para a concretização dos projetos, explica Gilbertto Prado (2003, pg. 64). Isso acontecia
pois a tecnologia utilizada – normalmente composta por modems, computadores
precários e telefones – possibilitava a comunicação pontual entre os indivíduos.
Situados em diversos locais do mundo, todos deveriam se reunir em um mesmo
momento para que o projeto se realizasse, como quando realizamos uma ligação por
telefone, por exemplo – ambos participantes devem estar presentes para que a
comunicação aconteça, cada um de um lado da linha.
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Em contrapartida a essa realidade, o desenvolvimento da internet revoluciona a
comunicação e os projetos em rede passam a existir em qualquer lugar e a qualquer
tempo. Em concordância com o que já foi pontuado anteriormente por Pianowski (2007),
Prado (2003) comenta que a rede agora é permanente; os encontros, que se davam
entre grupos restritos, agora são abertos ao público interessado; as ações na internet
são facilmente localizadas através de ferramentas de busca e, mesmo que tenham data
de início e fim, podem permanecer na rede para visitações futuras. Com isso, conclui
que “sobre muitos aspectos, no que diz respeito à criação, realização e divulgação, a
rede se apresenta como um meio facilitador para a experimentação” (PRADO, 2003,
p.65).
A partir de então, Prado (2003, pg. 65-68), destaca os espaços de arte na rede
se configurando amplamente em dois aspectos distintos: sites de divulgação dos
projetos de arte e sites que usam a própria rede como canal para realização dos
projetos em arte. E esse segundo aspecto pode, ainda, se subdividir em: manifestações
na rede disponíveis para que o usuário interaja com a interface criada; manifestações
em que os multiusuários interajam entre si e participem de uma ação conjunta; e
manifestações que apresentem uma interface criada para compor um projeto que não
se limite à rede, como, por exemplo, uma web instalação.
Antes de trabalharmos especificamente com a arte pensada para ser fruída na
web, necessitamos compreender melhor a relação entre a www e a própria internet.

2.2.3 Internet e a World Wide Web

De acordo com James F. Kurose e Keith W. Ross (2006), escritores do livro
“Redes de Computadores e a Internet”, não é simples de se definir a internet visto que a
mesma se encontra em constante mudança, tanto nos componentes de software e
hardware que a formam como nos serviços que oferece. Porém, levantando apenas
informações que nos serão úteis nesta reflexão, destacamos que a internet pública11 se
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11

“A internet pública (isto é, a rede global de redes discutida anteriormente) é a rede a que normalmente
nos referimos como a Internet. Também há muitas redes privadas, tais como redes corporativas e
governamentais, cujos hospedeiros não podem trocar mensagens com hospedeiros que estão fora da
rede privada (a menos que as mensagens passem por dispositivos denominados firewalls, que
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refere a uma rede que interconecta milhões de equipamentos computacionais em todo
o planeta; inicialmente, esses equipamentos eram em sua maioria PCs tradicionais de
mesa,

estações

de

trabalho

ou

servidores,

entretanto,

sistemas

finais

que

habitualmente não são componentes da internet, hoje se apresentam cada vez mais
conectados – TVs, computadores portáteis e telefones celulares são alguns exemplos
disso (KUROSE, ROSS, 2006, pg. 3).
Uma importante característica dos serviços oferecidos pela internet é permitir
que aplicações distribuídas e executadas em seus sistemas finais possam trocar dados
entre si, explicam os autores (2006, pg. 4). Essas aplicações são variadas; dentre elas
temos o correio eletrônico, o compartilhamento de arquivos peer-to-peer (P2P), jogos
distribuídos, telefonia pela Internet, mensagem instantânea, áudio e vídeo em tempo
real e a que realmente nos interessa nessa abordagem: a navegação web.
Kurose e Ross (2006) contam que até a década de 1990 a internet era
primordialmente utilizada para interligar hospedeiros remotos e enviar e receber
arquivos, notícias e correio eletrônico, por estudantes, pesquisadores e acadêmicos.
Dessa forma, não era reconhecida fora de ambientes relacionados com a academia e a
pesquisa. Essas aplicações foram e continuam sendo importantes, mas foi o
desenvolvimento da aplicação World Wide Web que expandiu seu uso para o público
em geral. A web “alçou a Internet de apenas mais uma entre muitas redes de dados (...)
para, essencialmente, a única rede de dados” (KUROSE, ROSS, 2006, pg. 68).
A www, como explicam os autores (2006, pg. 63), é uma “aplicação clienteservidor que permite aos usuários obter documentos de servidores Web por demanda.”
É formada por muitos componentes, dentre eles o padrão para formato de documentos,
como o HTML, os browsers e servidores Web 12 , e um protocolo de camada de
aplicação – o HTTP (Protocolo de Transferência de Hipertexto, ou HyperText Transfer
Protocol), que “define o formato e a sequência das mensagens que são passadas entre
o browser e o servidor Web” (2006, pg. 64).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
restringem o fluxo de mensagens para dentro e para fora da rede). Essas redes privadas são
frequentemente denominadas intranets, pois usam o mesmo tipo de hospedeiros, roteadores, enlaces e
protocolos da Internet pública.” (KUROSE, ROSS, 2006, pg. 4)
12
“Um browser é um agente de usuário para a Web; apresenta a página requisitada ao usuário e fornece
numerosas características de navegação e configuração. (...) Um servidor Web abriga objetos Web,
cada um endereçado por um URL. Os servidores Web também implementam o lado servidor do HTTP”
(KUROSE, ROSS, 2006, pg. 69).
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A forma de acesso não-linear ao conteúdo do usuário que navega na World Wide
Web baseado no hipertexto faz com que a web se popularize e se consolide no
cotidiano das pessoas. Para que compreendamos mais claramente seu funcionamento,
destacamos o conceito do teórico Pierre Lévy (2004) sobre o termo:
Tecnicamente, um hipertexto é um conjunto de nós ligados por conexões. Os
nós podem ser palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos,
sequências sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser
hipertextos. Os itens de informação não são ligados linearmente, como em uma
corda com nós, mas cada um deles, ou a maioria, estende suas conexões em
estrela, de modo reticular. Navegar em um hipertexto significa portanto
desenhar um percurso em uma rede que pode ser tão complicada quanto
possível. Porque cada nó pode, por sua vez, conter uma rede inteira (LÉVY,
2004, pg. 33).
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experimentações na internet e, sendo mais específicos, na própria web, valendo-se das
características da rede como linguagem.

2.2.4 Arte colaborativa e web arte

Para Fábio Oliveira Nunes (2003, pg. 25), valendo-se da categorização utilizada
por Prado (2003), o uso da rede internet para a divulgação de projetos de arte, inclusive
como formação de galerias e museus virtuais, não se configura enquanto web arte;
esses espaços não são planejados para a rede, apenas “divulgam artefatos de arte que
existem independentemente da rede, fazendo referência por meio de imagens ou
espaços tridimensionais a uma pintura, escultura, instalação ou objeto” (2003, pg. 25).
Sua principal característica é a referencialidade ao objeto original, explica Nunes
(2003); ainda que alguns projetos explorem recursos inerentes à tecnologia
computacional inserida no contexto da internet – como a visualização de espaços de
arte em 360º graus, ou simulações de ambientes tridimensionais que conferem ao
visitante uma imersão num espaço de galeria ao invés de um simples contato visual
com uma imagem na web – esses espaços não perdem sua essência de conectar esse
conteúdo com projetos reais que acontecem fora da rede internet.
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Partindo do que não seria web arte, Nunes (2003, pg. 28) defende, então, que
toda produção que de fato é pensada a partir do campo de significados e das
especificidades da internet, essa, sim, pode ser considerada web arte.
Porém, o termo que designa esse tipo de experimentação pensada e
desenvolvida para ser fruída na rede internet não é tão simples de ser definido. De
acordo com a artista e pesquisadora Lúcia Leão (2004, pg. 75), muitos são os termos
que nos fazem refletir sobre a internet e a World Wide Web, e um consenso sobre esta
terminologia não existe.
Leão (2004, pg. 75) inicia sua reflexão a partir do esclarecimento simples e claro
do que seria arte telemática: a expressão foi proposta pelo já citado artista Roy Ascott
durante a década de 1980 e refere-se às pesquisas que envolviam de alguma forma
arte, informática e telecomunicações. “O vocábulo telemática, por sua vez, foi cunhado
em 1978 por Simon Nora e Alain Minc. Em síntese, significa: telecomunicações
mediadas por computador, ou transmissão automática de informação” (LEÃO, 2004, pg.
75). O desenvolvimento da internet potencializa essa comunicação e traz com ela uma
série de discussões acerca das experimentações que acontecem diante dessas novas
possibilidades.
Net arte, webarte, arte online e net.art são alguns dos termos que designam
essas experimentações e com os quais Lúcia Leão (2004) trabalha para propor
reflexões. A partir do artigo “O que é Net Arte?” de Andreas Brogger, publicado em
2000 na revista eletrônica ON OFF, a autora (2004) esclarece e diferencia
conceitualmente os termos:
O primeiro, net arte, é mais amplo e, muitas vezes, abarca os outros três.
Webarte, por sua vez, relaciona-se aos protocolos da WWW, ou seja, aos
browsers (Explorer e Netscape) e https. Já a expressão arte online confere um
sentido mais estrito para as poéticas das redes, pois coloca a questão de estar
online como requisito. Nessa categoria, um trabalho só pode receber o título de
arte online se sua existência deixa se ser possível em uma experiência offline.
(...) Trabalhos que podem ser experienciados em outros suportes tais como o
CD-ROM ou o DVD não podem receber essa denominação. Quando falamos
em net.art – observem o ponto entre as duas palavras – estamos nos referindo
a um tipo particular de estética que corresponde às primeiras experiências
artísticas com a internet (LEÃO, 2004, pg. 76).

Portanto, de acordo com a categorização proposta, experimentações em webarte
ou web arte – grafia utilizada por Prado (2003) e Nunes (2003) – estariam inseridas em
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um nicho mais amplo denominado net arte, da mesma forma em que a World Wide
Web (rede de alcance mundial, conhecida em sua forma abreviada por www) está
inserida e é executada na internet.
Em outras palavras, concordamos aqui com a diferenciação proposta por Lucia
Leão (2004, pg. 76) entre net arte, que abarca toda e qualquer forma de
experimentação pensada para ser fruída na internet, e web arte, que refere-se
especificamente às obras que acontecem na World Wide Web, tecnicamente falando.
Como enfatizaremos nossa pesquisa em manifestações que ocorram na web,
excluindo outros serviços que estejam fora da www, como serviços de e-mails e
compartilhamento de arquivos peer-to-peer (P2P), por exemplo, optamos pela
especificidade do termo “web arte” e, dessa forma, possibilitaremos tal restrição na
busca das obras que servirão como base para reflexões nessa pesquisa.
Considerando a web como um meio emergente de comunicação, Leão (2004)
levanta ainda seis características destacadas por Curt Cloninger (2001) que, apesar de
existirem em outros meios comunicacionais, apenas na World Wide Web se reúnem de
uma só vez.
A primeira característica se refere ao fato de a WWW permitir uma rede de
telecomunicações do tipo vários a vários (many to many). (...) Em segundo,
temos a multimídia, que tem como análogo o CD-ROM. Em terceiro, vemos o
conceito de banco de dados. (...) Em quarto, podemos falar em automação, ou
programabilidade. (...) Como quinta característica podemos falar na mudança
de paradigma temporal e no conceito de ao vivo. Tais qualidades estão
presentes em mídias como rádio e TV e se traduzem na WWW na forma de
leilões eletrônicos, entrevistas, conversas em chats, entre outros. Finalmente,
para pensarmos na WWW como mídia, temos que verificar também os aspectos
de localização independente e/ou equipamento independente. Entre os
equipamentos portáteis que nos oferecem essas qualidades temos celulares,
palms, laptops, etc (LEÃO, 2004, pg. 80).

2.2.4.1 Arte para a web

A partir de características como a efemeridade, o acontecimento em tempo real e
a exploração da própria linguagem como mensagem, levantadas por Fábio Nunes
(2003, pg. 29-33) sobre obras de web arte, a que mais nos interessa refere-se à
participação. Como o próprio comenta, a web arte “acontece no interior de um meio
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participativo por essência: afinal, o hipertexto necessariamente pede a ação do usuário
(NUNES, 2003, pg. 31)”
Trazendo para a realidade da web arte nossos apontamentos sobre a
colaboração em obras de arte e tecnologia, podemos analisar essa participação do
usuário, ou interator, a partir das colaborações participativas e construtivas em
experiências artísticas.
Nota-se que em grande parte dos primeiros experimentos artísticos em web arte
buscou-se incentivar a navegação do interator entre os hiperlinks oferecidos, em sua
maioria de forma não-objetiva, estimulando-se um comportamento exploratório por
parte do fruidor.
É o que acontece no site Jodi13, de artistas holandeses, ou no projeto alemão
Unendlich, fast... 14Ambos lidam com aspectos ferramentais de sites e dos browsers do
computador. O primeiro, explica Nunes (2003, pg. 32), é famoso por lidar com a
“estetização de elementos e situações típicas do ambiente computacional; bem como
no questionamento da relação do visitante com a Internet.” O site adota uma postura
extremamente radical, inserindo o visitante em um caos de ícones, mensagens de erro,
janelas que saltam em um curso hipertextual não-linear. Em Jodi,
As imagens trabalham insistentemente com a expectativa do usuário, jogam,
brincam, propõem uma busca frenética e incessante para determinar os links e
estabelecer relações de sentido, mas terminam por destruir/apagar/"deletar" o
15
que está "arquivado" como os conceitos de direção e de espaço.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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http://www.jodi.org
http://www.thing.at/shows/ende.html ou http://www.ljudmila.org/~vuk/dx/friese/ende.htm
15
Informação retirada do site de pesquisa em arte na rede wAwRwT. Disponível
http://www.cap.eca.usp.br/wawrwt/artenarede/home.html. Acesso: 11/04/2012.
14
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Figura 11: Duas das diversas telas do site Jodi.org (acesso: 11/04/2012)

Já Unendlich, fast... é constituído por uma página única, azul, com barras de
rolagem na vertical e na horizontal. De acordo com informações retiradas do site
wAwRwT – que reúne proposições práticas e reflexões sobre arte tecnológica em rede,
pertencente ao Departamento de Artes Plásticas da ECA/USP – o projeto insere o
usuário em um azul infinito e o confronta com a falta de informação e com o aspecto
não comercial da página, propondo uma ação contemplativa em um meio que
costumeiramente interativo. O projeto também reflete e questiona
!
[...] a urgência dos usuários da rede, em virtude da infinidade de opções
disponíveis. O internauta passeia por muitos lugares, e comumente não se dá
tempo para explorar melhor os lugares onde passa, sendo às vezes necessário
16
se permitir uma maior disponibilidade para a contemplação e interpretação.

Figura 12: Tela de Unendlich, fast... (acesso: 11/04/2012)

Dois outros projetos, dessa vez brasileiros, que dialogam com as propostas
descritas são Retardo n. 2 e Casa Escura – ambos do pesquisador já citado, mas
também artista, Fábio Oliveira Nunes.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Informação retirada do site de pesquisa em arte na rede wAwRwT.
http://www.cap.eca.usp.br/wawrwt/artenarede/home.html. Acesso: 11/04/2012.
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No primeiro deles, Nunes (2003, pg. 100) se propõe a trabalhar, também, com
questões referentes às relações entre homem e máquina, sobre o meio, mensagem e
interface. Ao atentar para o valor do tempo em uma sociedade que extrapola a
velocidade nas formas de comunicação, o site confronta o usuário da internet com um
carregador – indicador de download – que, na realidade, apenas avança por seis
minutos até se esvaecer na tela.
O projeto acertadamente questiona essa realidade de que a velocidade é bem
vinda e necessária em nossas relações diárias, e que permanecer a espera de um vir a
ser inesperado torna-se perda de tempo. O próprio artista comenta que
!
[!] espera-se que algo será transferido para o seu computador, algo de
considerável tamanho, se levado em conta o tempo de “download” que pouco a
pouco passa. Porém, o usuário poderá refletir na sua própria espera frente à
tela, no valor dado ao seu tempo. É certo que um usuário padrão, distante de
uma postura mais insistente, não se manterá pelo tempo “necessário” para
visualização do trabalho integralmente. Não é uma temporalidade comum, o
tempo contemporâneo, em sintonia com a rapidez do mundo moderno que
conta aqui; muito pelo contrário (NUNES. 2003, pg. 103).

Figura 13: Etapas de Retardo n. 2 (NUNES, 2003, pg. 102)

O

projeto Casa Escura trata-se de um site completamente preto, mas

diferentemente do que ocorre em Unendlich, fast..., quando o usuário se propõe a
explorar a tela, encontra botões invisíveis, sensíveis ao mouse e que emitem sons
quando acionados. Nunes (2003, pg. 96-97) explica que os efeitos sonoros se referem
ao universo doméstico, e é daí que surge o nome do projeto. Alguns dos botões
acionam vozes que direcionam o visitante pelo caminho a ser seguido – esses botões,
quando clicados, levam a outras telas com outros sons, até que se complete o
percurso. O projeto imerge o interator em uma casa que se descobre através da
intuição e de outros sentidos que não o do olhar.
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Outra abordagem que foge da metalinguagem, do aspecto ferramental e
funcional da web são os Poemas Perdidos de Amor17, de Raquel Ravanini, de 2010. O
projeto participou recentemente de mostras em festivais como o Continuum – Festival
de Arte e Tecnologia de Recife – e o FAD – Festival de Arte Digital, em Belo Horizonte.
De maneira singela, o projeto convida o interator a, intuitivamente, descobrir o
que as diversas páginas de um moleskine de poesia interativa lhe guardam. Através de
efeitos sonoros, do controle ir e vir nas páginas, da música acionada por letras do
teclado ou de riscos feitos com mouse, o interator manuseia, lê e interage com poemas
da artista. Como o próprio release do projeto descreve:
Encontrar um caderno de poemas de amor perdido foi o mote para esta obra
que busca suscitar a vínculo e intimidade através da interação. Poesia para
espreitar, sentir, interferir, reconhece-se e participar. Um estudo em poesia
18
interativa.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18

http://www.raquelravanini.com/poemasperdidosdeamor/ (acesso em: 05/04/2012).

Release retirado do site do festival de arte e tecnologia Continuum, disponível
http://www.continuumfestival.com/continuum/2012/midias-moveis/ (acesso: 15/04/2012)
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Figura 14: Tela de Poemas Perdidos de Amor (acesso: 05/04/2012)

Em todos esses casos percebemos que as obras não são fechadas e dependem
dos caminhos percorridos individualmente. Cada momento de fruição não se repete.
Pelo contrário, a experiência é única e depende do interator que dita seu ritmo,
reflexões, escolhas e o próprio tempo de contato com a obra. Portanto, a colaboração
do usuário de fato existe, mas em seu sentido participativo, pois todas as ações
realizadas ainda dependem de uma programação pré-existente e definida pelo artista.
Os caminhos são múltiplos, mas o interator os percorre sem a possibilidade de alterálos.
Porém, o aspecto que mais interessa à abordagem de nossa investigação reside
nas manifestações que incluem usuários interagindo entre si, participando de uma ação
colaborativa online, fazendo emergir uma reflexão que conte com particularidades
individuais para que se obtenha uma fruição do todo.

