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RESUMO 
 

Esta tese tece relações teórico-práticas entre criatividade, construção e difusão do 
conhecimento, tendo como pressuposto que o ato de criação aciona e constitui 
perspectivas micropolíticas do saber. Multilinguagem, o trabalho é uma cartografia do 
processo de criação do conceito-obra corpoimagem e traz como problemática a 
escassa convergência entre as linguagens poética, científica e filosófica, no contexto 
do conhecimento hegemônico atual. No percurso trilhado, a almejada aparição de um 
corpoimagem aconteceu a partir da experimentação no campo da escrita em suas 
dimensões tipográfica, gráfica, bibliográfica, videográfica e expográfica, através das 
seguintes estratégias: Dermoteca, poética da adulteração e Roteiro de sensações. As 
três vias contribuíram para a composição das vídeo-cartas (não) filosóficas, estas 
desenvolvidas como método cartográfico que desdobra singularmente a “pesquisa da 
sensação” proposta por Gilles Deleuze e Félix Guattari (2010). Tais vídeo-cartas 
constituem um exercício verbiaudiovisual cujo interlocutor epistolar, a princípio, é o 
filósofo Prof. Dr. Peter Pál Pelbart (PUC-SP); porém as conversações se pretendem 
continuadas junto aos outros leitores-espectadores, por meio do acesso ao Livrídeo 
que resultou como experimento desta tese, junto ao Manual de como pensar outro 
pensamento. Como desdobramento, o trabalho apresenta, ainda, a Coleção (no 
prelo), as Cartas memoriais, o projeto expográfico CO    TATO e a versão online do 
Livrídeo. A artesania operada para a execução desses inventos problematizou as 
diversas modalidades de organização do conhecimento, além da tradicional disciplinar 
– pluri/multi, cross-, inter e até a transdisciplinaridade –, propondo a pós-
disciplinaridade como uma ruptura do constrangimento imposto pela noção de 
disciplina, mesmo em suas variações, com o que se delineia a partir de uma 
perspectiva antidisciplinar. Assim, mais que expor um projeto epistêmico, esta tese 
assume uma atitude pós-disciplinar que a faz acontecer enquanto ato de criação e 
pesquisa acadêmica, destacando-se, nisto, sua dimensão ético-estética. Diante desse 
cenário provocativo em relação às condições de institucionalização do conhecimento, 
as questões de o que é o corpoimagem e como ele se constitui precedem a indagação 
necessária: O que pode um corpoimagem? Afirmando tal necessidade, a conclusão 
da tese é uma relação dérmica com a palavra poética: o corpoimagem é sua pele, a 
imagem que aparece no corpo da escrita. 
 
 
 
Palavras-chave: Corpoimagem. Corpo. Pele. Palavra poética. Vídeo-carta. 
Multilinguagem. Pós-disciplinaridade. 
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ABSTRACT 
 
This thesis interweaves theoretical-practical relationships between creativity, the 
construction and the diffusion of knowledge. Its starting point is the act of creation as 
an active builder of micropolitical perspectives of knowledge. This multilingual work is 
a cartography of the creation process of the concept-work bodymage and brings up 
the scarce convergence between poetic, scientific and philosophical languages in the 
current hegemonic context of knowledge as its main problematic. Following the course 
of this journey, the pursued appearance of the bodymage has emerged from the 
experimentation in the field of writing in its typographical, graphical, bibliographical, 
videographical and exhibitional design aspects through the three following strategies: 
Dermatheca, Poetics of adulteration and Script of sensations. This three-way strategy 
has contributed for the composition of the (non) philosophical video letters which were 
devised as a cartographic method that singularly unfolds resulting in the “sensation 
research”, as proposed by Gilles Deleuze and Félix Guattari (2010). These video 
letters constitute a verbiaudiovisual exercise whose epistolary interlocutor, at first, is 
the philosopher and professor Peter Pál Pelbart (PUC-SP); although its conversations 
also aim to be continued with different readers-spectators, through the Videobook that 
resulted as an experiment of the present thesis, along with the Manual of how to think 
another thought. As unfolding results, there are also: Collection (in press), Memorial 
letters, the exhibition design CO   TATO and the online version of Videobook. The 
craftship in operation in order to manufacture this inventions has questioned several 
modes of knowledge organization, besides the traditional disciplinary one – from 
‘multi’, ‘cross-‘ and ‘inter’ going as far as ‘transdisciplinarity’ itself –, proposing the use 
of the term post-disciplinarity as a disruption of the constraint imposed by the notion of 
discipline (even within all its variations) from which an anti-disciplinary perspective is 
devised and will serve as the basis for the post-disciplinary approach. Thus, this thesis 
exposes more than an epistemic project. It takes a post-disciplinary attitude causing it 
to be accomplished as an act of creation and academic research, and, in doing so, 
emphasizes its ethical-aesthetical dimension. In face of such provocative scenario in 
relation to the conditions of institutionalization of knowledge, the questions: 'what is 
bodymage' and 'how it is constituted' precede the necessary inquiry: What can 
bodymage do? In asserting such necessity, the conclusion of the thesis is a dermal 
relationship with the poetic word: bodymage is its own skin, the image which appears 
in the body of writing.  
 
