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 “PLAY THE GAME” 

 

Figura 1: Caderno/livro de estudos, Labirintos do meu coração, pinturas e recortes, 2007-2012. 

Esse é um percurso pela rede de estudos e ações que integram Labirintos do meu 
coração: metamorfoses espaciais do paradoxo da regressão ou proliferação infinita 
do pressuposto – projeto de doutorado, em andamento, na Linha de Pesquisa – 
Processos Composicionais para a Cena – do Instituto de Artes da Universidade de 
Brasília, sob a orientação do professor Dr. Marcus Mota. Uma nova etapa da 
Encenação Pictórica – poética híbrida, denominada assim após a dissertação de 
mestrado Encenação pictórica: uma abordagem transdisciplinar 1. Nessa etapa 
proponho um processo colaborativo para a criação de um Teatro Visual, uma 
Encenação/Instalação que terá como matriz os múltiplos elementos dessa expressão 
poética visual.  

Gostaria de pontuar que este texto é fruto de uma investigação artística antes de ser 
um ensaio teórico, uma abordagem histórica ou um trabalho filosófico. É originário de 
uma expressão concentrada no processo diário de estudos e criações, composta de 
associações que se transformam nas experiências e acontecimentos. Uma expressão 
que reprocessa linguagens e cria um campo híbrido de difusão das artes de forma 
multidirecionada.  Nela, a cada novo projeto novos desafios criativos, conceituais e 
tecnológicos são propostos para adquirir um aprendizado capaz de modificar esta arte 
que é construída visando à expressão total.   

Nossa visão transformada 

Em um espaço curto de tempo do desenvolvimento humano, vimos uma tremenda 
transformação provocada pelas revoluções tecnológicas. O surgimento de novas 
formas comunicativas e de novas estéticas - como fotografia, cinema, vídeo, artes 
digitais, cinéticas e interativas - acarretou mudanças radicais na forma de produzirmos 
imagens e vermos o mundo.  

                                                        
1Os elementos desta poética poderão ser vistos na dissertação: Encenação pictórica uma abordagem 

transdisciplinar. Na linha de Pesquisa – Arte e Tecnologia (realizado nesta mesma instituição) sob a orientação da 
professora Dra. Bia Medeiros. Pode ser acessada no endereço da web: 
http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/2301/1/Sonia%20Maria%20Caldeira%20Paiva.pdf 



 

Na época atual, a técnica é uma das dimensões fundamentais onde está em 
jogo a transformação do mundo humano por ele mesmo. A incidência cada 
vez mais pregnante das realidades tecnoeconômicas sobre todos os 
aspectos da vida social, e também os deslocamentos menos visíveis que 
ocorrem na esfera intelectual obrigam-nos a reconhecer a técnica como um 
dos mais importantes temas filosóficos e políticos de nosso tempo (LÉVY, 
1996, p.7). 

Como artista educadora e pesquisadora, acompanho as revoluções tecnológicas que 
afetam constantemente nossa maneira de pensar e produzir arte, provocando uma 
constante atualização/reformulação de formas e conceitos.  

A Encenação Pictórica reflete a obsessão pelo movimento, típica da minha geração 
que viu a materialidade da imagem – própria da pintura e da escultura, e ainda 
presente na película fotográfica e cinematográfica – transformar-se em sinal elétrico 
na transmissão televisiva e ser novamente modificada para código binário, no meio 
digital. A imagem passou do domínio artesanal, da mão do artista, para o domínio do 
olho, das projeções cinematográficas, e, do olho para o corpo integrado das 
instalações interativas – da tinta para a luz, da luz para o sinal elétrico e dele para os 
números visíveis e legíveis a todos. Passamos da tradição artística artesanal de raízes 
milenares, com as dimensões humanistas do Renascimento, para a imagem técnica, 
construída por um código matemático – digital –, reflexo de um mundo visual e 
dinâmico de dimensões planetárias. Saímos rapidamente do âmbito das relações 
pessoais para as relações globais. A mudança radical dos "aparatos culturais" nas 
comunicações, com o surgimento da rede mundial de comunicações, a Internet, gerou 
novas categorias de conceituação. Noções como interface, hipertexto, hipermídia, 
interatividade, ciberespaço e outras surgiram para redefinir os papéis dos meios de 
comunicação no contexto histórico e social da humanidade.  