2.2.4.2 Uma web colaborativa

Falar de experiências que envolvam colaboração na web, faz com que
relacionemos tal tipo de comportamento com o novo posicionamento assumido por ela
em meados dos anos 2000: “a web não é mais uma base de dados apenas, mas uma
rede de relações dinâmicas e ativas, a também conhecida Web 2.0” (NUNES, 2012, pg.
98). De acordo com o autor,
(...) essa nova versão da web – que não significa necessariamente uma
mudança técnica como o termo pode sugerir, e sim uma nova concepção de
uso da rede – posiciona o antigo “leitor” da web em um ativo
produtor/gerenciador de conteúdos, um indivíduo que não está apenas disposto
a buscar informações, mas também em produzi-las. (2010, pg. 99),

Como explica Nunes (2010, pg. 100), diferentemente do modelo mass media,
que enxerga o receptor pacificamente, consumindo conteúdo, os sites que atualmente
mais prospectam usuários são aqueles que se preocupam em desenvolver estruturas
de participação e os inserem em sistemas dinâmicos. As mais diversas redes sociais,
como Facebook, Orkut, MySpace, ou Blogs, independente de trabalharem com textos,
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informações pessoais, vídeos e músicas, existem em função da produção e
contribuição dos próprios internautas. Tratam-se de
(...) interfaces de veiculação/discussão do que é produzido sob a forma de
texto, foto, vídeos e até a veiculação de si mesmos, através das comunidades
virtuais. Em muitos casos, o sistema possibilita a inserção de comentários e
discussões, tornando visíveis as ressonâncias das contribuições (NUNES.
2010, pg. 100-101).

Porém, em opinião concedida para o jornal Folha de São Paulo sobre a Web 2.0,
em 2007, Pierre Lévy (apud NUNES, 2010, pg. 106) esclarece que a web participativa
não deve ser tratada como inovadora, pois suas características, hoje disseminadas, já
estariam definidas nos primórdios da rede; desde os anos de 1990, o próprio autor já
defende a ideia de “inteligência coletiva”.
O que acontece, então, nos contextualiza Nunes (2010, pg. 106), é o surgimento
de inúmeras aplicações que promovem a colaboração. E como o próprio explica,
A colaboração torna visível um espaço comum em que as pessoas envolvidas
coabitam, como um modelo de sociabilidade. Ao contrário dos teóricos que
defendem o fim da aura do objeto artístico (muito referenciada por Walter
Benjamim), Bourriaud, por sua vez, ao observar a multiplicação de estratégias
participativas, acredita que, na verdade, teríamos hoje um deslocamento dessa
aura para os meios que configuram a forma coletiva. Num contexto maior, o
autor observa que estaríamos numa nova fase do projeto moderno: se durante
séculos a modernidade se dedicou a criticar o predomínio da comunidade sob o
individuo – do anonimato que emerge a figura da assinatura autoral – há
justamente, hoje, uma proposição de desconstruir o individual, criar novos
modos de “estar-junto” (NUNES, 2010, pg. 106-107)

A relação de colaboração presente na web não se encerra em comunidades
virtuais e geração de conteúdo; ela se transfere, por exemplo, para a produção de
softwares desenvolvidos coletivamente. A grosso modo, os chamados softwares livres
são produzidos por um grande grupo de programadores, estando, ou não, presentes
lado a lado, e, geralmente, disponibilizados online para qualquer pessoa, em prol de
uma difusão sem limitações de qualquer espécie, relata Nunes (2010, pg. 107-108).
Outra estrutura que surge promovendo a colaboração livre é a ferramentas wiki.
Assim como são construídos os softwares livres, com a wiki, pressupõe-se que sites da
internet contem com a edição e colaboração dos internautas para formar conteúdo, sem
quaisquer filtros, ou prévias restrições. O autor (2010, pg. 108) explica:
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Tudo acontece por meio de seu navegador web, o que torna tudo muito
simples. O espírito é transformar cada leitor em um produtor em potencial,
numa alternância constante desses papéis. Aliás, cada colaboração está sujeita
a edições de outras pessoas, em um permanente work in progress. (...) Em
outras palavras, o controle de conteúdo é exercido por todos (NUNES, 2010,
pg. 108-109).

Independente das inúmeras aplicações e promoções da colaboração na web,
Nunes (2010, pg. 99) nos traz a ressalva de que anteriormente às discussões de Web
2.0, “a produção em web arte já fazia uso desse usuário-colaborador, através de
diversas proposições colaborativas e também já lidava com sociabilidades virtuais em
ambientes multiusuários”.
Indo ao encontro de muitos dos comportamentos já citados pela Web 2.0,
trabalharemos a seguir com três exemplos de experimentações que aceitem alterações
imprevisíveis em seus percursos a partir da colaboração construtiva – aquela que,
tecnicamente, prevê alterações no banco da obra através da ações de seus
colaboradores. São eles: The File Room, Freakpedia e As mil e uma histórias.
O primeiro deles, The File Room, trata de uma instalação que funciona em
concordância com um conteúdo construído de maneira colaborativa na internet. O
projeto de Antoni Muntadas, uma das primeiras experimentações colaborativas na web,
data de 1994 e discute a censura de arte. De acordo com Arantes (2009), o projeto
reúne em um banco de dados inúmeros casos de censura e aceita o envio de exemplos
de projetos censurados por usuários online. Muntadas se utiliza dos “recursos
oferecidos pela rede para criar uma zona de ação colaborativa que discutia os
processos de legitimação no sistema da arte” (ARANTES, 2009, pg. 8-9).
Prado (2003, pg. 68-69) explica como se dava esse funcionamento simultâneo
entre a instalação e a internet:
É um banco de dados que coleta em escala mundial casos de censuras de arte.
Essa obra-arquivo foi apresentada em numerosas manifestações artísticas na
forma de uma instalação kafkiana, rodeada de muros de caixas empilhadas,
nas quais se intercalavam monitores de vídeo conectados à internet. Desde sua
inauguração, em 1994, simultaneamente no Chicago Cultural Center e na web,
The File Room oferece aos internautas a possibilidade de adicionar seus
próprios exemplos de censura artística num site que é atualizado regularmente
(...) (PRADO, 2003, pg. 68-69).
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O projeto se encontra online no endereço http://www.thefileroom.org/19 e, ainda
hoje, aceita o envio de informações de censura para compor seu banco de dados
através de um formulário de submissão.

Figura 15: Tela de The File Room (acesso em 05/06/2012)

O projeto Freakpedia, também concebido por Fábio Nunes em parceria com o
teórico e artista Edgar Franco, nasce para refletir ironicamente sobre a ideia ilusória de
espaço livre de colaboração na rede Internet em sites que usam a ferramenta wiki e
contam com a participação do usuário para formar conteúdo. Nunes (2010) explica que
em Freakpedia, qualquer informação de pouca ou nenhuma relevância é aceita pela
administração do site sem se esperar nenhum rigor enciclopédico sobre o assunto,
diferentemente do que ocorre em sites renomados como a própria Wikipédia, que
posam de enciclopédias livres mas não conseguem obter real rigor sobre as
informações que lá constam e rotulam o conteúdo como “relevante” ou “não relevante”
através de uma equipe que não consegue ter critério e conhecimento globais sobre
todos os verbetes lá inseridos.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Acesso em 05/06/2012.
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Figura 16: Telas de Freakpedia (acesso em 18/04/2012)

Como o artista comenta,
Na verdade, há uma crítica celebrada que vai diretamente para a Wikipédia. Há
um culto generalizado por grande parte dos entusiastas da rede em acreditar
que a tecnologia wiki representa uma revolução de uma coletividade frente a
um sistema homogêneo. De certa forma, essa tecnologia realmente pode ser
capaz de criar estruturas menos rígidas e menos restritivas, mas o exemplo
com certeza não cabe para a enciclopédia tida com “livre”. Nela, ainda que não
exista o papel de um poder centralizador, há um pensamento hegemônico que
em nada difere daquele exercido em espaços convencionais. Não há uma
mudança de valores e paradigmas e sim a tentativa de reproduzir a lógica
dominante em seus conteúdos (NUNES, 2010, p. 125).

Percebe-se claramente no projeto a preocupação dos artistas em refletirem
sobre uma situação na qual todos os usuários no mundo estão submetidos, e a
Freakpedia o faz através da participação colaborativa online: hoje o site conta com mais
de 600 verbetes enviados por colaboradores que apoiam o projeto. Esse número é
ilimitado, e depende única e exclusivamente do interesse e atuação do público para ser
alterado.
Para finalizar, destacamos As mil e uma histórias 20 , projeto de Lúcia Leão
realizado entre os anos de 2004 e 2007. Trata de uma narrativa colaborativa online, que
tem como objetivo principal oferecer ao interator um ambiente que o estimule a
compartilhar histórias e reflexões. A participação no projeto acontece efetivamente a
partir de um cadastro online, sem qualquer tipo de restrição.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Disponível em: http://www.lucialeao.pro.br/asmileumahistorias/ (acesso: 19/04/2012)
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O site é dividido por assuntos e, dentro dessas categorias estabelecidas, os
usuários

enviam

textos,

imagens,

diálogos,

poemas,

reflexões

e

narrativas

propriamente ditas. Essas inserções ocorrem em duas instâncias: ora o usuário inicia
uma nova postagem, ora interage com o conteúdo previamente inserido por outrem,
situação que gera um total comprometimento entre seus colaboradores, já passíveis de
serem considerados co-autores em seu processo criativo.21

Figura 17: Tela de entrada do projeto e destaque para uma das
narrativas sendo continuada (acesso em 18/04/2012)

O exemplo se torna pertinente ao final deste capítulo pois anuncia as reflexões
que seguirão acerca das relações entre o ciberespaço e as narrativas colaborativas,
narrativas essas que contarão com a presença de um gênero ainda não trabalhado
nesse texto: as histórias em quadrinhos.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Informações retiradas do site do próprio projeto.
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3. NARRATIVAS COLABORATIVAS E AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

3.1 Colaborando no Ciberespaço

Iniciamos esse capítulo com um dos questionamentos levantados nos estudos de
Lúcia Leão (2004, pg. 164): “a linguagem das novas mídias cria um ambiente fecundo
para a produção, coleta, armazenamento e distribuição de narrativas?” Como a autora
comenta, o ato de contar histórias é uma das peculiaridades dos seres humanos que os
acompanham desde tempos remotos, que vem assumindo particularidades a partir das
tecnologias agregadas a esse contar e a partir do próprio contexto no qual estão
inseridos. Diversas são as formas de compartilhar e produzir narrativas: das narrativas
orais passou-se às narrativas escritas, sedimentando e expandindo a memória, fixando
enredos, ampliando o alcance das histórias; conta-se histórias com o teatro, com o
jornal, com as histórias em quadrinhos ou cinema, por exemplo, cada um agregando
características particulares ao ato de narrar e expandindo as possibilidades de
experimentações.
O computador, não diferente das câmeras de cinema, como bem aponta Janet
Murray (2003, pg. 17), nasce como um novo meio de comunicação e vem se firmando
como uma “invenção verdadeiramente revolucionária que a humanidade está prestes a
colocar em uso como um fascinante contador de história”. As narrativas que se valem
dos computadores e da rede apresentam uma enorme gama de novos desafios e
possibilidades a serem exploradas. Graças a suas peculiaridades,
pode-se observar uma série de propostas instigantes emergindo no
ciberespaço, se o considerarmos como uma rede dinâmica composta por
pessoas e grupos, ambientes cíbridos (que integram simultaneamente o real e o
virtual) além dos sistemas de informações, softwares e máquinas (LEÃO, 2004,
p. 165).

Murray (2003, pg. 41) aponta que essa abrangência de possibilidades carrega
em si uma promessa de diversificação narrativa tão complexa quanto as presentes na
literatura e no cinema, por exemplo. Porém, nos atenta para o fato de que
(...) seria um erro fazer uma comparação direta entre os primeiros frutos de um
novo meio com os já costumeiros produtos dos meios mais antigos. Não
podemos usar o teatro inglês da Renascença, ou o romance do século XIX, ou
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até mesmo o padrão dos filmes hollywoodianos ou as séries televisivas da
década de 1990 como parâmetros para julgar os trabalhos produzidos em um
meio que vem atravessando mudanças técnicas com tanta rapidez (MURRAY,
2003, pg. 41).

A autora (2003, pg. 43) conta que, hoje, na chamada era incunabular 22 da
narrativa computadorizada, nota-se como a literatura, o cinema e o teatro do século XX
tem forçado os limites de uma narrativa linear com histórias que assumem múltiplas
formas, tornando algumas de suas manifestações, de certa maneira, precursoras das
narrativas em ambientes digitais. Dois exemplos usados por Murray (2003, pg. 65) são
Ulisses e o Dicionário de Khazars, ambas obras literárias que exploram o formato
hipertextual como estruturas intelectuais.
No século XX a referenciação tornou-se tão densa que é praticamente
impossível compreender um livro como Ulisses, de James Joyce, sem o auxílio
de outras obras, inclusive de um mapa de Dublin. O Dicionário de Khazars (...)
é um hipertexto em suporte impresso com registros que remetem uns aos
outros, tornando possíveis diversas sequências coerentes de leitura (MURRAY,
2003, pg. 65).

O desenvolvimento computacional potencializa a escrita hipertextual e, com a
popularização da world wide web, o hipertexto de ficção ganha conhecimento diante do
público, explica Murray (2003, pg. 64). Diante das inúmeras possibilidades que o
ciberespaço oferece ao ato de contar histórias, Leão (2004, pg. 165) ainda sugere que
a multiplicidade de projetos se unem em uma característica principal: fundamentam-se
na linguagem da hipermídia. Dessa forma, “o modelo hipertextual, composto por blocos
de informações (lexias) e links entre os blocos, é a constante que reúne, numa mesma
categoria, projetos tão díspares como os blogs, games e extensos bancos de dados”
(LEÃO, 2004, pg. 165).
Independente do tipo de projeto, Murray (2003, pg. 78) ressalta a necessidade de
não limitarmos o entendimento do computador a uma “conexão telefônica multimídia”.
Fazendo uma alusão às técnicas de filmagens, que passam dos simples photoplays
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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A autora (2003, pg. 43) usa o termo se referenciando aos livros impressos de 1455 (ano da invenção
da prensa tipográfica por Gutenberg) à 1501, chamados de incunábulos. “O nome, derivado do latim, é
dado às faixas com as quais os bebês eram envolvidos e serve para indicar que os livros são o resultado
de uma tecnologia ainda em sua infância. Foram necessários mais de cinquenta anos de
experimentações até que se estabelecessem algumas convenções (...) as quais, em conjunto, fizeram do
livro impresso um meio coerente de comunicação” (MURRAY, 2003, pg. 41-42).
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(adição de fotografia ao teatro) à invenção coletiva, durante as três primeiras décadas
do século XX, de todas as técnicas que envolvem os principais elementos da narrativa
no cinema (como o close-up, abertura e fechamento do foco ou movimentos de
câmeras, por exemplo), a autora (2003, pg. 73-75) destaca a necessidade de se
descobrir as propriedades do, então, ciberespaço.
Estamos agora engajados em milhares dessas descobertas, em todos os
subgêneros da narrativa eletrônica, que resultarão no desenvolvimento de
prazeres narrativos intrínsecos ao próprio ciberespaço. Consequentemente, se
quisermos ver além do horizonte dos álbuns de recortes multimídia, é
importante identificar primeiro as propriedades essenciais do meio digital, isto é,
as qualidades comparáveis à variabilidade das lentes, à mobilidade da câmera
e às possibilidades de edição do filme, determinantes do poder e da forma
distintivos de uma narrativa eletrônica madura (MURRAY, 2003, pg. 75).

Para tanto, a autora (2003, pg. 78) identifica as quatro propriedades que tornam
os ambientes digitais “um poderoso veículo para criação literária”: são procedimentais,
participativos, espaciais e enciclopédicos, características essas que podem ser
exploradas unitária ou coletivamente.
Como explica Murray (2003, pg. 78-80), ser procedimental e participativo faz com
que o ambiente seja, a grosso modo, interativo. Ser procedimental relaciona-se com
sua capacidade de executar uma série de regras pré-programadas, e tal característica
acaba por evidenciar sua segunda propriedade: organiza-se de maneira participativa,
tornando os computadores atraentes veículos para se contar histórias.
Achamos os ambientes procedimentais atraentes não apenas porque eles
exibem comportamentos gerados a partir de regras mas também porque
podemos induzir o comportamento. Eles reagem às informações que inserimos
neles. (...) a propriedade de representação primária do computador é a
reconstituição codificada de respostas comportamentais. É isso que, na maioria
das vezes, se pretende afirmar quando dizemos que os computadores são
interativos. Significa que eles criam um ambiente que é tanto procedimental
quanto participativo (MURRAY, 2003, pg. 80).

Quando a autora (2003, pg. 84-85) fala de ambientes digitais espaciais, refere-se
a sua possibilidade de representar espaços navegáveis, espaços pelos quais podemos
nos locomover. Essa característica se dá através do processo interativo da navegação,
que apresenta respostas a cada ação tomada pelo interator diante de determinadas
situações no espaço navegante.
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Por fim, “computadores são o meio de maior capacidade jamais inventado,
prometendo recursos infinitos.” Neles, “(...) podemos armazenar e recuperar
quantidades de informação muito além do que antes era possível” (MURRAY, 2003, pg.
88). E é isso o que caracteriza a quarta propriedade dos ambientes digitais: são
enciclopédicos, tornando-se um meio instigante e promissor para a arte narrativa. Como
a própria autora explica,
A capacidade de representar enormes quantidades de informação em formato
digital traduz-se no potencial artístico de oferecer uma riqueza de detalhes, de
representar o mundo de modo tanto abrangente quanto particular. (...) Ela
oferece aos escritores a oportunidade de contar histórias a partir de múltiplas
perspectivas privilegiadas, e de brindar o público com narrativas entrecruzadas
que formam uma rede densa e de grande extensão. (...) A estrutura entrelaçada
do ciberespaço não apenas permite a expansão ilimitada de possibilidades
dentro do universo ficcional, mas, no contexto de uma rede mundial de
informações, essas histórias entrecruzadas podem se emaranhar com
documentos autênticos da vida real, fazendo com que as fronteiras do universo
ficcional pareçam não ter fim (MURRAY, 2003, pg. 88-91).