 
 
Keywords: Bodymage. Body. Skin. Poetic Word. Video letter.  Multilingual Work. Post-
disciplinarity.
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RESUMEN 
 

Esta tesis teje relaciones teórico-prácticas entre creatividad, construcción y difusión 
del conocimiento, teniendo como presupuesto que el acto de creación acciona y 
constituye perspectivas micropolíticas del saber. Multilenguaje, el trabajo es una 
cartografía del proceso de creación del concepto-obra cuerpoimagen y trae como 
problemática la escasa convergencia entre el lenguaje poético, científico y filosófico, 
en el contexto del conocimiento hegemónico actual. En el camino recorrido, la 
deseada aparición de un cuerpoimagen sucedió a partir de la experimentación en el 
campo de la escrita en su dimensión tipográfica, gráfica, bibliográfica, videográfica y 
expográfica, a través de las siguientes estrategias: Dermoteca, poética de la 
adulteración y Guión de sensaciones. Las tres vías contribuyeron a la composición de 
las videocartas (no) filosóficas, estas desarrolladas como método cartográfico que 
desdobla singularmente la “investigación de la sensación” propuesta por Gilles 
Deleuze y Félix Guattari (2010). Estas videocartas constituyen un ejercicio 
verbiaudiovisual cuyo interlocutor epistolar, en principio, es el filósofo y profesor Peter 
Pál Pelbart (PUC-SP); sin embargo las conversaciones pretenden continuarse con los 
otros lectores-espectadores, por medio del aceso al Librideo que resultó como 
experimento de esta tesis, junto al Manual sobre cómo pensar otro pensamiento. 
Como desdoblamiento, el trabajo presenta, además, la Colección (en vías de 
publicación), las Cartas memoriales, el proyeto expográfico CON-TACTO y la versión 
en línea del Librideo. La artesanía operada para la ejecución de estos inventos 
problematizó las diversas modalidades de organización del conocimiento, más allá de 
la tradicional disciplinaria – pluri/multi, cross-, inter y hasta transdisciplinariedad –, 
proponiendo la posdisciplinariedad como una ruptura de la constricción impuesta por 
la noción de disciplina, inclusive en sus variaciones, por lo que se delinea a partir de 
una perspectiva antidisciplinaria. Así, más que exponer un proyecto epistémico, esta 
tesis asume una actitud posdisciplinaria que la hace suceder como acto de creación e 
investigación académica, destacándose así su dimensión ético-estética. Ante este 
escenario provocativo en relación con las condiciones de institucionalización del 
conocimiento, las cuestiones de lo que es cuerpoimagen y cómo este se constituye 
preceden a la necesaria indagación: ¿Qué puede un cuerpoimagen? Afirmando tal 
necesidad, la conclusión de la tesis es una relación dérmica con la palabra poética: el 
cuerpoimagen es su piel, la imagen que aparece en el cuerpo de la escrita. 
 