A artista Sônia Paiva ancora seu fluxo criativo naquilo que denomina 
“encenações pictóricas”, em sua dissertação de mestrado. Esta mostra é um 
convite para que o público possa penetrar e fluir das espirais, labirintos, 
dobras e a maneira pela qual esse conceito opera e provoca uma 
experiência estética a ser vivenciada por meio do jogo estabelecido no 
espaço-tempo-movimento.  De suas investigações, mesmo aquelas pontuais 
desenvolvidas empiricamente ou aquelas que requerem a participação de 
especialistas de áreas afins (dependendo das demandas de sua arte-
artesania), assistimos ao transbordamento de sua atividade artística. A 
artista não delimita fronteiras para a sua criação. Portanto, instrumentos – 
pincel, tinta, silicone, tecido, câmera, computador... -,  linguagens – 
pictórica, gráfica, escultórica, cênica, fílmica, computacional...- e, sobretudo, 
a  injunção arte-vida, se tornam meios, adquiridos ao longo de seu percurso. 
A ligação que a artista mantém com a linguagem cênica, situada no 
intermédio, tanto das expressões autônomas quanto fora delas, resultam na 
integração de múltiplos recursos que fundamentam seu engajamento com a 
arte. (FREITAS, 2007) 2 

Tenho experimentado essas transformações, misturando tradições com novas 
tecnologias, na busca de integrar essa expressão artística nas correntes das mudanças 

                                                        
2 Texto de abertura da exposição: Encenação Pictórica, na galeria Espaço Piloto. Sônia Paiva e o Jogo 

Alegórico da Pintura de Grace Maria Machado de Freitas, Brasília 2007. 



 

contemporâneas e me utilizar das ferramentas atuais, que nos desafiam em vários 
sentidos. Mas é importante dizer que não há nesta construção poética o descarte de 
linguagens, técnicas e tecnologias; ao contrário, é uma construção agregadora de 
saberes, que busca a orquestração das diferenças na expressão totalizante.  

Essa arte nasceu no ateliê, cresceu nos estúdios de animação e agora se desenvolve na 
encenação espacial. Um trabalho que foi se tornando cada vez mais complexo à 
medida que a multiplicidade de meios e ações foi se instalando, exigindo cada vez mais 
colaboradores, o que provocou mudanças nas relações de produção. Como artista 
plástica, trabalhava praticamente sozinha; como animadora, conquistei parcerias 
preciosas que me auxiliaram nas demandas do meio – construção digital, sonorização, 
edição, execução de sets em miniatura, animações (2D e 3D), iluminação, figurinos, 
artes gráficas, comunicação e etc.; hoje, com a encenação, conto com um grupo 
ampliado, multidisciplinar, para dar conta das complexas demandas desta proposta. 

 

Figura 2: Caderno de estudo, três imagens agrupadas formando um sentido cênico.  

A multiplicidade 

Desde o término do mestrado, quando me detive no tema “multiplicidade”, venho 
realizando um caderno/livro, Labirintos do meu coração; após o entendimento da 
estrutura narrativa desta poética como um “hiper-romance”, “o romance como uma 
grande rede, sempre em mutação [...] que procura ser uma espécie de máquina de 
multiplicar as narrações partindo de elementos figurativos com múltiplos significados 
possíveis”.  

O modelo das redes dos possíveis pode tanto ser concentrado nas poucas 
páginas de um conto de Borges, como pode constituir a estrutura que leva a 
romances extensos ou extensíssimos, nos quais a densidade de 
concentração se reproduz em cada parte separada. Direi, no entanto, que 
hoje a regra da “escrita breve” é confirmada até pelos romances longos, que 
apresentam uma estrutura acumulativa, modular, combinatória.  (CALVINO, 
1990, p. 134)  

Após digitalizar, minimizar e imprimir aproximadamente oitocentos desenhos e mais 
de trezentas fotos, para construir uma cronologia do meu trabalho, pude olhar a obra 
como um todo, dar um “zoom out” e visualizar seu escopo. Entendi que tudo que havia 
feito até então, constituía uma Biblioteca Aberta, um campo de combinações de 
possibilidades narrativas infinitas, que eu estava manipulando livremente. Compreendi 
que cada personagem criado, cada movimento estudado, cada cena construída, fazia 



 

parte de um jogo combinatório, em distintos meios e linguagens, que poderiam ser 
modificados de infinitas maneiras, por meio das operações digitais e manuais.  