A partir das mais diferentes possibilidades de se trabalhar a cibernarrativa, Leão
(2004, pg. 168-178) cria uma tipologia para melhor entendermos e agruparmos as
variadas formas de experimentações em narrativas artísticas.
“Bifurcações e além das bifurcações” é a primeira caracterização feita pela
autora (2004, pg. 168-169) para narrativas que exploram a não-linearidade, narrativas
cujas histórias permitem aos leitores a opção de definirem o destino do personagem ao
longo de seu caminho. Salvo alguns exemplos, a autora julga que muitos projetos se
tornam enfraquecidos diante de bifurcações sem grandes propósitos na história, e
defende que “quando os trabalhos avançam na construção de rizomas, observa-se um
ganho expressivo” (2004, pg. 169).
As “Hipernarrativas e histórias rizomáticas” exploram o potencial de geração de
redes advindo da utilização dos hiperlinks: observa-se a criação de histórias
entrelaçadas e emaranhadas entre si, onde diferentes linhas narrativas se cruzam e se
relacionam em um complexo esquema de narrativas (LEÃO, 2004, pg. 170). Enquanto
isso, a “Cine-escritura” contempla “projetos de narrativas que articulam o potencial de
geração de rizomas do hipertexto com a utilização de imagens, criação de cenários e
ambientes em 3D” (LEÃO, 2004, pg. 170).
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Nas “Coleções de narrativas e a estética dos bancos de dados” explora-se, como
o próprio nome propõe, a criação de extensos bancos de dados compostos por histórias.
Para que aconteça, os projetos se utilizam das possibilidades de fácil armazenamento
das mídias digitais e geram arquivos de narrativas que preservam a memória coletiva,
explica a autora (2004, pg. 172). Com a popularização e facilidade de publicação na
rede www, diversos autores fazem uso de blogs, redes sociais, listas de discussões e
emails que, combinados entre si, geram um agrupamento de experiências que Leão
(2004, pg. 174) chama de “Convergência das mídias”.
Destacamos aqui, por fim, as “Escritas colaborativas on-line”, que constituem-se
na criação de narrativas escritas por várias mãos e se aproximam, de fato, da poética
de criação desenvolvida em paralelo a essa dissertação. O projeto que Leão (2004, pg.
173) destaca como exemplo desse agrupamento é o já citado La plissure du texte, de
Roy Ascott, que a autora chama de “primeiro conto de fadas planetário multiautoral”, no
qual “cada autor convidado desenvolveu sua narrativa assumindo uma das sete
dramatis personae: o vilão, o doador, o ajudante, a princesa, o despachador, o herói, o
falso herói (ou anti-herói)” (LEÃO, 2004, pg. 173).
E diante dessa característica da criação do todo a partir da colaboração dos
envolvidos no processo, já tão discutida nessa dissertação, não poderíamos deixar de
nos questionar a respeito da autoria nas obras que esperam pela colaboração do
público, ou mesmo de outros artistas, para acontecer.

3.1.1 Uma nova autoria?

Quando falamos em colaboração no ciberespaço e na popularização da rede
internet, podemos falar também em um conteúdo de todos para todos. Como aponta
Couchot (2005, pg. 519), “de todos para todos imediatamente não é apenas uma
característica do ciberespaço, mas contém potencialmente uma estética, tende para
formas participativas”. Constrói-se um momento de troca de mensagens entre todos os
participantes do processo, invertendo-se constantemente os papéis de remetente e
receptor. O conteúdo dessas mensagens é elaborado de maneira convidativa a todos
que queiram participar, mais ou menos intensamente, descaracterizando-se a figura de
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um autor apenas, para que exista, então, vários - explica Couchot (2005. pg. 519-520).
Mas vale ressaltar: existe um autor inicial, que encontra-se na origem da proposta, e
que transfere e delega alguns de seus “privilégios de autor a múltiplos autores
subsequentes, que colaboram, conscientemente, com a obra. A obra final é o resultado
dessa interação, sem a qual não chegaria a existir” (COUCHOT, 2005, pg. 520).
Se retornarmos mais uma vez ao posicionamento artístico de Roy Ascott, como
já dito anteriormente, percebemos sua intenção de distribuir a autoria nos processos
artísticos. Conforme a explicação de Couchot (2005, pg. 522), segundo o próprio artista,
com a exploração das redes, “a função do autor não é mais assumida por
individualidades separadas do resto do mundo, mas se ‘distribui’ entre os participantes.
Ele fala em autor distribuído”.
Mas

poderíamos

realmente

diferenciar

esse

“autor

inicial”,

destacado

anteriormente por Couchot (2005, pg. 520), dos demais autores distribuídos em um
processo artístico em rede?
De acordo com Murray (2003, pg. 149) sim, pois a autoria nos meios eletrônicos
é procedimental. Não significa dizer que os interatores envolvidos no processo não
possam criar aspectos das histórias digitais, principalmente em ambientes mais abertos
que reflitam uma menor quantidade de prescrições, explica a autora (2003, pg. 149).
Mas todas as ações possíveis, por mais livres que sejam, existem graças ao autor
original.
Autoria procedimental significa escrever as regras pelas quais os textos
aparecem tanto quanto escrever os próprios textos. Significa escrever as regras
para o envolvimento do interator, isto é, as condições sob as quais as coisas
acontecerão em resposta às ações dos participantes. Significa estabelecer as
propriedades dos objetos e dos potenciais objetos no mundo virtual, bem como
as fórmulas de como eles se relacionarão uns com os outros. O autor
procedimental não cria simplesmente um conjunto de cenas, mas um mundo de
possibilidades (MURRAY, 2003, pg. 149).

Murray (2003, pg. 149-150) relaciona o autor procedimental às ações de um
coreógrafo, que define as possibilidades a serem exploradas em determinada dança. O
interator, seja ele “navegador, protagonista, explorador ou construtor, faz uso desse
repertório de passos e ritmos possíveis para improvisar uma dança particular dentre as
muitas danças possíveis previstas pelo autor” (MURRAY, 2003, pg. 149). Podemos
dizer que esse interator seja autor de sua performance no processo artístico, mas como
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explica a autora (2003, pg. 150), “precisamos distinguir essa autoria derivativa da
autoria original do próprio sistema”. E, então, finaliza:
O interator não é o autor da narrativa digital, embora ele possa vivenciar um dos
aspectos mais excitantes da criação artística - a emoção de exercer o poder
sobre materiais sedutores e plásticos. Isso não é autoria, mas agência
(MURRAY, 2003, pg. 150).

No caso específico da proposta poética que acompanha na prática as
discussões desta dissertação, nos consideramos, portanto, autores procedimentais do
website que abriga uma narrativa colaborativa. Mas o projeto concede aos interatores a
possibilidade de colaborar para que, juntos, possamos construir uma história, ou uma
rede de histórias, sem restrições às participações, com um banco de dados aberto à
espera de modificações.
A seguir trataremos de três projetos que lidam com a criação colaborativa por
parte dos envolvidos no processo artístico. Os projetos vão do papel impresso à web;
todos eles se inspiram nas práticas surrealistas já explicitadas no segundo capítulo
desta dissertação e, quando inseridos no ciberespaço, exploram a colaboração
participativa e construtiva por parte de seus interatores.
3.1.2 The Exquisite Projects

Exquisite Corpse, termo traduzido para o inglês que refere-se aos jogos Cadavre
Exquis praticados pelos surrealistas nos anos de 1920, é também o nome do projeto
idealizado por Sharon Denning e premiado no Prix Ars Electronica nos anos 2000. Uma
obra de web arte desenvolvida para permitir a criação de uma história, ou histórias,
através da colaboração, baseada em um texto recheado por hiperlinks. Como explica
Leão (2004, pg. 173), além de fruirem pelo website, os interatores podem contribuir com
a história, que se inicia com um trecho do livro Se um viajante em uma noite de inverno,
de Italo Calvino, criando continuações lineares a partir de qualquer momento da
narrativa, ou alternativas de acontecimentos que geram ramificações na história e
diferentes caminhos de leitura para aqueles que navegam pelo website.
Podemos continuar a ler a história seguindo o eixo horizontal ou nos perder nas
ramificações que foram sendo construídas pelos autores. Se optarmos por
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continuar a história, somos notificados por e-mail cada vez que alguém continua
nosso trecho. Essa notificação funciona como um retorno e acaba gerando uma
motivação que tanto pode nos levar a retornar a sequência que dá continuidade
à nossa história ou como também criar outras possibilidades narrativas (LEÃO,
2004, pg. 173-174).

De acordo com os arquivos disponíveis online do Ars Electronica23, o projeto
conta com duas possibilidades de visualização: o map view, que traz uma visão global
de toda a história e suas ramificações, automaticamente atualizadas a cada novo trecho
inserido; e o chapter view, visão da história a partir de seus capítulos, permitindo que o
interator tenha uma visualização em destaque de cada seção da história por vez. Ao
optar pela leitura de um capítulo, o interator tem acesso a esse conteúdo e navega por
links para acessar suas continuações. Esse acesso se dá no modo manual, no qual o
interator escolhe por qual ramificação da história seguir, ou no modo automático,
quando o próprio sistema define aleatoriamente o caminho a ser seguido, fazendo com
que o Exquisite Corpse “conte” a história ao interator.

Figura 18: Exquisite Corpse, disponibilizada pelo Ars Electronica (acesso: 28/02/2013)

É interessante notar como o projeto lida com a colaboração participativa do
interator, quando o mesmo navega pelas ramificações da história, tomando decisões
dos caminhos pelos quais a leitura se desenvolve em uma fruição única e particular,
mesmo quando opta por acionar o modo automático de acesso aos conteúdos. Além
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Disponível em http://90.146.8.18/en/archives/prix_archive/prix_projekt.asp?iProjectID=2187 (acesso em
28/02/2013)
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disso, Exquisite Corpse permite ao interator que goze da liberdade de criação do artista,
pois oferece a ele a possibilidade de enviar livremente continuações para a narrativa,
de colaborar de maneira construtiva com o projeto, modificando seu banco de dados,
conferindo à obra características particulares suas, sem as quais ela não existiria em
sua plenitude.
Nesse aspecto, o projeto de Sharon Denning muito se assemelha com a
proposta poética prática que integra essa dissertação. Porém, ainda se limita à
construção colaborativa textual, assim como os já citados La plissure du texte, de Roy
Ascott, e As mil e uma histórias, de Lúcia Leão, projeto evidenciado nos momentos que
antecedem o presente capítulo. Nesse sentido, buscamos agora analisar propostas
colaborativas

que

tenham

como

resultado

objetos

que

assumam,

também,

particularidades estéticas visuais advindas de seus colaboradores.
Diante disso, destacamos o projeto que se concretizou na publicação de um livro
chamado de The Exquisite Book: 100 Artists Play a Collaborative Game. O livro
também trata de uma versão modificada do jogo surrealista Cadavre Exquis, ou
Exquisite Corpse, nome que claramente tem influência no título da publicação em
questão.
Apesar de não ser projetado para fruição no ciberespaço, The Exquisite Book é
um excelente exemplo de projeto do século XXI que se pauta na construção de uma
narrativa visual baseada na colaboração. O livro traz resultados estéticos muito ricos
advindos das mais diversificadas participações artísticas. O projeto, diferentemente do
já citado Exquisite Corpse, preza pela colaboração visual entre artistas através da
ilustração; demonstra a possibilidade de se reunir partidos estéticos e estilos de
criações particulares de cada colaborador em prol do todo, e por isso acaba por
também ganhar destaque em nossa pesquisa.
Os autores do livro e idealizadores do projeto Julia Rothman, Jenny Volvovski e
Matt Lamothe se conheceram durante a graduação na Rhode Island School of Design
(RISD), nos Estados Unidos, montaram uma empresa chamada Also Design e, a partir
de pequenos iniciativas pessoais que já contavam com a colaboração de outros artistas,
resolveram se unir na organização de um projeto maior: o Exquisite Book. Com
algumas modificações no funcionamento do original Exquisite Corpse, definiram que o
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projeto contaria com a participação de cem artistas, cada um responsável por uma
página de uma narrativa visual contínua. Divididos em grupos de dez, cada artista teria
duas semanas para colaborar com sua criação a partir do conhecimento da ilustração
anterior; o artista que inicia a série de dez dá sua contribuição a partir das frases de
abertura dos capítulos, tais como In the mountaing ou In the city, por exemplo. A
conexão entre as ilustrações varia de acordo com cada participação, respeitando a
única condição imposta pelos autores para garantir uma conexão entre as páginas:
cada artista trabalharia com uma linha do horizonte em sua peça, que seria continuada
na colaboração seguinte24.

Figura 19: Imagens do interior do livro Exquisite Book (acesso: 05/03/2013)

Como os próprios autores (ROTHMAN, VOLVOVSKI e LAMOTHE, 2010, s.p)
comentam, os artistas interpretaram as regras do projeto de maneira distintas: alguns
continuavam a página anterior de maneira narrativa, como se inserisse uma nova cena
na história; outros lidavam com sua página como se fosse uma real extensão da página
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Informações retiradas da introdução do livro The Exquisite Book: 100 Artists Play a Collaborative Game
(ROTHMAN, VOLVOVSKI e LAMOTHE, 2010, s.p)
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anterior, continuando todos seus elementos; alguns eram mais literais, repetindo
padrões, cores e formas, outros deslocavam as personagens para novas situações ou
davam novas interpretações estéticas para a mesma cena. O importante não é a
maneira como foi continuada cada ilustração, mas perceber a personalidade de cada
artista emergindo diante das decisões tomadas e as sutis, ou não, conexões que se
formam entre as páginas, nem sempre pretendidas conscientemente por cada
colaborador. Como os próprios autores relatam,
A cada nova submissão, nós animadamente corríamos para adicioná-la à
cadeia existente e ver que tipo de conexão foi feita. (!) Enquanto os artistas
enviavam suas peças finalizadas, nós nos mantínhamos ansiosos para
descobrir as sutis (e não tão sutis) conexões entre as páginas. Era igualmente
satisfatório ver a narrativa totalmente continuada como encontrar conexões que
o artistas podiam não ter pretendido. A variedade de interpretações juntamente
com a imaginação e habilidade do artista, tornam este livro envolvente,
surpreendente e original [tradução nossa] (ROTHMAN, VOLVOVSKI e
LAMOTHE, 2010, s.p). !

!

Figura 20: Algumas das conexões estabelecidas entre os artistas (acesso: 05/03/2013)

Por fim, após trabalharmos com narrativas textuais e visuais, apresentamos o
This Exquisite Forest25, um projeto que muito bem exemplifica o desenvolvimento de
uma narrativa audiovisual colaborativa que explora as características que o ciberespaço
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Projeto disponível em http://www.exquisiteforest.com/ (acesso 10/09/2012)
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oferece. Trata-se de uma experiência de web arte que permite aos usuários criarem
curtas animações que, juntas, se constituem como narrativas colaborativas. Ao acessar
o website do projeto, um vídeo explicativo recebe o interator com explicações sobre a
obra, demonstra sua inspiração advinda dos jogos surrealistas e nos convida a entrar
na Exquisite Forest. É um dos projetos contemporâneos que faz com que artista e
espectador, assumindo agora o papel de interator, se entremeiem em prol da
construção de uma narrativa colaborativa.
O projeto acontece em duas instâncias: virtual e física. Virtualmente, através de
um website, This Exquisite Forest convida os interatores a fruirem por uma floresta de
animações. Cada “árvore” plantada, incialmente por sete artistas pertencentes ao
catálogo da Tate26, se constrói a partir de um tema de animação, se desenvolve com a
colaboração online e se modifica a partir de cada participação. O interator, em contato
com a floresta, escolhe uma das árvores e inicia seu passeio pela narrativa – cada
“galho” bifurca-se em possibilidades diferentes que tomam as histórias. A partir das
escolhas do interator, a narrativa multilinear se configura em um vídeo único
colaborativo.

Figura 21: Tela inicial de The Exquisite Forest e exemplo da narrativa multililear (acesso 10/09/2012).

As contribuições que o interator confere ao Exquisite Forest nesse primeiro
momento de interação dizem respeito ao que chamamos de colaboração participativa: o
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Museu de arte moderna sediado em Londres, Reino Unido.
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projeto encontra-se à espera da participação do usuário para que aconteça; a maneira
de fruição depende do indivíduo e de suas escolhas diante das possibilidades
oferecidas e pré-programadas pelo projeto.
A partir do momento em que o interator navega entre as animações enviadas
que, uma seguida da outra, acabam por formar a narrativa, ele se depara com a
possibilidade de enviar sua própria contribuição à história. Quando assume tal
possibilidade, passa a colaborar de maneira efetiva e construtiva com o projeto.
Para construir a narrativa junto aos demais colaboradores, o interator tem acesso
a uma ferramenta online de desenho e animação quadro a quadro (figura 22). Uma vez
criada a cena animada, o usuário a envia para o aceite junto aos curadores do projeto e
cena se torna mais uma possibilidade de futuro quando fruírem por aquela “árvore”.

Figura 22: Ferramenta de animação interna em The Exquisite Forest (acesso 10/09/2012).

O processo de colaboração acontece em três etapas principais: cadastro de login
e senha do interator para acesso à ferramenta, que conta com as dicas temáticas do
colaborador que “plantou a árvore” através do envio da primeira cena; desenvolvimento
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propriamente dito da continuação da animação; e se encerra com o aviso de que o
usuário receberá um alerta caso sua cena seja aceita pela equipe de curadores.
O website possibilita, também, que o usuário marque cenas favoritas e as
divulgue em suas redes sociais. O projeto encanta pela curiosidade de não se saber ao
certo o que acontecerá ao fruir-se pelos “galhos” de possibilidades de futuro e,
principalmente, por aceitar que qualquer usuário no mundo que se submeta ao site
tenha a possibilidade de colaborar e construir suas narrativas no formato de vídeo, além
de plantar sua própria árvore temática.
Essa “floresta colaborativa” pode, ainda, ser visitada na Tate Modern, onde a
Exquisite Forest se apresenta através de uma instalação física interativa desde julho de
2012. Grandes projeções expõe as árvores “plantadas” pelos artistas da Tate – Bill
Woodrow, Dryden Goodwin, Julian Opie, Mark Titchner, Miroslaw Balka, Olafur Eliasson
e Raqib Shaw – e usando as estações digitais de desenho, os visitantes da exposição
também contribuem com o projeto (KOBLIN, 2012, s.p).