No caderno de estudos combinei imagens construídas em épocas diferentes, para 
séries diferentes de trabalhos, que foram justapostas (em programa de manipulação 
de imagem digital) quase que aleatoriamente, para produzirem outros sentidos. As 
imagens foram impressas em papel transparente e transpostas para as páginas do 
caderno, e montadas em blocos – de duas, três ou quatro cenas – que se conectam por 
imagens vazadas, lembrando uma escritura hipertextual3.  

Procedi com as imagens da maneira que Lewis Carroll recomendou que fizéssemos 
com as palavras4 muito tempo atrás.  

Primeiro você escreve uma frase, 

E depois a corta em pedaços pequenos; 

A seguir mistura os pedaços, e os arranja 

De modo que caiam aleatoriamente: 

Não faz a ordem das frases 

Nenhuma diferença. 5 

              

Figura 3: Maquete 3D da instalação Labirintos do meu coração de Augusto Vasconcellos 

Agora com a Encenação/Instalação o será transpor essa ideia para a relação espaço-
tempo-movimento. As possibilidades de materialização são múltiplas e as formas e 
meios podem variar desde os mais antigos aos mais contemporâneos: painéis 
pintados, recortados e iluminados (a mais antiga forma de cenografia), biombos 

                                                        
3
 O hipertexto, para Pierre Levy é um conjunto de nós ligados por conexões. Os nós podem ser palavras, 

páginas, imagens, gráficos, sequencias sonoras, documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertexto. Os 
princípios que caracterizam o hipertexto são: metamorfose, heterogeneidade, multiplicidade, exterioridade, 
topologia e mobilidade dos centros.  

4 Anos depois, Tristan Tzara dará as mesmas instruções “Para fazer um poema dadaísta”. Pegue um jornal. 
Pegue uma tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você queira dar a seu poema. Recorte o artigo. Em 
seguida, recorte com atenção cada palavra que forma esse artigo e coloque num saco. Agite suavemente. A seguir 
retire cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que eles foram retirados do saco. O 
poema se parecerá com você. 

5Citado por E.H.Gombrich, no livro Meditações sobre um Cavalinho de Pau e Outros Ensaios sobre a Teoria 
da Arte, p.151. 



 

móveis (herança dos screens de Gordon Craig) e/ou projeções de ações animadas 
acionadas por sensores de presença, e etc. 

A proposta desta poética é unir tecnologias tradicionais com as tecnologias digitais 
para fazer uma obra que está entre a encenação e a instalação, entre as artes plásticas 
e cênicas e que compartilha com o espectador um olhar e uma experiência lúdica. 

Para a concretização desse projeto conto com a participação do Laboratório 
Interdisciplinar de Cenografia – Projeto de Extensão do departamento de Artes 
Cênicas da UnB, sob a minha coordenação.  

Sobre o Laboratório Interdisciplinar de Cenografia  

Quando ingressei na UnB para lecionar (Cenografia, Figurino e Iluminação) tratei as 
disciplinas como laboratórios, visando uma melhoria da produção coletiva. Trabalhei 
coordenando as turmas para darem apoio, de forma interdisciplinar e colaborativa, aos 
projetos de montagem e diplomação. Como somos um departamento de artes cênicas, 
os alunos, em sua maioria, chegam despreparados para as demandas de criação e 
produção da encenação teatral. Nesse processo “colaborativo” uma sobrecarga de 
funções era gerada porque eu acabava realizando várias tarefas que os alunos não 
sabiam fazer, como: desenhos, maquetes, planejamentos, controles de produção e 
estratégias de comunicação.   

Em 2010, fui convidada pelo professor Dr. Fausto Viana, da Escola de Comunicação e 
Artes – ECA, da USP, para formar grupos de alunos e realizar propostas de encenação 
para a Mostra Seletiva das Escolas de Cenografia do Brasil, que iria selecionar 30 
trabalhos para representar o Brasil na Quadrienal de Praga, PQ11. O Laboratório 
Interdisciplinar de Cenografia foi criado então, formado por alunos e ex-alunos de 
diferentes cantos da universidade com diferentes habilidades, como uma solução 
eficiente para atender as múltiplas demandas da encenação.  