3.2 Os Quadrinhos e a rede internet

Uma das incontáveis possibilidades de se trabalhar artisticamente com narrativas
é através das histórias em quadrinhos. A linguagem carrega em si uma certa dificuldade
para se conceituar de modo unânime em uma só frase, mas alguns teóricos se arriscam
na defesa de definições. Para Scott McCloud (1995, pg. 9), trata-se de “imagens
pictóricas e outras justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir
informações e/ou a produzir uma resposta no expectador”. Já Will Eisner (2010) lida
com essa expressão através do termo “arte sequencial”, e se referencia a ele como
“uma forma artística e literária que lida com a disposição de figuras ou imagens e
palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia” (EISNER, 2010, pg. IX).
Dentre diversas outras definições, Edgar Franco (2008) levanta duas das quais
acredita parecerem simples e objetivas para explicar bem o que são as histórias em
quadrinhos. Trata-se de uma “estrutura narrativa formada pela sequência progressiva
de pictogramas nos quais podem integrar-se elementos de escrita fonética” (GUBERN,
1979, pg. 35 apud FRANCO, 2008, pg. 25); ou, ainda, de um “sistema narrativo
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formado por dois códigos de signos gráficos: a imagem obtida pelo desenho; [e] a
linguagem escrita” (CAGNIN, 1975, pg. 25 apud FRANCO, 2008, pg. 25). Para Franco
(2008, pg. 25), juntas, essas definições, que apresentam proximidades entre si,
sintetizam com objetividade o que assinala a unicidade das histórias em quadrinhos:
“união entre texto, imagem e narrativa visual, formando um conjunto único de uma
linguagem sofisticada com possibilidades expressivas ilimitadas”.
Mas independente de sua exata definição, entende-se que essa linguagem
apresenta algumas características que fazem com que a reconheçamos facilmente
quando impressa. Expondo aqui de maneira sintética, a partir do levantamento de
Franco (2008, pg. 42-50), os principais elementos que compõe a estrutura da
linguagem das HQs27 são: percepção visual global, que diz respeito a consciência
visual de presente, passado e futuro, simultaneamente, pelo olhar do leitor (quando
está diante de uma página da história, seu olhar se concentra no quadro que está
sendo lido, porém sua visão periférica faz uma varredura dos demais quadros que
compõe a página impressa); elipses, que são trechos da história completados
mentalmente por quem lê, entre um acontecimento de um quadrinho e outro; tempo
nos quadrinhos, que transmitem sensações temporais a partir da ocupação espacial
do quadro (um quadro maior requer mais atenção do leitor, então pressupõe-se que a
narrativa transcorreu-se em mais tempo do que em cenas representadas em
sequências de quadros menores, por exemplo); enquadramento, que é responsável
por emoldurar o tempo das ações nos quadrinhos e é considerado um dos elementos
visuais que mais fortemente caracteriza a linguagem; balões de fala, responsáveis por
abrigar a fala e o pensamento das personagens, bem como ícones e onomatopeias;
onomatopeias, que são representações gráficas dos sons;

e, por fim, tem-se as

linhas de movimento, chamadas também de linhas cinéticas ou de velocidade,
responsáveis por conferir dinamismo e ilusão de movimento nas ações presentes na
narrativa.
Porém nosso interesse reside, de fato, na produção dos quadrinhos que, além de
se firmarem como linguagem impressa, passam a explorar também as características
que o ciberespaço oferece. Por isso, esse breve apanhado sobre as HQs introduz
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Abreviação para História em Quadrinhos
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nossa investigação que agora relaciona as histórias em quadrinhos, o computador e,
por fim, a rede internet.
3.2.1 O caminho informacional das HQs

Os avanços computacionais no século XX afetam consideravelmente as
maneiras de produzir se arte, como vimos em boa parte desta dissertação até o
momento. E os quadrinhistas, não diferente dos demais artistas, acabam por explorar,
também, os recursos que o computador oferece na produção de suas narrativas.
Como explica Gimenez Mendo (2008, pg. 20-22), processos como diagramação,
ilustração, arte-finalização e letreiramento passam a se utilizar de computadores e
softwares de desenhos para se realizar e as experiências criativas com os meios
eletrônicos tornam-se cada vez mais frequentes entre os quadrinhistas.
A diagramação deixou de ser feita diretamente no papel, as ilustrações
produzidas por desenhistas e arte-finalistas passaram a ser digitalizadas e as
cores, por meio de programas específicos que substituíram tinas e pincéis,
tornaram-se, em inúmeros casos, digitais. Todas as letras que compunham o
texto também deixaram de ser desenhadas à mão, empresas especializaram-se
em suprir a necessidade crescente por soluções digitais. (...) A produção da
página de quadrinhos tornou-se eletrônica, mas o meio ainda não perdeu a
materialidade: apesar de toda evolução tecnológica, o suporte continuou sendo
o papel (MENDO, 2008, pg. 22).

Aos poucos, o papel impresso ganha concorrentes para sua característica de
trasnportabilidade, explica Mendo (2008, 22-23). O CD-ROM surge como alternativa de
armazenamento e transferência de grandes quantidades de dados, porém “as
dificuldades de distribuição, manuseio e as características off-line das mídias digitais de
dados ainda eram um empecilho ao desenvolvimento de experiências com HQ
eletrônicas” (MENDO, 2008, pg. 23). Esse cenário apenas se altera quando um novo
meio revolucionário de comunicação surge no final do século XX: a internet, relata o
autor (2008, pg. 23).

3.2.2 Quadrinhos na internet

Gimenez Mendo (2008, pg. 27) explica que, inicialmente, os artistas se utilizavam
do ciberespaço apenas para que suas histórias existissem na web, tal qual eram
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impressas. Porém, a transposição simples de uma página impressa para o computador
tem sua visualização prejudicada, devido às diferentes proporções dos suportes surgem
barras de rolagem que impedem o leitor de ter uma visão geral dos quadros na tela; a
tensão dramática dos roteiros ocasionada pelo virar da página, no computador não
acontece da mesma maneira; a luz refletida pelo papel, diferente da luz emitida pelo
monitor, faz com que o leitor se porte igualmente diferente diante dos dois suportes.
Como coloca Mendo (2008, pg. 63), essas são algumas das várias questões que os
quadrinhistas teriam que lidar para produzir com a nova mídia.
Todavia, artistas e editores, aos poucos, colocariam em prática as amplas
possibilidades oferecidas pelo ciberespaço e trabalhariam com maior desenvoltura no
suporte eletrônico (MENDO, 2008, pg. 63). Com isso, os elementos de linguagem que
definem as HQs impressas, como os quadros, balões de falas e onomatopeias, quando
transpostos ao meio digital, passam a ser “tratados com variações e distorções que
aumentam na proporção em que a HQ apropria-se dos recursos oferecidos pela web”
(MENDO, 2008, pg. 64). E é exatamente esse caminho de menor ou maior adaptação
ao meio que faz com que o autor (2008, pg. 64) trace um panorama e classifique as
histórias em quadrinhos desenvolvidas para o ciberespaço.
Os quadrinhos na web, então, de acordo com Mendo (2008, pg. 64-81), podem
se reunir nos seguintes grupos: reprodução da páginda de HQ impressa, no qual a
arte produzida para o meio impresso é levada para a web sem adaptações, geralmente
explorando a numeração de páginas conectadas por hiperlinks; reprodução da página
de HQ impressa adaptada ao formato da tela de computador, quando a mesma HQ
impressa é levada para as telas do computador, porém em um formato melhor
adaptado, explorando o espaço virtual e a barra de rolagem vertical da página em uma
diagramação contínua; HQ com interface característica dos meios digitais, que
também se baseia nas revistas impressas, contém os elementos fundamentais da
linguagem, mas apresenta a adição de funcionalidades próprias da navegação web,
como botões que substituem o folhear das páginas, zoom e o deslocamento por
páginas não adjacentes; HQ com utilização moderada de recursos multimídia e
interatividade, quando os recursos multimidia não descaracterizam a essência dos
impressos, com balões, onomatopeias e quadros adaptados à tela, mas já exploram
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efeitos sonoros, animações em pequenos detalhes, e um certo nível de interatividade
que envolve até um contato entre leitor e autor; por fim, tem-se o grupo das HQ com
uso avançado de animação, som e interatividade, que exploram intensamente os
recursos

multimidias,

movimento,

interatividade

e

animações,

tudo

pensado

essencialmente para a tela do computador.
Quando se alcança tamanho grau de utilização da mídia eletrônica e o público
leitor já espera das novas HQs mais do que poderia encontrar no papel, o autor (2008,
pg. 11) nos questiona se, “com mudanças tão significativas, continuaremos a chamar as
Histórias em Quadrinhos por esse nome quando virmos algo semelhante nos meios
digitais”.
Gimenez Mendo (2008) opta por não se utilizar de neologismos em sua
publicação História em Quadrinhos: Impresso vs. WEB, ao referir-se a esse novo
momento de experimentações das HQs, apesar de relatar a existência deles. Mas de
acordo com Moacy Cirne (2005, pg. 96-97), a união da linguagem tradicional dos
quadrinhos com os procedimentos técnicos da computação gráfica, do cinema, da
animação, da interatividade na internet, modifica o sentido tradicional de uma HQ. E
reforça que
Estamos diante daquilo que o pesquisador Edgar Franco chama, com
propriedade, de HQtrônica - ou seja, uma HQ baseada em modelos eletrônicos
gerenciados pelo mundo virtual da internet, considerando-se seu potencial
hipermidiático (CIRNE, 2005, pg. 97).

3.2.3 HQtrônica: uma linguagem híbrida

O neologismo “HQtrônicas” foi criado por Edgar Franco durante sua investigação
de mestrado e vem se consolidando a partir da publicação de seu livro homônimo,
HQtrônicas: do suporte papel à rede Internet, somado ao respaldo de grandes
pesquisadores que já se utilizam do termo, como o citado Moacy Cirne (2005, pg. 97)
ou Fábio Oliveira Nunes (2010, pg. 206), em sua publicação Ctrl+Art+Del, dentre
diversos outros estudiosos. Trata-se da união do termo HQ, que faz ligação clara com a
linguagem tradicional dos quadrinhos, ao termo eletrônica, referindo-se ao novo suporte
a ser explorado (FRANCO, 2008, pg. 171).
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A união do ciberespaço e seus recursos hipermidiácos com a linguagem das
HQs tradicionais faz com que as, então, HQtrônicas passem a explorar os seguintes
recursos relacionadas por FRANCO (2008, 147-169): animação, realizada tanto em 2D
como 3D, que aparece para dar movimento principalmente às cenas internas ao quadro,
a objetos que se sobrepõe à cena, a sequências animadas paralelas à narrativa
principal, e ao enquadramento; diagramação dinâmica, que dá mobilidade aos
requadros, até então estáticos, para que novos enquadramentos surjam sem que se
mude de página; trilha sonora, que intensifica a imersão do interator e atmosfera do
projeto, diferenciando um capítulo do outro através da dramatização sonora aplicada a
cada um, sempre tocada em loop - pois a trilha deve durar enquanto o interator
continuar na cena, independente do tempo que leve; efeitos de sonoros, que ainda
encontram resistência de artistas que insistem no valor das onomatopeias como
elemento da linguagem dos quadrinhos, quando usado, normalmente é acionado
através de cliques que acionam também animações; tela infinita, que liberta os
quadrinhos de uma diagramação presa no suporte impresso, agora as histórias podem
continuar infinitamente explorando-se a rolagem horizontal e vertical das telas de
computador, sem que se avance para outras páginas; tridimensionalidade, através da
criação de imagens em 3D, introduzindo o eixo “z” em experimentos antes marcado
pela bidimensionalidade; e, por fim, a narrativa multilinear, que promove a bifurcação
entre as possibilidades de caminhos a serem seguidos pelo interator e a interatividade,
que faz com que ele, além de definir caminhos de navegação e acionar comandos e
animações, contribua efetivamente com a narrativa.
E são essas as duas características que mais interessam a presente pesquisa: a
interatividade e a promoção de narrativas multilineares, pois possibilitam a união das
linguagem das HQtrônicas com a participação colaborativa em rede por parte do
público (em particular, na internet), e constitui o recorte escolhido de nossa investigação.
Franco (2008, pg. 171) ressalta: para que sejam consideradas HQtrônicas, as
manifestações devem incluir pelo menos uma das características presentes no código
de linguagem das HQs tradicionais que tem o papel como suporte, com ao menos uma
das características possibilitadas pelos recursos hipermidiáticos computacionais. “A
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definição exclui portanto HQs que são simplesmente digitalizadas e transportadas para
a tela do computador, sem usar nenhum dos recursos hipermídia aqui destacados”
(FRANCO, 2008, pg. 171).
Desse modo, a primeira geração das HQtrônicas, explica Franco (2011, sp.),
remete aos trabalhos ainda difundidos através do CD-ROM, chegando às primeiras
experimentações pensadas para a rede internet, anteriores à popularização do software
Flash e ao aumento da largura de banda para transferências de dados online.
Caracterizou-se por um período de experimentos, durante a década de 1990, repleto de
testes de recursos em prol de uma compreensão do que poderia ser proposto enquanto
novas soluções intermidiáticas.
Foram realizados múltiplos experimentos no sentido de melhor compreender os
processos criativos englobando a gama de novos códigos e elementos
procurando avaliar a eficácia e poética das inovações propiciadas pela
hipermídia. Muitos trabalhos apresentavam elementos redundantes como a
insistência de inclusão de onomatopéias juntamente com os efeitos sonoros,
outros tentaram - sem sucesso - substituir o balão de fala por vozes e diálogos
das personagens ou não conseguiam se desvencilhar do paradigma de página
do suporte papel, reproduzindo-o no novo suporte com possibilidades de uso da
chamada tela infinita. A baixa largura de banda e os poucos softwares com
aplicações para a web também restringiam muito a qualidade visual e sonora
dos experimentos com animações e sons (FRANCO, 2011, s.p).

A segunda geração de HQtrônicas se caracteriza fundamentalmente pela
popularização de criações utilizando recursos do software Flash, que potencializa a
inclusão das animações, trilhas e efeitos sonoros, diagramação dinâmica e a
multilinearidade nas narrativas. Explorou-se bem tais recursos, mas ainda se carecia de
um detalhamento mais requintado no quesito desenho; os quadrinhistas simplificavam
sua produção para que a visualização online das HQtrônicas não esbarrasse na
limitação da banda de internet (FRANCO, 2011, s.p). Exatamente por isso,
Os desenhos vetoriais caracterizarão esse período, assim como uma tendência
para maior estilização e menor detalhamento das artes. As tentativas
infrutíferas de inclusão de vozes pré-gravadas irão ser deixadas de lado
definitivamente e o balão de fala se firma como um dos elementos da
linguagem tradicional dos quadrinhos em suporte papel a permanecer como
forte elemento da linguagem das HQtrônicas (FRANCO, 2011, s.p).

A terceira geração é marcada por uma produção já consciente dos recursos
oferecidos pelo ciberespaço. Edgar Franco (2011, s.p) elenca o desenvolvimento da
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narrativa cyberpunk Nawlz 28 como um marco dessa nova geração, já que reúne
“riqueza estética, funcionalidade da interface e refinamento do uso dos elementos que
demarcam a linguagem das HQtrônicas”.

Figura 23: Print de uma as cenas de Nawlz (acesso 10/03/2013).

Trata-se se do premiado trabalho de ficção científica de Stu Campbell, lançado
em 2008, que descreve o futuro da cultura jovem na cidade de Nawlz, onde a
tecnologia está tão avançada que a realidade é aumentada através de holografia e
experiências multi-sensoriais interativas. Cada episódio de Nawlz é disposto
horizontalmente, controlado por uma elaborada programação Flash que permite ao
interator ditar o ritmo da narrativa através de cliques nos marcadores dos quadros e
requadros da HQtrônica, regada de animações, trilhas e efeitos sonoros.29

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28
29

Disponível em: www.nawlz.com (acesso em 25/02/2013)
Informações retiradas de: www.nawlz.com/hq/about (acesso em 25/02/2013)
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Figura 24: Print de uma as cenas de Nawlz (acesso 10/03/2013).

Uma HQtrônica que explora de maneira inovadora as possibilidades interativas
e imersivas proporcionadas pelas ferramentas da Internet, mesclando
elementos tradicionais da história em quadrinhos - como quadros, balões de
fala e onomatopéias - com as possibilidades criadas pelas novas mídias
eletrônicas - como animação, trilha sonora e diagramação dinâmica, o requinte
de utilização desses novos recursos hipermidiáticos caracterizados pela
convergência midiática é impressionante, demonstrando uma maturidade
grande da linguagem intermídia das HQtrônicas (FRANCO, 2011, s.p).

Dessa forma, podemos sintetizar no seguinte quadro 30 as três primeiras
gerações de HQtrônicas com suas principais características:

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30

Os exemplos do Quadro de Gerações foram selecionados a partir do destaque que ganharam no artigo
NAWLZ: Uma HQtrônica de Terceira Geração, de Edgar Franco (2011).
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GERAÇÕES DAS HQTRÔNICAS
1a Geração

2a Geração

3a Geração

Quando

Década de 1990

Início dos anos 2000

Marco: ano de 2008

Internet

Conexão limitada

Melhoria na conexão,
mas ainda não ideal

Boa conexão, sem
interferência na
produção

Características

- Principalmente em
CD-Room, com
poucas
manifestações na
web
- Trabalhos marcados
pela experimentação
do novo
- Redundâncias: uso
de efeitos sonoros
juntos com
onomatopeias
- Experimentações
com a tela infinita
ainda vencilhadas ao
papel
- Tentativa de
substituir o balão de
fala por vozes
gravadas

- Feitas para web
- Marcada pelo uso do
Software Flash
- Uso potencializado
de animações,
trilhas, efeitos
sonoros e
multilinearidade da
narrativa
- Simplificação e
maior estilização do
traço (desenho)
- Vetorização da
imagem
- Balões de fala se
firmam como
elemento tradicional
importante na nova
linguagem

- Feitas para web
- Produção consciente
diante dos recursos
oferecidos pelo
ciberespaço
- Riqueza estética
- Funcionalidade da
interface
- Refinamento no uso
dos elementos que a
definem como
HQtrônica:
diagramação
dinâmica, efeitos
sonoros em
substituição às
onomatopeias, trilha
sonora e
interatividade
- Confirmação do uso
de balões de fala

Exemplos

Argon Zark, de
Charley Parker
(1995)

Combo Rangers, de
Fábio Yabu (19982001)

Nawlz, de Stu
Campbell
(2008)

Quadro 1: Gerações das HQtrônicas

Ao mesmo tempo em que projetos como Nawlz se firmam em uma produção
qualificada e consciente de HQtrônica, a hipermídia não cessa de possibilitar novas
experimentações envolvendo outros recursos que emergem da evolução tecnológica.
Uma dessas novas possilidades é a utilização de Realidade Aumentada (RA)
como elemento narrativo de linguagem nas HQtrônicas, proposta de forma pioneira
através de experimentações e acompanhada por uma investigação de mestrado da
autora Jordana Prado (2012).
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De maneira sintetizada,
RA é uma sobreposição de imagens apresentada ao usuário em tempo real
com o apoio de algum dispositivo tecnológico, que faz com que a exibição de
um ambiente físico seja modificada com a inserção e posterior atualização de
objetos virtuais no ambiente maciço, “aumentando” a realidade material sem
extrair do usuário a sua sensação de presença no espaço físico (PRADO, 2012,
pg. 155).