Os alunos de Artes Cênicas, normalmente voltados à formação de 
professores de teatro e intérpretes criadores, sempre tiveram dificuldade de 
aprendizado nas áreas de encenação – cenografia, caracterização e 
iluminação. Faltavam no percurso acadêmico os fundamentos artísticos e 
técnicos necessários. Como solução para esta lacuna, alunos dos 
departamentos de Comunicação, Desenho Industrial, Artes Plásticas e 
Arquitetura foram convocados. O trabalho final resultou, portanto, de uma 
prática interdisciplinar. Cada aluno se responsabilizou por aquilo que sabia 
fazer. Isso possibilitou a realização das demandas do edital em curto espaço 
de tempo. (PAIVA, 2011, p.117)

 6
 

Um dos objetivos desta etapa é a sedimentação desse processo colaborativo que agora 
se concentra no Laboratório Interdisciplinar de Cenografia. Visamos à construção de 
uma obra múltipla, que esteja entre todos e reflita a expressão do grupo.  Buscamos o 
entendimento de uma dinâmica de criação onde trabalhamos com o melhor que cada 
um tem para oferecer. Desta forma, estamos interessados no desenvolvimento de 
uma metodologia de orquestração da multiplicidade e nos agenciamentos dessa 

                                                        
6 PAIVA, Sonia. Brasil PQ’11: Quadrienal de Praga: espaço e design cênico, Rosane Muniz (Org.); Rafael 

Bicudo (Colab.); Karina Zasnicoff (Trad.). Rio de janeiro: FUNARTE, 2011. p.116 -117. 



 

complexidade. O resultado ao final pretendido deverá ser uma obra que apesar de ser 
dirigida e coordenada por mim, e se apoiar numa estética pessoal, não terá uma 
autoria personalizada e sim coletiva.  Deve ser a manifestação de jogos poéticos 
criados pelo grupo para permitir a participação dos visitantes que também poderão ser 
coautores das partituras cênicas mutantes – pela interação com interfaces de sensores 
de presença. 

O jogo  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Play the game, Londres, 1993. 

Como metodologia para vencer o desafio de integrar a Encenação Pictórica com o 
Laboratório Interdisciplinar de Cenografia no processo de criação colaborativa, 
trataremos essa construção como uma sequencia de jogos.  

[…] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 
certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras 
livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim 
em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de 
uma consciência de ser diferente da “vida cotidiana”. (HUIZINGA, 2005, p. 
33) 

A meu ver, somente mergulhando naquela região onde mora a criança feliz e 
brincalhona, é que podemos ouvir o manancial de reflexos, imagens, sensações, 
impressões e pulsações que são desprendidas do inconsciente. A imaginação é bem 
mais que a simples projeção dessas imagens; é um fazer-se imagem. Pelo jogo de 
imagens somos absorvidos completamente e podemos experimentar novas formas de 
vivenciar as relações internas e externas.  

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5: Me-he-somewhere, Londres, 1993. 

Nesse jogo A encenação pictórica é a estética que permeia tudo, o labirinto é o 
tabuleiro do jogo, e o Paradoxo da regressão ou proliferação infinita do pressuposto 
é do fio de Ariadne, a memória externa necessária para empreendermos a jornada 
pelo labirinto. Os jogadores serão formados pelo coletivo de artistas e não artistas 
envolvidos no processo e os espectadores, que também farão parte desse jogo.  

Os acontecimentos nessa poética são resultados da triangulação das relações entre – 
“eu - você - em algum lugar” estabelecido no espaço-tempo-movimento, e giram em 
torno de personagens, estruturas narrativas e dramaticidades. As experiências com o 
sensível, o não racional e o indizível afloram nesse processo, e a consciência age para 
instrumentar as experiências que são incontestavelmente de caráter alquímico. 