Umas das propostas experimentais que exploram os recursos de RA juntamente
com a linguagem dos quadrinhos é a história intitulada Libertação, primeira de uma
série composta por 10 HQtrônicas - a série é chamada de Universos Paralelos. As
histórias tem como temática “outras dimensões da realidade que de vez em quando
perpassam nosso mundo físico tridimensional” (PRADO, 2012, pg. 202).
Uma das preocupações da autora (2012, pg. 218) foi a de encontrar na narrativa
motivos que fizessem o interator lidar com a ferramenta RA (através de cartas e da
tecnologia face detection) em uma navegação fluída, sem que se perdesse a imersão
na obra. Essa preocupação figurou-se em um desafio, pois a própria tecnologia de RA
ainda deverá se aprimorar nos quesitos interface e dinamismo, “reduzindo a
necessidade de pré-configurações e dando mais naturalidade aos passos de execução
e uso das aplicações (...) junto ao público” (PRADO, 2012, pg. 220). Como a autora
explica,
Na HQtrônica “Universos Paralelos: Libertação”, os traços artísticos, o enredo, e
a produção da história estão interligados aos recursos de Realidade
Aumentada, intensificando a utilização dessa tecnologia na estrutura narrativa
da trama. A carta de RA foi contextualizada para resignificar o seu aspecto
tecnológico, tratando a Realidade Aumentada na história como um portal, uma
abertura do terceiro olho do interator, apropriando-se das características
tecnológicas da RA, que é a interação de objetos reais e virtuais a partir de
sobreposição de imagens por rastreamento ótico do ambiente físico com uma
câmera de vídeo. Esta interação com o meio material foi acentuada pelo
envolvimento do leitor com o roteiro, o qual trouxe uma proposta que justificou a
atuação do leitor dentro da trama. (PRADO, 2012, pg. 218)

Trata-se de uma experiência de extrema relevância para as HQtrônicas, mesmo
que a RA não se confirme, no futuro, como um dos elementos essenciais que definem
essa linguagem híbrida. Isto porque o projeto demonstra, na prática, “a vastidão das
possibilidades, muitas vezes ainda não exploradas, dadas pela hipermídia na criação
de narrativas intermídia” (PRADO, 2012, pg. 220).
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Independente da consolidação, ou não, dos elementos das HQtrônicas enquanto
linguagem, observa-se na união da produção de quadrinhos com a internet, um
caminho gradativo que vai da comunicação para a promoção e, por fim, para a difusão
digital em si, como comenta o autor e teórico dos quadrinhos Scott McCloud (2006). A
difusão digital supera os conteúdos “sobre” as HQ e trata especificamente das “histórias
em quadrinhos que circulam como informação pura entre produtor e leitor” (MCCLOUD,
2006, p. 163), dos quadrinhos de fato pensados para fruição na web, grupo no qual
estão inseridas as HQtrônicas que interessam a esta pesquisa. Para McCloud,
Os quadrinhos na web ainda estão fazendo a transição da promoção para a
difusão. Centenas de sites oferecem hoje informações sobre quadrinistas e sua
obra, amostras de desenhos e distribuição online... E um pequeno mas
crescente número de artistas está criando histórias destinadas exclusivamente
à web. Os quadrinhos online ainda estão em sua fase de fronteira. Todo mundo
praticamente escreve suas próprias regras. Como resultado, uma variedade de
diferentes abordagens vem sendo testada na esperança de se encontrar ouro –
mais estética do que financeiramente falando – ao menos pelo momento.
(MCCLOUD, 2006, p. 165)

Mesmo que o processo de criação especificamente para a fruição na rede
internet ainda esteja em uma fase emergente, aberto a experimentações e ao uso de
novos recursos, algumas boas narrativas já podem ser encontradas ao navegar-se pela
web, à exemplo da citada Nawlz. Procuramos destacar, agora, experiências que
envolvam os quadrinhos e a internet e que, de alguma forma, possibilite voltar nosso
olhar para a colaboração.

3.3 HQtrônicas e a colaboração

O primeiro projeto que destacamos faz parte do universo dos quadrinhos ainda
impresso. Foi publicado por dezenas de jornais nos Estados Unidos, mas concentrou
sua divulgação em um portal online e se utilizou das possibilidades oferecidas pela
internet para intensificar a relação entre autor e público, apesar de ainda não explorar
especificamente recursos hipermidiáticos. A tira diária Slow Wave31, desenhada por
Jesse Reklaw, merece destaque pois carrega em si a preocupação de conter em seu
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31

O projeto era divulgado no endereço www.slowwave.com, mas a página agora contém conteúdo
referente a outra ação artística de Jesse Reklaw. (acesso em 10/03/2013)
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processo criativo a prática da colaboração, de maneira ainda restrita, mas aberta ao
público.
Reklaw, em contato com internautas do mundo inteiro, recebe os mais diversos
relatos de sonhos. A partir desse acervo de narrativas, o autor seleciona e transforma
em tiras de quadrinhos as histórias mais interessantes. A narrativa ficcional resultado
desse processo ainda é de total responsabilidade do autor e quadrinhista, mas o
colaborador do sonho tem seu nome divulgado junto à tira, caracterizando uma coparticipação do processo, e estimulando outros leitores a enviar as histórias de seus
sonhos para que também sejam desenhadas e publicadas semanalmente.

Figura 25: Print de duas tiras no site do projeto Slow Wave (acesso: 23/07/2011)
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Sem dúvida, essa é uma forma muito interessante de utilizar a rede,
aproveitando-se de sua característica de conexão global e da velocidade de
transmissão de informações, o que permite ao autor receber diariamente relatos
de varias partes do mundo. Em 2000, Reklaw lançou um álbum intitulado
Dreamtoons, selecionando as melhores histórias de Slow Wave publicadas até
aquela data (FRANCO, 2008, p. 141).

No caso de Slow Wave, mesmo contendo colaboração no processo, a narrativa
se projeta visualmente a partir das preferências estéticas e das adaptação de roteiro
que colocam Reklaw como autor principal e único desenhista do projeto. Entretanto,
algumas experiências colaborativas de quadrinhos na internet realizam experimentos
baseados na contribuição prática entre um grupo de artistas, como é o caso do projeto
nacional Copa dos Blogs.

Figura 26: Trecho da narrativa Copa dos Blogs (acesso: 24/07/2011)

Figura 27: Trecho da narrativa Copa dos Blogs (acesso: 24/07/2011)
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O projeto conta com a participação de 28 artistas; cada um é responsável por
escrever e desenhar uma tira de quadrinhos protagonizada por uma bola de futebol - a
bola percorre todas as demais tiras do projeto, tornando-se o elemento que conecta
todas as colaborações. O interator diante da tira inicial, disponível no blog do primeiro
artista, tem como opções “avançar no jogo” e descobrir por onde mais a bola vai
passar, ou “voltar no jogo” e entender de onde a bola veio. Ambas as opções levam o
interator a outros blogs, de artistas diferentes, no qual está hospedada a próxima tira ou
a tira anterior, dando a ele a possibilidade de navegar por todos os blogs e fruir a
narrativa por completo. O projeto foi idealizado por Cleber B. e coordenado por Wesley
Samp, ambos webquadrinhistas brasileiros.32
O resultado final de Copa dos Blogs se assemelha, de certa maneira, ao livro
The Exquisite Book; o projeto conta com a criação colaborativa entre um grupo fechado
de artistas envolvidos no processo, conta com um elemento de ligação entre as
narrativas - no caso, a bola - e demonstra claramente como cada história guarda
particularidades estéticas e de humor individuais que acabam por enriquecer a narrativa
final como um todo.
Outra iniciativa nacional que, assim como a Copa dos Blogs, explora a criação
colaborativa entre quadrinhistas, lançou-se nesse ano de 2013 nas redes sociais. O
“Projeto de quadrinhos coletivo Ping Pong”, como é descrito em sua página oficial, foi
idealizado por Caio Oliveira e de Bernardo Aurélio. De acordo com os autores, a
narrativa desenvolve-se em conjunto, com a regra: “um continua de onde o outro
parou".33
Ping Pong acontece no Facebook, rede social criada em 4 de fevereiro de 2004,
com a missão de dar às pessoas o poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto
e conectado.34 O Facebook permite a criação de páginas que referem-se a assuntos
gerais, e, utilizando-se desse recurso, Ping Pong foi criado. As páginas do Facebook
permitem que usuários as “curtam” para se forme uma rede de interação entre todos os
interessados naquele conteúdo. Ping Pong, então, explora tal recurso e funciona da
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32

Informações retiradas de: http://www.universohq.com/quadrinhos/2010/n18062010_09.cfm (acesso: 2407-2011).
33
Informações retiradas de: http://www.facebook.com/pages/Ping-Pong/431444886928988 (acesso:
25/02/2013).
34
Informações retiradas de: https://www.facebook.com/facebook/info (acesso: 12/03/2013).
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seguinte maneira: a cada 50 curtidas efetuadas por usuários do Facebook, uma nova
página da história é divulgada. A primeira página foi criada por Caio Oliveira,
introduzindo dois personagens que se enfrentam em uma roleta russa, ponto de partida
da história. “Assim será: um deles morre; um deles vive. E uma história nascerá...
PING” - narração que encerra a página a espera da próxima colaboração.

Figura 28: Página 1 do projeto Ping Pong (acesso: 13/03/2012)
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Hoje o projeto já ultrapassou 450 “curtidas” em sua página oficial e, com certeza,
sua abrangência continuará aumentando. É interessante notar diferenças de estilo entre
as colaborações, todas em preto e branco, e reviravoltas na narrativa que só
acontecem pela diversidade de perfis dos artistas que participam da iniciativa. A cada
nova página criada, a rede de leitores que acompanham o desenrolar da história se
empolga, tece comentários e discussões sobre o que o material divulgado, e se
mobiliza no alcance de novas “curtidas” para a publicação de uma nova colaboração.
O que diferencia Ping Pong da Copa dos Blogs é a campanha realizada para que
interessados em continuar a história entrem em contato com os idealizadores do
projeto. Isso já demonstra uma certa abertura no processo de colaboração da narrativa
advinda do público, mesmo que ainda dependa do aceite dos responsáveis. Vale
destacar, também, a intenção de se publicar um volume impresso da história gerada,
através de pequenas colaborações financeiras de usuários da internet que, juntas,
alcançarão o montante necessário para proporcionar sua produção gráfica.

3.3.1 Impulse Freak: colaboração construtiva por parte dos interatores

Como já demonstrado, diversas são as possibilidades de experimentação com
quadrinhos a partir da rede internet e a colaboração. Porém, um projeto que de fato
merece destaque diante das produções mapeadas é a HQtrônica Impulse Freak 35 .
Trata-se de um projeto da SITO.org, uma organização web que divulga artistas
individuais e manifestações colaborativas; surgiu em 1997 e está alocada na seção
Synergy dedicada a trabalhos coletivos dos associados ao site.
A pioneira HQtrônica carrega características de Slow Wave, por possibilitar que
seus usuários exerçam influência na criação da narrativa, e envolve características,
também presentes no projeto Copa dos Blogs e Ping Pong, por permitir a ação de
diversos artistas relacionando-se em infinitas possibilidades estéticas. O grande
diferencial do projeto é que qualquer usuário, sem restrições, após se cadastrar no
SITO.org, pode enviar a seus próprios quadros para a continuação da história,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35

HQtrônica disponível em: www.sito.org/synergy/ifreak/hotwired (acesso:25/07/2011).
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efetivando-se a colaboração construtiva por parte dos interatores em contato com a
HQtrônica. Configura-se, portanto, uma narrativa de fato inspirada e executada de
maneira colaborativa.

Figura 29: Print do site Impulse Freak (acesso:25/07/2011)

Além disso, de acordo com as análises de Franco (2008), trata-se de um projeto
que carrega importância histórica por ser um dos primeiros a explorar as possibilidades
da multilinearidade proporcionada pela hipermídia: ao fruir pela HQtrônica, o leitor tem a
sua disposição até dois quadros para seguir em frente, ou retornar ao passado,
montando através de suas escolhas o caminho da narrativa. Essa multilinearidade
narrativa de Impulse Freak bem caracteriza o que Ollivier Dyens (2003, pg. 266-267)
descreve como a experiência de um projeto artístico em rede:
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A arte da rede propõe um trajeto, certamente, mas um trajeto de exploração. As
obras da rede se assemelham, de fato, às cerimônias religiosas: estruturadas e
ritualizadas (para apreciar e compreender tais obras, é preciso conhecer um
mínimo de dados técnicos), mas impossíveis de serem repetidas exatamente,
existindo na navegação de cada usuário, desdobrando-se no aleatório e na
surpresa de cada caminho que se toma (DYENS, 2003 , p. 266-267).

Os interatores em Impulse Freak, se comportam da mesma forma como nos
projetos analisados Exquisite Corpse e This Exquisite Forest, com a diferença de que a
narrativa agora explora a linguagem dos quadrinhos. No momento da fruição por
diferentes possibilidades de caminhos narrativos a se seguir, configura-se a
colaboração participativa por parte dos interatores. Mas o projeto vai além e se mostra
aberto a colaboração construtiva para que interfiram de forma definitiva e imprevisível
em uma narrativa que se constrói de maneira única a partir das características
particulares de cada colaborador.
A partir do projeto Impulse Freak, último exemplo destacado, foi possível de se
constatar participações de usuários em HQs online e HQtrônicas em três diferentes
níveis:

1. Interatores participantes sem a certeza de que terão sua contribuição acatada,
com a autoria e curadoria declarada do artista – quem executa e toma as decisões de
criação (qual história desenhar, quais adaptações para que funcione em tira, qual
estética utilizar, dentre outras);
2. Interatores que fruem por uma narrativa colaborativa fechada em um grupo
restrito de participantes, mas enriquecida pelas características estéticas e de narração
de cada artista colaborador do grupo – com a possibilidade, em alguns casos, de
inserção de novos colaboradores no projeto;
3. Interatores que colaboram de forma construtiva com a história e demais
participantes – são colaboradores que expõe suas características artísticas e reflexões
de maneira livre, para que, ao final do projeto, modifique e integre uma peça comum à
todos, mas que carrega características singulares de cada um.

A internet possibilita uma vastidão de processos criativos e experimentações,
portanto nossa intenção não foi a de fazer um mapeamento quantitativo de
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manifestações

artísticas,

e

sim

qualitativo.

Destacamos

exemplos

que

se

complementam e esclarecem nossas reflexões teóricas, envolvendo tanto produções
nacionais como internacionais, na medida do possível.
Através dos projetos apresentados aqui, comprova-se a observação de Fábio
Oliveira Nunes (2010, pg. 120):
O tempo simultâneo e coletivo da rede viabiliza a existência de espaços
colaborativos de participação mútua e conjunta entre os visitantes, seja através
de dispositivos em espaços fisicamente distantes, seja em instalações tais
quais espaços virtuais, onde o visitante pode ter indícios da presença de uma
coletividade ativa – ou, em alguns casos, a telepresença instaurada. Há uma
presença condicionada na poética do artista que pode tanto limitar-se a
simplesmente oferecer caminhos múltiplos de navegação ou estabelecer
convites para ações mais complexas, criativas e efetivas (NUNES, 2010, p.
120).

Essa afirmação corrobora a amplitude de possibilidades e riqueza das produções
narrativas colaborativas em rede, a partir de projetos como a Impulse Freak, e nos
instiga a como pesquisadores e criadores propormos trabalhos artísticos que explorem
esse amplo campo de possibilidades aberto pela hipermídia. O capítulo que se segue
traz um apanhado dos projetos realizados durante nosso período de pesquisa e
enfatiza a produção principal que integra esta dissertação: Interminatum - uma
HQtrônica colaborativa.

107

4. UMA EXPERIÊNCIA DE CRIAÇÃO

Temos como objetivo e motivação realizarmos não apenas reflexões teóricas
acerca das relações que se sucedem entre artistas, público e tecnologia. Buscamos,
também, refletir poeticamente sobre os dados levantados.
Aliando este anseio prático às teorias previamente discutidas, alguns
experimentos artísticos foram realizados no período da pesquisa, mesmo quando ainda
aluna especial do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade
de Artes Visuais – UFG. São importantes para que compreendamos, na prática, como
lidar com o projeto em equipe, com o trabalho fruto do contato entre artistas e do
contato com o próprio público para, ao final, propormos um projeto que explore a
colaboração participativa e construtiva por parte dos interatores envolvidos no processo
de fruição e constituição de uma narrativa.

4.1 Antecedentes: experiências criativas para o meio digital

4.1.1 HumanGotchi: arte, tecnologia e o trabalho em equipe

O primeiro experimento realizado por mim, sob orientação do professor Edgar
Franco, foi o desenvolvimento do aplicativo HumanGotchi. O projeto é fruto da disciplina
Arte e Tecnologia, cursada no primeiro semestre de 2010 no PPGACV da FAV/UFG, e
conceitua-se a partir de observações cotidianas e reflexões sobre o comportamento do
ser humano e sua atual situação de dependência por aparatos tecnológicos, mais
especificadamente

aos

que

auxiliam

a

memória,

representados

aqui

pelo

alarme/despertador. Já nesse projeto colocamos em prática a criação colaborativa em
equipe, pois ele contou com o conhecimento em programação de Gisele Machado de
Souza, minha irmã, graduada em ciência da computação, também, pela Universidade
Federal de Goiás.
O alarme hoje é um mecanismo quase indispensável na rotina do homem, que
tem seu tempo extremamente calculado e dividido para se adaptar às pressões de uma
sociedade capitalista e à quantidade de atividades que lhe são atribuídas, ou que o
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próprio se atribui, durante suas 24 horas diárias. O jargão popular “tempo é dinheiro” se
tornou a motivação organizacional de sua agenda de trabalho, portanto quanto mais
atividades realizadas, mais rentável termina seu dia. E esse foco do homem no trabalho
acaba fazendo com que outros aspectos importantes da vida sejam esquecidos,
tornando a presença do alarme essencial entre seus objetos pessoais.
Despertar para quê? Acordar, reunião, almoço, fim do intervalo, aniversário da
avó, entrega de projeto, abertura dos portões da prova, 1 ano de namoro, 15 anos de
casamento, deitar às 00h para conseguir suas ideais 6 horas de sono. Diante disso,
trabalhamos uma poética que explora os processos de reflexão em software art,
desenvolvendo-se um aplicativo desktop que ironicamente cuida daqueles que passam
grande parte do dia diante do computador; o HumanGotchi funciona através de pop-ups
que despertam o homem para suas necessidades vitais, e o recorda de ser humano.

4.1.1.1 Software Art: Processo de Criação

De acordo com a pesquisadora Liliane da Costa Nascimento (2007, pg. 2), podese contextualizar a software art contemporaneamente nas manifestações e reflexões
artísticas através da "produção de softwares experimentais e da subversão de
aplicações computacionais específicas."
Lúcia Leão (2005) explica que, nesse primeiro caso, o projeto em software art
consiste na geração de sistemas sem vinculação pragmática direta, abordando a
interatividade com o usuário de forma criativa, e lógicas operacionais que caracterizam
a produção e estética da obra.
A maioria dos projetos é bastante lúdica e funciona como um tipo de arte
potencial onde os elementos constitutivos da obra estão empilhados, e o interagente é quem propõe uma configuração provisória. Cada projeto de software
art permite várias atualizações, e o interesse estético reside na elaboração do
software, nas lógicas operacionais que residem internamente no projeto" (LEÃO,
p. 81, 2005).

No segundo caso, a abordagem dos artistas que questionam e ironizam
softwares pré-existentes partem da relação com as apropriações de Duchamp. Para
tanto, necessita-se de habilidades hacker que atuam em tais sistemas computacionais,
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expondo suas fragilidades, questionando a venda de aplicativos e, por vezes,
defendendo a produção com código aberto (LEÃO, 2005, pg. 80-81).
O aplicativo em questão constitui-se enquanto software experimental, portanto
toda a atividade relacionada ao desenvolvimento operacional e estético foi definida a
partir das especificações próprias ao projeto.

4.1.1.2. Colaboração em equipe: programador e artista

O HumanGotchi foi desenvolvido utilizando-se da linguagem de programação
JavaFX. De acordo com Bruno Ferrari (2009), jornalista da revista Info Online, o JavaFX
é uma versão da linguagem JAVA voltada para o desenvolvimento de aplicações
multimídia, que apresenta um grande apelo diante da facilidade de interação com o
design.
A decisão de se trabalhar com JavaFX foi tomada levando-se em consideração,
principalmente, o fato de que ela fornece um ambiente de desenvolvimento integrado
para as duas frentes de execução existentes no projeto: a do programador e a do
designer-artista. O plugin disponibilizado para ferramentas como Photoshop ou
Illustrator, permite que as criações feitas nesses softwares sejam salvas na extensão
JavaFx e acessadas pela codificação do programador. (FERRARI, 2009)
Outro diferencial da linguagem é que ela é OpenSource e roda em diferentes
dispositivos (celular, web, tv), independente do sistema operacional que o comanda
(Windows, Linux, Mac).

4.1.1.3. O HumanGotchi

Para o desenvolvimento estético e funcional do projeto, tomou-se como
referência o Tamagotchi, brinquedo japonês lançado pela Bandai que alcançou público
no mundo todo nos anos noventa, e que consistia na criação de um animal virtual – seu
dono é responsável pelo carinho, banho e comida virtuais, dentre outras atividades
realizadas no dispositivo.
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Figura 30: Tela inicial do aplicativo HumanGotchi

O HumanGotchi é criado, irônica e ludicamente, a partir da inversão dessa
relação, na qual a máquina cuida do ser humano, resguarda seu desempenho biológico
e recupera sua energia minuto a minuto, através da recordação de suas atividades
fisiológicas (comer, beber, piscar, alongar os músculos, urinar, evacuar) e humanas
(sentir emoções, sorrir, espairecer).
Os alertas foram selecionados a partir de indicações de comportamento para um
bom funcionamento do corpo. De acordo com relatos da Soblec36
A redução do piscar induzida pelo o uso de computador é determinada pelo grau
de atenção e fadiga, dispensado à tarefa realizada, o que resulta na exacerbação
de sintomas de olhos secos em pessoas predispostas. A alta variabilidade dos
padrões de piscar, pode ser fator de relevância no esclarecimento da interação
entre o computador e o sistema visual ocular.

Ou, ainda, a partir de orientações da SBU37, que sugere a ingestão de seis a oito copos
de líquidos por dia, ou previne que “longos períodos sem urinar (...) aumentam o risco
de infecções urinárias”, definiu-se que o aplicativo despertaria com os seguinte
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36

Sociedade Brasileira de Lentes de Contato, Córnea e Refratometria; disponível em
http://publico.soblec.com.br/index.php?system=news&news_id=537&action=read&eid=187 (acesso em
23/06/2010).
37
Sociedade Brasileira de Urologia; disponível em http://www.sbu.org.br/2010/03/dicas/ (acesso em
23/06/2010).

111

cronograma:

ATIVIDADE

TEMPO DO ALARME

Comer

3h em 3h

Beber

2h em 2h

Piscar

1min em 1min

Banheiro

2h em 2h

Figura 31: Aplicativo em funcionamento (pop-up “PISQUE” aberto)

Além de explorar as necessidades fisiológicas do corpo humano, também levouse em consideração a importância dos sentimentos que nos tornam seres humanos. A
aplicação desliga o homem dessa rede de atividades que o consome para lembrá-lo de
sorrir, sentir saudades, amor, felicidade, ou até mesmo alongar os músculos, olhar para
o horizonte, respirar fundo e espairecer.
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ATIVIDADE

TEMPO DO ALARME

Sentimentos (através de upload de uma imagem que 30min em 30min
inspire, alegre, faça sorrir e se sentir humano)
Pausa: olhe para o horizonte, alongue os músculos, 1h em 1h
respire fundo

Figura 32: Janelas pop-up do aplicativo HumanGotchi

O HumanGotchi está disponibilizado online, para que navegadores em busca de
dispositivos de auxílio para o aumento do rendimento organizacional e biológico o
encontrem e acabem se deparando com esse aplicativo que ironiza nosso atual papel
social, nossos valores e nossa existência enquanto (ainda) humanos. Pode ser
acessado em: www.fernandasouza.art.br/humangotchi.

4.1.2 HQtrônica BioSimCa: hibridação de linguagens

BioSimCa é uma HQtrônica roteirizada e ilustrada por Edgar Franco, editada e
produzida pelo grupo de pesquisa CriaCiber – coordenado pelo próprio artista e
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professor do PPGACV da FAV/UFG. Sua produção conta com contribuições dos
mestrandos Fernanda Machado de Souza, Isabela Veiga Oliveira e Matheus Moura
Silva, além do designer e colaborador Richard Melchiades – mais uma vez, portanto,
vivenciamos o processo de criação colaborativa em equipe e, no caso específico,
também entre artistas produtores. Destacamos sua produção pois sua criação se
converteu em um excelente exercício de compreensão prática e teórica sobre a
adaptação de uma HQ tradicional, impressa, para o formato digital, explorando-se os
recursos oferecidos pela hipermídia.
A narrativa, em seu formato original, foi publicada pela revista Artlectos e PósHumanos # 5 (2011), editada pela editora independente Marca de Fantasia,
capitaneada pelo professor doutor Henrique Magalhães e ligada ao Programa de PósGraduação em Comunicação da UFPB.

Figura 33: Primeira página da versão BioSimCa impressa

A HQtrônica BioSimCa surge, então, a partir da desconstrução da história base,
reorganizada de maneira a dar dinamicidade à leitura digital, mantendo o argumento
original da história. Além das singularidades já mencionadas, destaca-se por ser um
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experimento de recortes visuais que, de certa maneira, sintetizam a narrativa ampliando
seus aspectos sinestésicos ao envolver também o sentido da audição.
Para se tornar uma HQtrônica, a nova versão de BioSimCa faz uso de alguns
dos recursos tecnológicos que hibridizam a linguagem dos quadrinhos e a
computacional. Mais precisamente, explora a “diagramação dinâmica” que emula
movimentação nos quadros e dessa forma “efeitos de verticalidade e horizontalidade
de requadros podem ser ressaltados fazendo com que os mesmos surjam das laterais
ou da parte superior da tela” (FRANCO, 2008, pg. 152). Além disso, inclui recursos
como a trilha sonora e narração, sem dispensar uma das principais característica dos
quadrinhos: os balões de fala.

Figura 34: Frames das cenas animadas da HQtrônica BioSimCa

A história se passa no universo pós-humano criado por Edgar Franco, a Aurora
Pós-humana. Trata da experiência extra-sensorial do personagem chamado Ivan, que
vive em um mundo futurista dominado pelo avanço tecnológico e dividido em três
espécies: os Resistentes – humanos no sentido tradicional da palavra; os Extropianos seres humanos que descarregaram a consciência em um chip de computador e
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habitam corpos robóticos; e os Tecnogéticos – híbridos transgênicos de humano,
animal e vegetal. Além dessas espécies, existem também os Golens de Silício e Golens
Orgânicos, organismos totalmente artificiais. O título, BioSimCa, é a sigla para Bio
Simulador Cármico, um aparelho que cria uma espécie de alucinação transcendente no
individuo, e que, por meio dessas experiências, possibilita a experiência de uma vida
completa em poucas horas. A partir do vivido, o usuário acaba por incluir em seu
repertório outras possibilidades existenciais, ampliando assim sua compreensão de
mundo. A HQtrônica pode ser vista em: http://www.criaciber.com/producao/biosimca-2/.

4.1.3 Espelho meu: uma aproximação com o público

Com o intuito de aproximar nossos projetos do público, optamos, agora, por
atuar diretamente na rede internet. O projeto Espelho Meu – Espanando pó de sua
imagem funciona, na prática, confrontando os usuários de twitter com a imagem de si
próprios que projetam virtualmente, na vida social online. Porém, a poética do projeto
aborda, de forma mais abrangente, o papel do usuário em uma sociedade que migra do
padrão industrial para o informacional, lidando com questões que tangem a construção
conhecimento em rede e a forma do usuário se relacionar e constituir conteúdo.
Espelho Meu também é um projeto fruto da disciplina de Arte e Tecnologia,
oferecida pelo PPGACV/FAV/UFG, que foi cursada já como aluna regular do programa,
em 2011. O projeto foi realizado sob orientação do professor Dr. Edgar Franco,
coordenador da disciplina.
De acordo com Francisco Rudiger (2011), em seu estudo sobre o teórico Manuel
Castells e a sociedade em rede, a forma como ocorre a comunicação vem se
horizontalizando através das novas redes telemáticas; o consumidor das velhas mídias,
receptor de informação, passa a criar conteúdo e, dessa forma, emitir e compartilhar
pela mídia digital todo tipo de produto cultural.
A revolução nas tecnologias (...) é um processo cujo pano de fundo são as
redes telemáticas, a linguagem é a da mídia digital, a abrangência é global, a
dinâmica é interativa e os protagonistas, virtualmente, somos todos nós que
possuímos meios informáticos e, com eles, nos inserimos em redes sociais,
seja nos mercados articulados pelas empresas e negócios de mídia e
comunicação (RUDIGER, 2011, pg. 131).
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Portanto, é fato que a internet penetrou na nossa sociedade e estamos passando
por um momento de reconfiguração das relações e do próprio individuo, que comparece
agora à comunicação através de personagens virtuais. Sobre a ação do indivíduo em si,
diante das possibilidades que a virtualidade e a não identificação habitual do outro
trazem, Rudiger (2011) trabalha com as palavras de Marc Guillaume, colocando que
Em nível mais superficial, se trata em primeiro lugar de explorar a estranha
liberdade de uma palavra privada nas instâncias de controle externo; palavra
irresponsável, que pode oscilar entre a mentira e a verdade, misturar o real com
a ficção; este jogo não é uma exploração do outro mas apenas dos papéis que
se pode ter ao sermos outro. A dissimulação não leva senão a uma simulação
pura, um travestimento textual, o eu parece ser o outro, embora neste jogo o
sujeito possa eventualmente acabar sendo apanhado numa armadilha de sua
verdade: esta palavra, aparentemente livre, pode fazer surgir, em nível mais
profundo, inconscientemente [individual e socialmente], o outro do sujeito (1989,
p.26 apud RUDIGER, 2011, pg. 125).

Tomando tal contexto por base, trabalha-se aqui com o indivíduo ator, que
constrói uma gama de características pessoais e as divulga online, alimentando uma
imagem específica para sua rede de contatos.
A aplicação Espelho Meu trata de confrontar ironicamente esse indivíduo com a
imagem que ele projeta de si próprio. Diante da oportunidade que temos de construir
conteúdo, diante do intercâmbio global que estamos possibilitados a realizar, como, na
prática, construímos nossa imagem nas redes sociais?
Para tanto, o usuário é convidado a entrar em um antiquário simulado
virtualmente, o Espelho meu, para que retire o pó de sua imagem. A todo tempo o
projeto trabalha com referências que concernem ao universo das antiguidades, fazendo
um contraponto à realidade moderna que constitui os relacionamentos em rede,
demonstrando já a ironia que envolve a aplicação.
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Figura 35: Tela de entrada do projeto Espelho Meu

O espelho reflete a imagem e, por isso mesmo, é o item mais recorrente no
referido antiquário. As demais peças a venda que compõe o cenário do projeto
reforçam essa idéia, como é o caso dos quadros com propagandas antigas, todas com
o espelho em sua temática. Os únicos objetos que fogem da ligação com o espelho tem
funções específicas: o relógio com a interrogação – traz para o usuário informações
sobre o projeto; e o telefone – que expõe os contatos do site.
Outra referência clara na aplicação é a ligação do espelho e o conto infantil A
Branca de Neve, dono da famosa frase da rainha obcecada pela própria imagem:
“Espelho, espelho meu... existe alguém mais bela do que eu?” A própria frase, além de
inspiração para o título do projeto – Espelho meu –, é referenciada na questão que
ambienta o interior do antiquário: Espelho, espelho meu... Você compraria a imagem
que vendo online?
A partir desse questionamento, o usuário é convidado a responder questões
referentes a sua atuação no twitter para descobrir se o “espelho” compraria a imagem
que ele alimenta. Certamente as respostas são escrachos com o indivíduo para que
surjam questionamentos sobre o comportamento nas redes sociais e a imagem que se
vende online, mesmo que inconscientemente.
O fluxo de informação do site se dá em 4 etapas:
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(1) Inserção do login do usuário do twitter de quem vai acessar a aplicação;
(2) Através de uma interface de programação de aplicações do twitter, as últimas
postagens do usuário são recuperados e apresentados no layout;
(3) A partir disso, o usuário se confronta com sua imagem a partir de um
questionário que responde sobre os próprios posts;
(4) Ao final, com base nas respostas do questionário, é apresentado o resultado
com a possibilidade de divulgação do projeto no próprio twitter.

Figura 36: Tela internas de Espelho Meu
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O questionário combina respostas a partir das opções marcadas pelo usuário e
responde à indagação principal do projeto: Espelho, espelho meu... Você compraria a
imagem que vendo online? Está online em: www.fernandasouza.art.br/espelhomeu.

4.2 Interminatum: concepção poética

A relação homem-tecnologia se torna presente em cada um dos projetos
mencionados e acaba por mapear, então, nossa área de atuação. Respeitando nossa
afinidade com os temas e dando continuidade às reflexões já apontadas, nesse
momento do capítulo tratamos mais precisamente da poética desenvolvida como parte
de nossa pesquisa, que discute, acima de tudo, a participação de interatores em um
sistema artístico colaborativo construtivo. Vale destacar que o desenvolvimento prático
aconteceu simultaneamente aos estudos teóricos, mas por questões metodológicas e
organizacionais, o apresentamos neste quarto e último capítulo.
Em linhas gerais, o projeto se constitui de um ambiente web que abriga uma
HQtrônica colaborativa que conta com a participação de seus interatores para alimentar
sua, ou suas, narrativas. O nível de interação e participação é elevado, pois os usuários
podem enviar quadros (de continuação da história) a partir de qualquer momento da
narrativa, fazendo com que se forme uma complexa rede de eventos interligados entre
si. Além disso, o ambiente suporta o envio de cenas animadas (em formato de vídeo), e
a inserção de legendas em cada quadro da história, abrindo a possibilidade de montarse hipertextos e conexões com conteúdos externos ao site. Cada envio divulgado é
exposto junto à informações de seu autor, que tem um perfil interno ao site
demonstrando sua participação na narrativa, bem como informações pessoais e
profissionais captadas especificamente da rede social Facebook.

4.2.1 A poética

Como já mencionado, nossas reflexões perpassam pelas questões que
envolvem a relação do homem com a tecnologia. Por isso, optamos por ambientar a
história em um mundo ficcional que, a priori, intensifica esse contato homem-máquina
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através de suas características espaciais e das próprias personagens que iniciam a
jornada. Por se tratar de uma narrativa que é construída de forma colaborativa e sem
restrições de como será continuada, temos consciência de que a cada participação
novas questões serão levantadas e não teremos absolutamente controle algum sobre
os rumos da história.

4.2.1.1 Ambientação da narrativa

A história se inicia com a personagem principal no alto de uma montanha: um
homem que olha para uma cidade que claramente carrega em si características
ficcionais que nos levam para um tempo futuro. Diante da cidade, alguns
questionamentos surgem: “É verão! Verão? Eu e minha mania de pensar no mundo
de antes! Nem sei se isso que vivemos agora pode ser chamado de verão!”
Ainda do alto da montanha ele olha para seu braço robótico e continua a pensar:
“Pudesse eu lembrar de como exatamente parei aqui! Assim! Morto? Mutilado! E
eu velejo nessa onda de mutilação! wave of mutilation! wave!”
Nesse momento ele se espanta porque aqueles pensamentos o fazem lembrar
de alguma música. E quando começa a pensar em músicas, sua memória é ativada. Na
mesma hora a personagem se vê escrevendo uma carta que diz: "close your eyes and
i'll kiss you… tomorrow i'll miss you… mas eu voltarei.” E aí tem a certeza de que
algumas canções fazem com que se lembre do passado. Ele se sente, então, instigado
a procurar por mais músicas, em busca de sua memória e da pessoa a quem se
endereçava a carta.
A partir disso, ele entra na cidade. Anda sem um rumo certo, pega o metrô e ao
sair da estação, olha para um telão e avista um ser que se aproxima da figura do cantor
Jim Morrison, da banda The Doors, em um estilo pós-humano. Imediatamente sua
memória o leva para um quarto, quando, trocando carícias, mantém um diálogo
possivelmente com a mulher da carta:
-

Come on baby… light my fire…

-

Seu bobo, rs...

-

Ah, vem...
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Ao se beijarem, se encerra o flash de memória e ele volta ao futuro. Caminhando
pela cidade, a personagem se depara com uma construção chamada de Music Tower.
É visível que está acontecendo uma festa lá dentro. Alguns seres encapuzados entram
na torre. Ao se aproximar dos portões principais, dois seguranças o abordam: “E aí? Vai
entrar?”
Diante dos dois seguranças, a introdução da história se encerra a espera da
participação dos interatores. Essa introdução foi finalizada em formato de vídeo, para
que a HQtrônica explore recursos hipermidiáticos que a integração com o computador
oferece: trilha sonora, animação e efeitos sonoros. Além disso, a todo momento
mantém características tradicionais dos quadrinhos que confirmam a história como uma
HQtrônica: os balões de fala e os requadros. A partir daí, a narrativa, então, se ramifica
em diferentes possibilidades de futuro – como representado no fluxograma abaixo.

Figura 37: Fluxograma de navegação entre os quadros da HQ
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4.2.1.2 Como começar a história?

Um dos desafios de se propor o desenvolvimento de uma narrativa colaborativa
é, além de atrair atenção para o projeto, instigar a participação dos interatores. O
primeiro quadro da HQtrônica poderia conter uma cena, uma única fala, e se deixar livre,
sem contextualização alguma para que fosse continuado. Mas a total liberdade, apesar
de tentadora, poderia ser revertida em falta de entusiasmo e reduzir a ação dos
participantes.
Com o desenvolvimento dessa pequena introdução, apostamos na inserção de
elementos que façam com que os interessados pelo tema se sintam estimulados a
continuar a história. Através do deslocamento da personagem principal para o futuro,
até então sem memória e intrigado a saber como chegou ao momento em questão,
instigamos os interatores a desenvolverem juntos (e nos incluímos no processo) esse
caminho pelo qual a humanidade percorre até futuro da narrativa. A personagem
principal pode se deparar, na festa, com diversas músicas que a fazem reconstruir o
caminho de como chegou até ali. Mas ao mesmo tempo, existe a opção de não entrar
na Music Tower e continuar perambulando pela cidade ficcional, a mercê de novos
acontecimentos. Com isso, a reflexão sobre as relações em um mundo altamente
tecnológico irão, de alguma forma, acontecer (mesmo que através do sentimento entre
personagens, relações cotidianas, ou da própria negação da tecnologia).
De acordo com Christopher Vogler (2006, pg. 35), em seu livro “A jornada do
escritor – estruturas míticas para escritores”, as milhares de formas de se contar
histórias acabam por seguir, consciente ou inconscientemente, estações no caminho da
jornada de um herói38. Longe de querer engessar as estruturas narrativas, Vogler (2006,
pg. 35-36) mapeia uma jornada que contempla 12 caminhos considerados flexíveis,
duradouros e confiáveis; um esqueleto “que deve ser preenchido com os detalhes e
surpresas de cada história individual” (VOGLER, pg. 47). Como o próprio destaca,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38

O autor (2006, pg. 70) esclarece que “há Heróis de vários tipos, incluindo os que querem e não querem
ser Heróis, os solitários e os solidários, os Anti-heróis, os Heróis trágicos e os catalisadores. Como todos
os outros arquétipos, o conceito de Herói é muito flexível, e pode expressar muitos tipos diferentes de
energia. Os Heróis podem se combinar com outros arquétipos e produzir híbridos, como o Herói
Picaresco, ou podem vestir, provisoriamente, a máscara de outro arquétipo, e assim transformar-se num
Camaleão, num Mentor ou em outros — até mesmo numa Sombra.”!
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A estrutura não deve chamar a atenção, nem deve ser seguida com rigidez
demais. A ordem dos estágios que citamos aqui é apenas uma das variações
possíveis. Alguns podem ser eliminados, outros podem ser acrescentados.
Podem ser embaralhados. Nada disso faz com que percam seu poder
(VOGLER, 2006, pg. 47).