Entre o princípio do teatro e o da alquimia há uma misteriosa identidade de 
essência. É que o teatro, assim como a alquimia, quando considerado em 
seu princípio e subterraneamente, está vinculado a um certo número de 
bases, que são as mesmas de todas as artes e que visam, no domínio 
espiritual e imaginário, uma eficácia análoga àquela que, no domínio físico, 
permite realmente a produção de ouro. Mas entre o teatro e a alquimia há 
ainda uma semelhança maior e que metafisicamente leva muito mais longe. 
É que tanto a alquimia quanto o teatro são artes, por assim dizer, virtuais e 
que carregam em si tanto sua finalidade quanto sua realidade. (ARTAUD, 
1999, p. 49) 

Os participantes do laboratório Interdisciplinar de cenografia farão parte deste jogo 
combinatório, podendo modificar e transformar este corpo poético. Poderão atuar 
como coautores do projeto, na medida em que tecerem propostas integradas ao 
conceito da mostra. Poderemos encenar no plano, na superfície, no espaço real e 
virtual. Os visitantes da obra experimentarão mutações de cenas que formarão jogos 
poéticos dramáticos, visuais e sonoros. 

A data limite para apresentação deste trabalho é 2015, e, embora esteja sendo 
pensado para o Centro Cultural Banco do Brasil em Brasília, a estrutura da exposição 
será modular para poder ser abrigada na maioria dos espaços.  

O labirinto como metáfora 

El elevado número de laberintos que imponen su presencia estática por 
todo el mundo, no há de hacernos olvidar que La esencia del laberinto es el 
movimiento; movimiento necesario para entrar em El, para recorrerlo, para 
llegar a su centro, para encontrar La salida. Um laberinto se hace para ser 
recorrido, y a esse movimiento alude La expresíon por laberintos.  (ESPELT, 
2010, p.15)7 

O tabuleiro desse jogo será o labirinto, nosso ideal de conformação espacial, que pode 
ao final, não ser construído materialmente, mas aparecer como uma imagem conceito 
da complexidade e da multiplicidade, símbolo de um lugar que está sempre em 
mutação conforme o percorremos. 

                                                        
7 Catálogo da exposição Por laberintos do Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona: CCCB, 

Espanha, 2010. 

 



 

Essa forma artificial criada pelo homem se transformou em um símbolo universal da 
complexidade. Uma imagem de uma antiguidade assombrosa que sofreu modificações 
constantes em sua forma, conceito e utilização ao longo dos tempos, juntamente com 
o desenvolvimento humano. Como realidade física e como metáfora essa imagem tem 
sido expressa por múltiplas interpretações em vários campos das artes plásticas, 
literatura, arquitetura, paisagismo, entre outros. Nas últimas décadas, vários 
intelectuais e artistas tem contribuído com a história cultural do labirinto. 

Por volta de 1980, dois acontecimentos importantes de grande repercussão, tiveram o 
labirinto como tema: o seminário, A metáfora do labirinto, no Collége de France, 
dirigido Roland Barthes e a exposição “Labirinti”, realizada em Milão com a curadoria 
de Hermann Kern.  

Las publicaciones de las intervenciones de diversos participantes em el 
seminario de Barthes, y del catálogo de Kern para la exposición milanesa, 
son textos seminales em La consideración del laberinto como metáfora y del 
laberinto como significado respectivamente. (ESPELT, 2010, p.15)  

Nas últimas décadas artistas como Michael Ayrton, Terry Fox e Robert Morris, fizeram 
suas interpretações contemporâneas do labirinto. Ayrton dedicou boa parte de sua 
carreira ao labirinto mítico, explorando, por meios que variaram da novela a pintura, a 
obra de Dédalo que abrigava o Minotauro; Fox realizou durante anos a desconstrução 
minuciosa do labirinto da catedral de Chartres enquanto Robert Morris recorreu ao 
labirinto construído e transitável, realizou o labirinto da catedral de Chartres em três 
dimensões.  

A metáfora da linguagem como um labirinto de caminhos foi expressa por Jean 
François Lyotard, em seu livro A condição pós-moderna. Para o autor a condição pós-
moderna, de incredulidade em relação aos metarrelatos, fez a função narrativa perde 
seus atores (functeurs), seus grandes heróis, seus grandes perigos, seus grandes 
périplos e seu grande objetivo.  

No Brasil, Lucia leão livro, em O labirinto da hipermídia, apresenta uma pesquisa que 
investiga a hipermídia a partir da imagem metafórica do labirinto. Ela inter-relaciona 
em seu trabalho dois campos de conhecimento, uma tecnologia de escrita não linear (a 
hipermídia) e os estudos referentes ao labirinto. Segundo a autora, a metáfora, 
possibilita a aproximação de dois mundos ou domínios heterogêneos, e viabiliza a re-
descrição de um determinado assunto, oferecendo uma visão criativa inesperada.  

O fio de Ariadne 

¿Qué es el hilo de Ariadna sino una memoria externa, como diríamos em La 
actualidad, necesaria para revertir el caminho centrípeto que lleva al 
Minotauro, y salir del laberinto? 

Ramon Espelt 

O fio de Ariadne é a Encenação Pictórica, herdeira dos livros de Alice de Lewis Carroll, 
e matriz narrativa dos acontecimentos, aquela “memória externa” necessária para o 
empreendimento da jornada.  



 

Representa a relação com o poder; a mesma relação de Alice com a sociedade 
vitoriana é a da Boneca com a Louca, nessa poética, e do indivíduo com a sociedade, 
na realidade. O poder corrompe a consciência ingênua, limita a perspectiva com sua 
“lógica” absurda e ainda fabrica personagens torturados, que perdem a noção de si 
mesmo e sentem-se estrangeiros do próprio ser. Vivemos neste mundo “muito 
estranhíssimo”, engendrado pelos poderosos, reis e rainhas loucos para cortarem a 
cabeça de todo mundo. Alice, a criança de Carroll, é uma “jovem insubmissa”; é “o 
veículo para retratar o choque entre figuras com uma autoridade arbitrária e suas 
jovens vítimas.” (COHEN, 1995, p. 393) 

“O professorzinho silvestre”  

Lewis Carroll desempenha um papel importante na construção do pensamento 
paradoxal moderno. Tido por muitos como precursor do Dadaísmo e do Surrealismo. 
André Breton, em sua “Antologia do Humor Negro”, fazia de Lewis Carroll o mestre da 
subversão “nosso primeiro professorzinho silvestre”. Viu no nonsense “a solução vital 
de uma contradição profunda entre a aceitação da fé e o exercício da razão, por um 
lado, e de outro entre a consciência poética aguda e os rigorosos deveres 
profissionais”. Acrescenta: “A característica dessa solução subjetiva é se duplicar numa 
solução objetiva de ordem poética”. Os surrealistas pretendiam acabar com o domínio 
da lógica e do racionalismo, que consideravam confinar a experiência cada vez mais 
aos seus limites do senso comum. Eles queriam resgatar a superstição e a magia, 
banidas sob o pretexto de civilização e progresso.  

O vitoriano Charles Lutwidge Dodgson, o verdadeiro nome de Lewis Carroll, tratava o 
senso comum com desconfiança. Douglas Nickel (2002) comentou que ele “se deliciava 
com a artificialidade estrutural da linguagem. O seu background em matemática e 
lógica formal permitia que visse a linguagem como um delicioso sistema fluido de 
significação”.  

- Quando eu uso a palavra, disse Humpty Dumpty num tom bastante 
desdenhoso, ela significa exatamente o que quero que ela signifique: nem 
mais nem menos. 

- A questão é, disse Alice, se pode fazer as palavras significarem tantas 
coisas diferentes.  

- A questão, disse Humpty Dumpty, é saber quem vai mandar – só isto. 
(CARROLL, 2002, p. 204).  

Na visão de Carroll, o sentido depende do falante e do ouvinte. Ele não está 
determinado, e é somente no momento de seu acontecimento que se estabelece. Em 
seu artigo The Stage and the Spirit of Reverence, Carroll apresenta sua visão sobre o 
sentido das palavras: “Palavra alguma tem um sentido inseparavelmente ligado a ela; 
uma palavra significa o que o falante pretende dizer com ela, e o que o ouvinte 
entende por ela, e isso é tudo” (CARROLL, apud GARDNER, 2002, p. 204).  

O comentário, tido por muitos, como o mais ambicioso sobre a obra de Carroll, é de 
Gilles Deleuze. Para o autor de Lógica do sentido, 

A obra de Lewis Carroll tem tudo para agradar o leitor atual [...] e para além 
do prazer atual algo diferente, um jogo do sentido e do não-senso, um caos-



 

cosmos [...] O lugar privilegiado de Lewis Carroll provém do fato de que ele 
faz a primeira grande conta, a primeira grande encenação dos paradoxos do 
sentido, ora recolhendo-os, ora renovando-os, ora inventando-os, ora 
preparando-os (DELEUZE, 2003: XV). 