Vogler (2006, pg. 36) divide os 12 estágios da jornada do Herói em três atos,
organizados da seguinte forma:

(1) Primeiro Ato: Mundo Comum, Chamado à Aventura, Recusa do Chamado,
Encontro com o Mentor, Travessia do Primeiro Limiar.
(2) Segundo Ato: Testes, Aliados e Inimigos, Provação Suprema e Recompensa.
(3) Terceiro Ato: Caminho de Volta, Ressurreição, Retorno com Elixir.

Como o autor (2006, pg. 37) explica, as histórias, em sua maioria, deslocam o
herói de seu mundo costumeiro para um mundo novo, especial. Em Mundo Comum,
apresenta-se esse ambiente para, então, desloca-lo dessa normalidade. Como exemplo,
o autor destaca O Mágico de Oz, história na qual “dedica-se um tempo considerável
para estabelecer como é a vidinha normal e sem graça de Dorothy no Kansas, antes
que ela seja carregada pelo furacão até o mundo maravilhoso de Oz” (VOGLER, 2006,
pg. 37).
Na etapa Chamado à Aventura, é apresentado ao herói um problema, uma
“aventura a empreender” que o tira da zona de conforto de seu mundo comum. É nesse
momento que se estabelece o objetivo do jogo e se esclarece o objetivo do herói:
“conquistar o tesouro ou o amor, executar vingança ou obter justiça, realizar um sonho,
enfrentar um desafio ou mudar uma vida” (VOGLER, 2006, pg. 38). A Recusa do
Chamado com frequência existe, pois o herói pode hesitar antes de encarar sua
jornada. Para que ele se lance de vez à aventura e enfrente o medo do desconhecido, é
necessário que se desestruture a ordem natural dos eventos (através de um
acontecimento ou encorajamento vindo de um mentor, por exemplo).
O Encontro com o Mentor é necessário pois é ele quem encoraja o herói a seguir
adiante. Como explica o autor,
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A relação entre Herói e Mentor é um dos temas mais comuns da mitologia, e
um dos mais ricos em valor simbólico. Representa o vínculo entre pais e filhos,
entre mestre e discípulo, médico e paciente, Deus e o ser humano. O Mentor
pode aparecer como um velho e sábio mago (Guerra nas estrelas), um
sargento-instrutor exigente (A força do destino), ou um velho treinador de boxe
rabugento (Rocky: Um lutador). (!) Entretanto, o Mentor só pode ir até um
certo ponto com o herói. Mais adiante, o herói deve ir sozinho ao encontro do
desconhecido (VOGLER, 2006, pg. 39).

E como encerramento do primeiro ato, conta-se com a Travessia do Primeiro
Limiar: o herói aceita e se compromete a vivenciar a aventura proposta. Nas palavras
de Vogler (2006, pg. 40), “este é o momento em que a história decola e a aventura
realmente se inicia. O balão sobe, o navio faz-se ao mar, o romance começa, o avião
levanta voo, a espaçonave é lançada, o trem parte.”
Fazendo um comparativo da história proposta, ainda no campo da argumentação,
podemos correlacionar sua cadência com a estruturação proposta pelo primeiro ato de
Vogler (2006). Considerando, principalmente, que se trata de uma narrativa
colaborativa, o primeiro ato proposto expõe elementos necessários para que a história
possa se desenrolar. A personagem principal carrega em si a possibilidade de traçar
seu caminho como herói: encontra-se deslocado de seu mundo natural, acordando em
um ambiente completamente novo; apresenta-se com uma missão inerente a ele
próprio de resgatar sua memória e um possível amor e, ao final, se depara com dois
possíveis mentores – os primeiros a conversarem com ele na narrativa: os seguranças
que o convidam a adentrar na Music Tower.
Uma vez ali, ele poderá recuar antes de escolher entrar de vez na torre e chegar
à festa, poderá ter um diálogo com os seguranças para compreender melhor em qual
mundo está, poderá optar por continuar andando pela cidade em busca de novas
lembranças, poderá enfrentar caminhos impossíveis de sequer imaginarmos. Tudo
dependerá dos colaboradores que iniciarão essa aventura a ser narrada.

4.2.2 Estrutura e interface

A HQtrônica encontra-se abrigada em um site que, de maneira ideal, além de
hospedar a história, traz orientações para o usuário de como se comportar diante do
projeto. O site se subdivide, portanto, nas seguintes seções:
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(1) Home: contendo uma explicação clara e resumida do funcionamento da
HQtrônica e convidando o usuário a acessá-la;
(2) Como Participar: conteúdo textual explicativo;
(3) Sobre o projeto: expondo informações técnicas, dúvidas frequentes e divulgando
a equipe colaboradora de implementação do projeto;
(4) Quadrinhistas Colaboradores: listagem relacionando todos os usuários que
enviaram conteúdo para a HQtrônica – cada usuário terá a sua disposição
espaço para divulgação de foto, email, link para perfil no Facebook e galeria de
imagens (contendo os quadros de sua autoria enviados para o projeto);
(5) Contato: informações de contato e formulário de mensagem;
(6) HQtrônica: narrativa a ser fruída.

A definição do conteúdo do site deu-se a partir da estratégia para alcançar seu
objetivo principal: possibilitar que os interatores interajam em um ambiente que abrigue
uma narrativa de quadrinhos colaborativa. Essa interação contará com a colaboração
participativa do usuário (quando estiver fruindo pela rede de possibilidades de leitura) e,
também, com a colaboração construtiva do mesmo (quando enviar conteúdo e alterar o
banco de dados do sistema que compõe o projeto).
Por isso, além da fruição pela HQtrônica propriamente dita, o site conta com
conteúdos relacionados a ela e focados em: explicação – para que não haja dúvidas de
como participar; estímulo – através de chamadas à participação; e divulgação –
servindo como vitrine para os co-autores da narrativa, dentro e fora do site, através das
redes sociais.
Essas primeiras definições corroboram com o que José Guilherme de Santa
Rosa e Ana Maria Moraes (2008) trazem em seus estudos sobre a arquitetura da
informação em projetos de interface. A partir do entendimento de Garret (2003), os
autores (2008, pg. 26-27) esclarecem que o desenvolvimento de um website obedece a
cinco planos principais:
Plano estratégico: tem ênfase nos objetivos do site bem como na audiência,
considerando suas necessidades. Plano de escopo: refere-se à definição de
conteúdo do site, que leva em conta especificações funcionais embasadas no
plano estratégico. Plano de estrutura: define a maneira como o conteúdo será
organizado (arquitetura da informação) e estrutura a navegação do site. Plano
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de esqueleto: relaciona-se à localização dos elementos da interface. Plano de
superfície: refere-se à criação da interface gráfica do usuário (fundos, títulos,
imagens, fotos etc.) (SANTA ROSA, MORAES, 2008, pg. 27).

Conscientes de nosso público-alvo – quadrinhistas, artistas, amantes dos
quadrinhos e da ficção científica – e já com os planos estratégico e de escopo definidos,
passamos ao plano de estrutura.
Dos inúmeros instrumentos possíveis de se utilizar para obter sucesso ao
projetar a arquitetura de informações de um site, nos focaremos na criação do mapa de
navegação e em seu wireframe. De acordo com Chak (2004 apud SANTA ROSA,
MORAES, 2008, pg. 80), os mapas descrevem a experiência do usuário; representam
visualmente o fluxo entre as diferentes telas do projeto. Wodke (2003) complementa
que são eles os responsáveis por documentar as páginas do site e nele se encontram,
ainda,
As relações entre uma página e outra, quaisquer relações entre páginas e
alguns outros fatos que mudam de projeto para projeto incluindo,
potencialmente, quais as páginas que tem modelos, quais as páginas que são
dinâmicas e quais aquelas criadas pelo usuário. É formado tipicamente de duas
partes: a documentação de organização e a de interação (WODKE, 2003 apud
SANTA ROSA, MORAES, 2008, pg. 80).

A hierarquia da páginas do site respeitam, portanto, o seguinte mapa de
navegação: a página inicial dá acesso ao conteúdo principal do site – HQtrônica – que,
por sua vez, leva o usuário a conteúdos complementares.

Figura 38: Mapa de navegação do projeto

127

A principal seção do site é, portanto, a que abriga a HQtrônica. As demais páginas, por
conter conteúdo simples (texto + imagem) sem grande interação com o usuário,
dispensam uma especificação detalhada de seu funcionamento.

4.2.2.1 O funcionamento da HQtrônica

Antes de descrevermos detalhadamente o relacionamento do usuário com o
conteúdo da HQtrônica, apresentamos seu wireframe.

Figura 39: Wireframe do site
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O termo wireframe refere-se à rascunhos que representam a experiência do
usuário e as telas que serão acessadas (CHAK, 2004 apud SANTA ROSA, MORAES,
2008, pg. 92-93). Vale destacar que o wireframe adianta o design da interface sem
contar com design gráfico final do site, já expondo a organização dos elementos da
página – links, botões, conteúdo, menu, etc (DIJCK 2003 apud SANTA ROSA,
MORAES, 2008, pg. 93). Os autores finalizam:
Os wireframes não devem ser criados graficamente porque sua finalidade é
fornecer um modo rápido de projetar, avaliar e interagir na maneira como deve
ser feito o layout do conteúdo e funcionalidade do site (SANTA ROSA,
MORAES, 2008, pg. 93).

Da maneira como foi exposto no wireframe, os usuários quando estiverem
interagindo com a HQ terão em destaque o quadro que representa o momento presente
da narrativa. A partir dele, quatro opções de futuro estarão ao lado direito desse quadro
em destaque para que a história se continue. Ao selecionar uma das quatro opções, tal
opção selecionada ocupa o quadro em destaque e se torna o atual presente.
O quadro que estava em destaque anteriormente ocupará, agora, a posição de
passado direto, para que o usuário se recorde de onde veio. Caso não se sinta
satisfeito com aquele presente escolhido, as outras 3 opções não selecionadas ainda
sem mantém com fácil acesso (ao lado esquerdo do quadro principal, ligadas
diretamente ao quadro passado).
Nota-se que cada quadro terá, no máximo, quatro opções de futuro. Optamos
por limitar o envio de continuações possíveis para garantir que a história de fato se
prolongue: ao invés de termos 20 continuações unitárias para um mesmo quadro, por
exemplo, poderíamos ter 4 continuações contendo cada uma 5 quadros. Essa limitação
também interfere diretamente na viabilidade de funcionamento e implementação do site.
Caso as quatro opções de futuro ainda não tenham sido enviadas, os quadros
futuros estarão vazios, à espera de conteúdo, abrigando apenas um botão contendo um
+ (mais) em seu interior – como nos dois quadros inferiores do wireframe. Esse símbolo
indicará que o usuário pode enviar um quadro para aquela posição; ao passar o mouse
pelo local, um balão surgirá o convidando a enviar uma continuação para aquela cena.
Para que o usuário contribua com a narrativa, ele precisa estar logado ao
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Facebook. O sistema foi todo desenvolvido visando a interação com o Facebook por
dois motivos principais: a segurança com os dados do colaborador e a divulgação do
projeto nas redes sociais, promovendo interações com usuários que estejam fora de
nossa plataforma. Para fazer login, o usuário é direcionado ao aplicativo do Facebook
que pede pelo e-mail cadastrado e senha. Uma vez logado, o usuário retorna
automaticamente para a HQtrônica.
Enquanto frui pela narrativa, o interator a todo momento se depara com espaços
a serem preenchidos por novos quadros. Clicando em “Envie uma continuação para
esse quadro / cena”, ele se depara com a seguinte tela:
-

anexar arquivo (JPG, GIF, PNG ou link para vídeo externo – youtube);

-

legenda (informação textual ou link externo, opcional);

-

quadro a ser continuado: visualização em miniatura do quadro que a pessoa
deseja continuar – para que se assegure de que enviará sua contribuição no
momento correto da narrativa;

-

Botão “Enviar”.
O usuário enviará, portanto, o arquivo de continuação da história. A proposta do

projeto não é a de se tornar uma ferramenta de desenho, por isso a contribuição será
criada fora do ambiente do site, da maneira que o artista achar mais adequada e sem
restrições estéticas. Poderá ser enviado fotografia, colagem, desenho digital, cenas
filmadas, animações 2D, 3D, stop motion, etc. Esse envio se dará através de arquivos
de imagem (JPG, GIF e PNG) ou links para vídeo (postado previamente no site
www.youtube.com). No momento em que o usuário conclui o envio, automaticamente
sua contribuição aparecerá na história, não passando por nenhum tipo de curadoria ou
censura.
Tendo enviado uma cena ou quadro para a narrativa, o usuário fará parte da
seção “Quadrinhistas Colaboradores” acompanhado pela divulgação de sua foto, pelo
link de seu perfil do Facebook, nome e contato de e-mail, juntamente com uma galeria
contendo todos os quadros já enviados pelo colaborador.
Para finalizar, nos preocupamos com a interação entre usuários diante da
história e com sua rede particular de contatos fora do site. Um espaço para comentários
abaixo do quadro em destaque torna possível que discussões ocorram sobre a cena
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enviada. Além disso, o campo de comentários está ligado diretamente ao Facebook –
tudo que for comentado no site poderá ser divulgado na rede social – e os usuários
terão, ainda, a possibilidade de “curtir” o quadro em destaque e compartilha-lo pelo
próprio Facebook, ou pelo Twitter.
O projeto conceitual do site foi concebido por Fernanda Machado de Souza, bem
como a definição exata de suas funcionalidades, wireframe, programação visual e
layouts – tudo sob orientação de Edgar Franco. Mas sua implementação só foi possível
graças à parceria formada com a empresa Katon Agência Digital, responsável por toda
a programação existente no projeto.

4.2.3 Dando vida às personagens

A HQtrônica que introduz a narrativa, como já esclarecido anteriormente, foi
finalizada em formato de vídeo. O programa utilizado para sua finalização foi o Adobe
After Effects, software de efeitos visuais, animações e pós-produção em vídeo. A
narrativa contou com animações simples das personagens, explorou movimentos de
câmera, entrada e saída dinâmica de quadros, inserção de efeitos sonoros, balões de
fala e ambientação da história com trilhas sonoras do Projeto musical Posthuman
Tantra, de Edgar Franco.
Anteriormente à etapa de animação e finalização de vídeo, toda a história foi
concebida graficamente através da definição e do desenho das cenas. As ilustrações
foram todas desenvolvidas digitalmente no software ArtRage, um programa de desenho
e pintura que simula ferramentas e técnicas reais, como a aquarela ou pintura a óleo,
por exemplo, através da união de uma tablet (ou mesa digitalizadora) e seus recursos
digitais customizáveis. Foi escolhido por ser um programa leve e simples de se
trabalhar, mas que, ao final, possibilita o alcance de resultados profissionais e a
integração com outros programas da Adobe – essencial no momento de transferirmos
os arquivos para o After Effects.
Todas as cenas foram conceitualmente concebidas e definidas por orientada e
orientador através da criação dos rafes e desenhos base. Durante o processo de
finalização e colorização das mesmas, contamos com a parceria do designer e

131

ilustrador João Brito que, juntamente com Fernanda Machado de Souza, se
responsabiliza pelas cenas finalizadas que compõe a narrativa. Trata-se de um
processo criativo que parte da autora principal, mas conta com uma colaboração
artística fundamental para que chegássemos ao resultado esperado dentro do prazo,
principalmente pelo tempo que demandaria a finalização de todas as ilustrações,
levando em conta seu desenvolvimento em paralelo à produção do site que hospeda a
narrativa.

Figura 40: Processo de criação: rafe, pintura digital e cena finalizada
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4.3 O projeto final

Interminatum é o título da HQtrônica colaborativa lançada em fevereiro de 2013,
hospedada no endereço www.fernandasouza.art.br e aberta para contribuições. Todas
as seções previstas foram implementadas satisfatoriamente e a narrativa já conta com
desdobramentos surgidos a partir da colaboração de artistas, quadrinhistas, ou usuários
em geral que aderiram ao projeto.

Figura 41: Print das telas do projeto Interminatum
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O nome do projeto foi escolhido pois claramente se refere a uma ação não
terminada, a uma narrativa que, a priori, não terá um final ou finais definidos, se
mantendo sempre aberta a novas colaborações. O site ainda se encontra todo em
português, mas não negamos nossa vontade de tornar o projeto global e traduzi-lo para
outras línguas. Diante disso, optamos por definir o título em uma língua antiga, o latim,
que de certa forma se relaciona com o português, mas ainda assim não define
fronteiras e territórios. Daí chegamos ao nome Interminatum.
Como era de nossa intenção, desenvolvemos um projeto que abrisse
possibilidades de experimentações a partir da colaboração participativa e construtiva
dos interatores em contato com o história.
Interminatum é uma narrativa não linear; quem frui por suas ramificações tem até
quatro possibilidades de futuro para navegar à frente, ou até três outras alternativas de
presente. Essas escolhas caracterizam a colaboração participativa necessária na
construção de uma narrativa particular para cada interator.
Mas a história não se encerra nas possiblidades lá existentes. Esse mesmo
interator sempre terá a opção de colaborar de maneira construtiva com a narrativa, a
partir de qualquer momento que ainda comporte uma continuação (ou seja, a partir de
qualquer quadro que ainda não tenha completado quatro possibilidades de futuro). Isso
torna a história única a cada nova contribuição, enriquecida singular e inesperadamente,
impossível de ser prevista.
É o que acontece já nas quatro primeiras ramificações vindas da introdução.
Diante do questionamento dos seguranças direcionado a personagem principal para
entrar ou não na Music Tower, temos:
-

Colaboração 1: a personagem entra, mas ainda não tem acesso claro à torre, e
sim a uma antessala onde se amontoam capas para disfarces;

-

Colaboração 2: a personagem não responde ao questionamento e inicia uma
briga com os seguranças da torre;

-

Colaboração 3: a personagem se abre com o segurança, que demonstra
interesse em ajuda-lo a saber mais sobre a letra da música na carta que estava
presente na carta escrita durante um dos flashes de memória;
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-

Colaboração 4: a personagem principal tem contato com outra canção que ecoa:
“con los terroristas39”.
É interessante de se notar como cada interator se apega a detalhes diferentes da

narrativa, ou de fora dela, para criar sua colaboração. Enquanto o primeiro se atém a
detalhes da própria introdução em sua continuação (como as capas que alguns seres
usavam ao entrar na torre, quando a personagem principal ainda os observava de
longe), outro já se utiliza de memes40 da internet – produções virais e atuais a nós, mas
não ao personagem – para continuar a história (colaboração quatro). Enquanto o
interator três enxerga no segurança um possível mentor, com o qual conversa e espera
por respostas sobre uma música que aparece no início da introdução, o segundo
interator já trava uma briga entre eles, impossibilitando esse tipo de relação heróimentor.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39

Parte da letra Harlem Shake, do produtor amercicano Baauer, que se tornou trilha de vídeos virais na
internet.
40
De acordo com Raquel Cuero (2007, pg. 23-24), “o conceito de meme foi cunhado por Richard
Dawkins, em seu livro “O Gene Egoísta”, publicado em 1976. A partir de uma abordagem evolucionista,
Dawkins compara a evolução cultural com a evolução genética, onde o meme é o “gene” da cultura, que
se perpetua através de seus replicadores, as pessoas. (...) Heylighen (1994) salienta que, ao utilizar a
Internet, as pessoas encontram um ambiente fecundo para os memes. (...) No entanto, apesar de
encontrar na Internet um ambiente propício para a sua propagação, memes necessitam de pessoas que
as escolham para propagar-se (BLACKMORE, 1999) e promover tal replicação. Por conta disso, memes
propagam-se através das redes sociais na Internet, impactando–as, a partir das interações entre os
indivíduos”.
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Figura 42: Colaborações um, dois (em cima), três e quatro (em baixo)

Outra característica que torna o projeto único a cada participação é perceber os
diferentes recursos estéticos utilizados por cada quadrinhista e artista. O projeto
recebeu colaborações em preto e branco, colorida, com o uso de fotomontagem, e
desenhos em diferentes traços, como o mangá, por exemplo (figura 43). Nem por isso a
história perde coesão, pelo contrário, ganha em riqueza estética. Podemos perceber
essa coerência visual diante da representação dapersonagem principal, em algumas
das cenas enviadas: ao mesmo tempo em que diferentes traços são utilizados, suas
características principais permanecem e sua identificação não se prejudica em nenhum
aspecto (figura 44).
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Figura 43: Diferentes estilos de ilustração
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Figura 44: Personagem principal representado em diversos estilos

Mesmo que as habilidades de desenho não sejam as mesmas entre os
participantes, uma produção textual poética e coerente mantém o curso da história,
ainda que acompanhadas por ilustrações mais simplificadas. Algumas participações em
vídeo também merecem destaque: a representação da personagem em um ambiente
totalmente escuro, no qual só balões de fala aparecem junto a uma trilha que confere a
tensão necessária à cena, mesmo sem recursos visuais, atinge todas as expectativas
de continuação da narrativa; a representação da personagem entrando na torre, através
da filmagem de pés subindo escadas, figura muito bem o que se propõe, juntamente de
uma trilha intensa e sem o uso da ilustração; por fim, destacamos o envio de uma
reedição do próprio vídeo da introdução, com novos cortes, falas, tratamentos de cor, e
o retorno do personagem às ruas da cidade, que nos surpreendeu com a forma criativa
de se continuar a história a partir da releitura do próprio material por nós produzido e
acessível a todos.
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Figura 45: Frames das colaborações em formato de vídeo

Esses apontamentos de forma alguma buscam contemplar uma análise de
recepção da HQtrônica diante dos interatores participantes, mas demonstram
poeticamente nossa satisfação ao perceber detalhes em cada uma das contribuições
que tornam a Interminatum um exemplo de experimentação narrativa colaborativa,
realmente aberta ao público e a espera de novas contribuições.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa procurou investigar experimentações artísticas que se
pautam na colaboração para que atinjam sua plenitude poética. Iniciamos nossos
estudos percorrendo questionamentos acerca da colaboração em si: quando e como de
fato as figuras de um observador, leitor, participante e interator se misturam em prol de
um colaborador tão importante para o processo artístico, que carrega em si a
possiblidade não só de experienciar o contato com a obra, mas sua própria criação, em
união à outros colaboradores e seu autor principal?
Para tanto, partimos das artes participacionistas de meados do século XX para
chegarmos às questões que envolvem a interativadade nas artes tecnológicas. E como
recurso metodológico para definirmos quais obras estariam presentes em nossa
pesquisa e como abordar a colaboração nas mesmas, relacionamos os conceitos de
Roy Ascott de interatividade trivial e não-trivial com uma possível diferenciação entre
formas de colaboração por parte dos interatores, nomeando-as de colaboração
participativa e colaboração construtiva.
Percorremos ainda por outros aspectos históricos de colaboração na arte, como
a colaboração entre artistas e entre artista e sua equipe, para então adentrarmos na
colaboração objeto, autor, interator e, de fato, nos focarmos em narrativas colaborativas
na web, que exploram sobretudo a linguagem dos quadrinhos no meio eletrônico.
Por acreditarmos que nossa inserção nos processos artísticos enriquece a
pesquisa e amplia nosso contato com as questões que norteiam nossa investigação,
nos propusemos, desde o princípio da jornada no mestrado, a explorar esses conceitos
levantados em uma proposta prática poética envolvendo a criação de uma HQtrônica
colaborativa. Todo o percurso teórico se fez necessário para a compreensão de
linguagens e conceitos inerentes ao universo de nossa proposta, que se encontra
online e já conta com a colaboração por parte dos interatores que fruem pela rede de
narrativas que se transforma a cada nova contribuição.
Durante os dois anos de pesquisa, outras propostas práticas foram
desenvolvidas para que ampliássemos nosso contato com programadores, essenciais
na implementação de projetos que envolveram a criação de software e websites, bem
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como para nos colocar em posição de criação junto a outros artistas. Além disso, essas
propostas fertilizaram um pensamento crítico diante de uma desenfreada evolução
tecnológica e acabaram por demarcar o roteiro de ficção científica da principal poética
em questão: Interminatum, uma HQtrônica colaborativa.
O desenvolvimento de Interminatum, agora pessoalmente falando, me rendeu
um crescimento artístico único. Carrego em meu histórico uma formação em Design
Gráfico que faz com que minha criação seja metódica e projetual. Essa formação
certamente me ajudou a gerenciar uma equipe no duplo desafio de criar uma proposta
narrativa, suficientemente instigante para ser continuada, e o website que a hospeda e
permite a colaboração por parte de seus usuários interatores. Como não tenho
conhecimentos técnicos específicos em programação, toda implementação do site foi
realizada em parceria com especialistas da área. Em paralelo a sua implementação, a
introdução da narrativa finalizada em formato de vídeo – após definir-se roteiro, partido
estético a seguir e rafes das cenas – contou com a colaboração de um designer e
ilustrador. Juntos, finalizamos os desenhos de todas a cenas para que se passasse à
produção do vídeo. O projeto realizado não seria o mesmo sem as parcerias formadas;
trabalhamos de forma criativa e colaborativa, em cada uma das etapas, para
encontrarmos soluções aos apontamentos levantados pela pesquisa, prazos a serem
atendidos e recursos financeiros disponíveis.
Minhas maiores dificuldades, sem dúvida, foram a de me inserir nas produções;
levantar questionamentos internos meus em forma de experimentações artísticas,
expostas e abertas ao público; criar sem briefings pré-definidos e objetivos
mercadológicos. E talvez a mais relevante delas tenha sido a de quebrar o paradigma
de uma criação autoral totalmente estabelecida por mim e por meu orientador,
independente das inúmeras interpretações que decorreriam dela, e desenvolver um
projeto aberto à colaborações externas. A cada nova leitura, novo conceito levantado,
nova descoberta de outros projetos artísticos, minha vontade em propiciar o
desenvolvimento de uma narrativa colaborativa aumentava. E, hoje, a cada nova
participação enviada para Interminatum, tenho a certeza de que aquele desdobramento
não existiria e a narrativa não seria tão rica, caso minha opção fosse oposta à
colaboração livre.
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O exercício da colaboração em rede enriquece o projeto e, principalmente, nos
instiga a, como criadores e colaboradores, continuar uma reflexão muitas vezes levada
a rumos antes não imaginados. Esse sentimento, junto com as demais características
de Interminatum, corrobora com a visão de Couchot (2005, pg. 524) sobre a arte em
rede.
Arte da conversação e da inteligência, arte da interação coletiva, ou da alteração, da conexão, da criação distribuída e compartilhada a distância, arte
colaborativa, arte pública, arte on-line, ciberarte, webarte, net arte, etc., a arte
em rede quer ser tudo, imediatamente; coloca no centro de suas preocupações
a ideia da participação magnificada pelos sistemas digitais e – trata-se de um
ponto decisivo – aumentada pela potência dos automatismos calculados, sem
limite no espaço, sem espera, sem intermediário, fora de qualquer instituição
(COUCHOT, 2005, pg. 524).

Nos propusemos a experienciar uma criação colaborativa, entendendo que
nossa autoria procedimental está resguardada enquanto criadores das regras do
sistema; possibilitamos a interação narrativa entre colaboradores distantes entre si;
desenvolvemos um ambiente propício para o nascimento de uma história única que
carrega em si características particulares de cada interator; hospedamos Interminatum
na web, um dos locais mais democráticos para o acesso público. Nos resta o desafio de
continuar explorando o ciberespaço, a partir dessa primeira experiência, entendendo
que, assim como a linguagem das HQtrônicas, ele próprio continuará aberto aos
avanços tecnológicos e à novas possibilidades narrativas.

142

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARANTES, Priscila. Arte e mídia – Perspectivas da estética digital. São Paulo, SP.
Editora SENAC São Paulo, 2005.

ARANTES, Priscila. Arte, memória e política. Revista Intermídias.com (Online), v. 9, p.
1-10, 2009. Disponível em: http://intermidias.com/txt/ed9/arte_memoria_politica.pdf
(acesso em 12/05/2012)

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. São Paulo, SP. Cia. das letras, 1992.

BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade. São Paulo, SP. Editora Paz e Terra,
1996.

BENNET, Ed. Colaborações entre artistas e técnicos. In A arte no século XXI: a
humanização das tecnologias / Diana Domingues organizadora. São Paulo: Fundação
Editora da UNESP, 1997.

BRADLEY, Fiona. Surrealismo: movimentos da arte moderna. São Paulo: Cosac &
Naify, 1999.

CIRNE, Moacy. A escrita dos quadrinhos. Natal, RN: Sebo Vermelho, 2005.

COUCHOT, Edmond. A arte pode ainda ser um relógio que adianta? O autor, a
obra e o espectador na hora do tempo real in A arte no século XXI – A humanização
das tecnologias / Diana Domingues organizadora. São Paulo, SP. Fundação Editora da
UNESP, 1997.

______________. A segunda interatividade. Em direção a novas práticas artísticas
in Arte e vida no século XXI: tecnologia, ciência e criatividade / Diana Domingues
organizadora. São Paulo: Editora UNESP, 2003.

143

______________. A tecnologia na arte: da fotografia à realidade virtual / traduzido
por Sandra Rey. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2003.

______________. O embarque para Cíber: mitos e realidades da arte em rede. In:
Lúcia Leão (org). O chip e o Caleidoscópio – Reflexões sobre as novas mídias. São
Paulo: Editora SENAC, 2005, p. 515-529.

DOMINGUES, Diana. Introdução a humanização das tecnologias pela arte. In Arte
no século XXI: a humanização das tecnologias / Diana Domingues organizadora. São
Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1997.

______________. O corpo tecnologizado e o sentir pós-biológico in Anais do XII
Festival de Arte Cidade de Porto Alegre. VIII Simpósio de Artes Plásticas. Tecnologias
na Arte: Outras Sensibilidades. Porto Alegre: Unidade Editorial, 2001.

DYENS, Ollivier. A arte da rede. In Arte e vida no século XXI: tecnologia, ciência e
criatividade / Diana Domingues, organizadora. São Paulo: Editora UNESP, 2003.

EISNER, Will. Quadrinhos e arte sequencial : Princípios e práticas do lendário
cartunista. 4a edição. São Paulo, SP. Editora WMF Martins Fontes, 2010.

FABRIS, Annateresa. Modernidade e Vanguarda: o caso brasileiro in Modernidade e
Modernismo no Brasil. Coleção arte: ensaios e documentos. Campinas, SP. Mercado
de Letras, 1994

FERRARI, Bruno. JavaFx: A máquina de RIAs da Sun. Info Online, disponível em:
http://info.abril.com.br/professional/desenvolvimento/javafx-a-maquina-de-rias-dasu.shtml?2 (acesso em 23/06/2010).

144

FRANCO, Edgar Silveira. HQtrônicas: do suporte papel à rede internet. 2a edição.
São Paulo: Annablume; FAPESP, 2008.

____________________. NAWLZ: uma HQtrônica de terceira geração. In: 1as
Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos da ECA/USP, 2011, São Paulo.
Anais das 1as Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos da ECA/USP. São
Paulo : Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2011. v. 1. p.
01-13.

FREITAS, Júlio César de. O design como interface de comunicação e uso em
linguagens hipermídiaticas. In: Lúcia Leão (org). O chip e o Caleidoscópio – Reflexões
sobre as novas mídias. São Paulo: Editora SENAC, 2005, p. 183-196.

GIANNETTI, Cláudia. Estética digital: sintopia da arte, a ciência e a tecnologia /
tradução de Maria Angélica Melendi. Belo Horizonte: C/Arte, 2006.

HILDEBRAND, Hermes Renato. Arte-Fax e Algumas de suas Poéticas (15.ANPAP).
In: 15o. ANPAP - Associação Nacional dos Pesquisadores em Artes Plásticas, 2005,
Goiânia. Cultura visual e desafios da pesquisa em artes. Goiânia : ANPAP, 2005. v. 2.
p. 91-102.

JOHNSON, Steven. Cultura da Interface – Como o computador transforma nossa
maneira de criar e comunicar. Tradução, Maria Luísa X. De A. Borges; revisão técnica,
Paulo Vaz. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.

KOBLIN, Aaron. Explore “This Exquisite Forest” with Chrome and London’s Tate
Modern in Google Official Blog, 2012. Disponível em:
http://googleblog.blogspot.com.br/2012/07/explore-this-exquisite-forest-with.html
(acesso em 10-09-2012)

145

KUROSE, James F., ROSS, Keith W. Rede de computadores e a Internet: uma
abordagem top-down / tradução de Arlete Simille Marques; revisão técnica Wagner
Luiz Zucchi. 3ª Ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2006.

LEÃO, Lúcia. Cibernarrativas ou a arte de contar histórias no ciberespaço. In
Derivas: cartografias do ciberespaço / Lúcia Leão, organizadora. São Paulo:
Annablume; Senac, 2004.

____________. Uma cartografia das poéticas do Ciberespaço. In: Conexão –
Comunicação e Cultura, UCS, Caxias do Sul, v. 3, n. 6, pg. 73-91, 2004.

LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na Era da
informática / tradução de Carlos Irineu da Costa. 13ª reimpressão, Rio de Janeiro:
Editora 34, 2004.

MCCLOUD, Scott. Desvendando os quadrinhos. São Paulo: Makron Books, 1995.

______________. Reinventando os quadrinhos.

São Paulo: M. Books do Brasil

Editora Ltda, 2006.

MOSCATI, Giorgio. Waldemar Cordeiro e o uso do computador nas artes: sobre
uma experiência pioneira. In: Waldemar Cordeiro – Arteônica. Catálogo / comissão
organizadora: Nelson Mascarenhas, Luiz Velho, Lilia Hess. Recife, 1993.

MURRAY, Janet H. Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço.
Tradução Elissa Khoury Daher, Marcelo Fernandez Cuzziol. São Paulo: Itaú Cultural:
Unesp, 2003.

NASCIMENTO, Liliane da Costa. Dispositivos Artísticos e Vigilantes: as Estratégias
Estéticas da Software Art. Revista da Associação Nacional dos Programas de PósGraduação em Comunicação, Vol. 9, 2007.

146

NUNES, Andrea Paiva. Todo lugar é possível: a rede de arte postal, anos 70 e 80.
[dissertação] Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Brasil, Mestrado em
Artes Visuais; 2004.

NUNES, Fábio Oliveira. Ctrl+Art+Del: Distúrbios em arte e tecnologia. São Paulo:
Perspectiva, 2010.

___________________. Web Arte no Brasil: algumas poéticas e interfaces no
universo da rede Internet. Campinas: UNICAMP. Dissertação de Mestrado, 2003.

O’NEIL, Elena. As operações de Lászlo Moholy-Nagy: espaço, luz e movimento. In:
28º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas –
Transversalidades nas Artes Visuais. Bahia, 2009.

PIANOWSKI, Fabiane. Construção do imaginário surrealista através do jogo do
cadavre exquis in PSIKEBA - Revista de psicoanálisis y estudios culturales, v. 1, ano 2
- nº 4, 2007. Disponível em:
http://www.psikeba.com.ar/articulos/FP_surrealismo_cadaver_exquisito.htm
(acesso em 21 de janeiro de 2012)

______________. El Arte Polstal En El Arte Contemporáneo: Eugenio Dittborn y
Paulo Bruscky. In Escaner cultural: http://www.escaner.cl, 03 jun. 2007. Disponível em
http://revista.escaner.cl/node/19 (acesso em 15 de fevereiro de 2012)

PLAZA, Julio. Arte e Interatividade: autor-obra-recepção. Revista de Pós-graduação,
CPG, Instituto de Artes, Unicamp, 2000.

PRADO, Gilbertto. Arte telemática: dos intercâmbios pontuais aos ambientes
virtuais multiusuário. 1. ed. São Paulo: Itaú Cultural, 2003.

147

_______________.

Cronologia

de

Experiências

Artísticas

nas

Redes

de

Telecomunicações in Trilhas, n.6, vol.1, pp. 77-103, julho/dez. 1997.

_______________. Experimentações artísticas em redes telemáticas e web. In: Arte
Brasil, Pós-Graduação do Instituto de Artes, Unesp, nº 1, ano 1, pp. 42-47, agosto de
1998.

RECUERO, Raquel. Memes em weblogs: proposta de uma taxonomia. Revista
FAMECOS, v. 32, p. 23-31, 2007.

ROTHMAN, Julia; VOLVOVSKI, Jenny; LAMOTHE, Matt. The Exquisite Book: 100
Artists Play a Collaborative Game. San Francisco, California: Chronicle Books LLC,
2010.

SANTA ROSA, José Guilherme; MORAES, Anamaria de. Avaliação e projeto no
design de interfaces. 1a ed. Teresópolis – RJ: 2ab, 2008.

RUDIGER, Francisco. As teorias da cibercultura: perspectivas, questões e autores.
Porto Alegre: Sulina, 2011.

SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço – O perfil cognitivo do leitor imersivo.
São Paulo: Paulus, 2004.

SANTOS, Nara Cristina. Interatividade: o princípio do experenciar in Anais do
#7.ART – Arte e Tecnologia: para compreender o momento atual e pensar o contexto
futuro da arte / Suzette Venturelli organizadora. Brasília, 2008.

SOGABE, Milton. O corpo do observador nas artes visuais in Anais do 16° Encontro
Nacional da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas – Dinâmicas
Epistemológicas em Artes Visuais. Florianópolis, 2007.

148

STANGOS, Nikos. Conceitos da arte moderna. Rio de Janeiro, RJ. Jorge Zahar Ed.
2000.

TAVARES, Monica. Aspectos estruturais e ontogênicos da interatividade. In: X
Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em
Comunicação - Compós, 2001, Brasília. Anais do X Encontro Nacional da Compós (CDRom). Brasília: Compós, 2001. v. 10. p. 1-15.

VENTURELLI, Suzete. Arte: espaço_tempo_imagem. Brasília: Editora Universidade
de Brasília, 2004.

______________. Imagem interativa / Suzete Venturelli e Mario Luiz Belcino Maciel.
Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2008.

VOGLER, Christopher. A jornada do escritor: estruturas míticas para escritores /
Traduzido por Ana Maria Machado. 2a. Ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006.
Disponível em: http://ebookbrowse.com/christopher-vogler-a-jornada-do-escritor2-pdfd344766360 (acesso em 17/07/2012)