Segundo o senso comum, em toda afirmação existe um sentido determinado, 
enquanto a característica de um paradoxo consiste em negar a arbitrariedade do 
sentido imposta pela linguagem do senso comum, afirmando sempre, em oposição, 
dois sentidos ao mesmo tempo. 

O Cavaleiro Branco anuncia o nome da canção que vai cantar:  

– O nome da canção é chamado “Olho de hadoque”. 

– Oh! Esse é o nome da canção, não é? Disse Alice, tentando se interessar. 

– Não, você não compreendeu, disse o Cavaleiro, um pouco irritado. É assim 
que o nome é chamado. O nome na verdade é “O velho homem velho”. 

– Nesse caso eu deveria ter perguntado: É assim que a canção é chamada? 
Corrigiu-se Alice.  

– Não, não devia: isso é completamente diferente! A canção é chamada 
“modos e meios”, mas isso é só como ela é chamada, entende? 

– Bem, então qual é a canção? Perguntou Alice que a essa altura estava 
completamente atordoada. 

Estava chegando lá, disse o Cavaleiro. A canção é realmente “Sentado na 
porteira” e a melodia é uma invenção minha. 

Segundo Deleuze, em Alice, o paradoxo de que todos os outros derivam é o paradoxo 
da regressão ou da proliferação infinida. Sobre este paradoxo, ele comenta: 

O sentido é como uma esfera em que estou instalado para operar as 
designações possíveis e mesmo para pensar suas condições. O sentido está 
sempre pressuposto desde que eu comece a falar; eu não poderia começar 
sem esta pressuposição. Por outras palavras: nunca digo o sentido daquilo 
que eu digo. Mas, em compensação, posso sempre tomar o sentido do que 
digo como objeto de uma outra proposição, da qual por sua vez não digo o 
sentido, entro então numa regressão infinita do pressuposto. Esta regressão 
dá testemunho, ao mesmo tempo, da maior impotência daquele que fala e 
da mais alta potência da linguagem: minha impotência em dizer o sentido, 
mas o poder infinito da linguagem de falar sobre as palavras. (DELEUZE, 
2003, p. 31).  

“E afinal,  para que isso?” disse irritada a Rainha.  



 

 

Figura 4: Foto de movimento de luz, Sonia Paiva, 2012. 

A escrita hipertextual já não é mistério para nós. Para muitos a navegação pelas 
janelas da tela do computador é tão comum como passar as páginas de um livro. As 
interfaces estão cada vez mais “amigáveis” e as possibilidades de manipulação da 
imagem se multiplicam exponencialmente. As ferramentas que antes estavam 
confinadas às grandes estruturas de entretenimento, estão disponíveis e acessíveis 
para qualquer criador. Nosso computador, que já foi tratado como uma máquina de 
escrever sofisticada é ferramenta para artes gráficas, animação, editoração, 
composição sonora, e etc.  

Nunca tivemos tantos recursos disponíveis.  No entanto, o grande desafio do momento 
é a construção de estratégias para gerência das múltiplas demandas do mercado, que 
exige cada vez mais, ideias completas: que além da criação tenha estrutura de 
produção e plano de comunicação. Vemos-nos fragmentados e sobrecarregados, com 
múltiplas tarefas. A única solução para dar conta das demandas da produção cultural, 
principalmente quando se tem poucos recursos, é trabalhar com ações coletivas. 

 O modelo universitário, com as disciplinas nas suas caixas, deslocadas de um corpo 
comum, já não cabe nas necessidades atuais de ensino. Precisamos prover uma 
formação pluridisciplinar que tenha como objetivo comum projetos coletivos, que 
preparem esta nova geração para trabalhar de forma potencializada com os recursos 
disponíveis. Que possa dar ferramentas metodológicas para a criação autônoma e 
diversa, que possibilite a sobrevivência nessa economia cultural que ainda é precária 
no país. Com esse projeto pretendo contribuir na formação desse saber que une teoria 
com a prática, em um processo colaborativo e que é fundamentado em questões 
humanas.  
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