 
 
Palabras clave: Cuerpoimagen. Cuerpo. Piel. Palabra poética. Vídeo-carta. 
Multilenguaje. Posdisciplinariedad.
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RÉSUMÉ 
 
Cette thèse établit des relations théoriques et pratiques entre la créativité, la 
construction et la diffusion du savoir, en supposant que l'acte de création déclenche et 
constitue des perspectives micropolitiques du savoir. Multilangage, l’ouvrage est une 
cartographie du processus de création du concept-oeuvre corpsimage et apporte 
comme problématique la rare convergence entre les langages poétique, scientifique 
et philosophique, dans le contexte des connaissances hégémoniques actuelles. Au 
cours du voyage, l’apparence désirée d’un corpsimage est née de l’expérimentation 
dans le domaine de l’écriture dans ses dimensions typographique, graphique, 
bibliographique, vidéographique et expographique, en utilisant les stratégies suivantes 
: Dermoteca, poétique de l’adultération et Script des sensations. Les trois voies ont 
contribué à la composition des vidéo-lettres (non) philosophiques, qui se sont 
développées comme une méthode cartographique déployant de manière unique la 
"recherche de sensation" proposée par Gilles Deleuze et Félix Guattari (2010). Ces 
vidéo-lettres constituent un exercice verboaudiovisuel dont l'interlocuteur épistolaire 
c'est le philosophe et professeur Peter Pál Pelbart (PUC-SP) ; mais les conversations 
sont destinées à être poursuivies avec les autres lecteurs-spectateurs via l'accès au 
Livridéo, qui est l'expérimentation résultat de cette thèse, ainsi que le Manuel de 
comment penser une autre pensée. En cours de réalisation, l’œuvre présente 
également la Collection (sous presse), les Lettres Mémorial, le projet d’expographique 
COMTATO et la version en ligne du Livridéo. Le savoir-faire mis en œuvre pour 
l'exécution de ces inventions a mis en question les diverses modalités d'organisation 
de la connaissance, en plus de la disciplinaire traditionnelle – pluri/ multi, cross, inter 
et même transdisciplinaire –, en proposant la post-disciplinarité comme rupture de la 
contrainte imposée par la notion de discipline, même dans ses variations, avec ce qui 
est présenté à partir d'une perspective antidisciplinaire. Ainsi, plutôt que d’exposer un 
projet épistémique, cette thèse adopte une attitude post-disciplinaire qui la concrétise 
comme un acte de création et de recherche académique, mettant en évidence, dans 
ce sens, sa dimension éthico-esthétique. Face à ce scénario provocateur concernant 
les conditions d'institutionnalisation de la connaissance, les questions de ce qu'est le 
corpsimage et de sa constitution précèdent l'investigation nécessaire : Que peut un 
corpsimage ? Affirmant un tel besoin, la conclusion de la thèse est une relation 
dermique avec le mot poétique : le corpsimage est sa peau, l'image qui apparaît dans 
le corps de l'écriture. 
 
 
 
Mots-clé : Corpsimage. Corps. Peau. Mot poétique. Vidéo-lettre.  Multilangage. Post-
disciplinarité.  
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Para este teser – tecer a tese –, foi acionada a criação de uma metodologia em devir: 

vídeo-cartAgrafiOs, uma cartografia feita por vídeo-cartas que se pretendem fios de 

uma tela-teia. Suas implicações, anteriores e posteriores, serão discutidas a seguir. 

Como ponto de partida, há que se destacar uma das vertentes por ela costurada: a 

epistolar. 

 

1.1 Uma carta a(guarda) a poesia do instante 

Esta pesquisa teve início em 2013, de forma ainda não institucionalizada, com a 

escrita de epístolas endereçadas ao filósofo Peter Pál Pelbart (que será referido neste 

trabalho como “ppp”). Do objeto de estudo, o corpoimagem, insurgiu esse corpo de 

escrita calcado numa relação professoral-alunar iniciada em 2009, quando foi 

inaugurada também uma relação com a filosofia.1 O espanto e o estranhamento 

causados por essas primeiras aulas ressoam as impressões de ppp, em outro 

contexto, formando uma trama de pensamentos  

(...) sediados em lugares longínquos (para mim) de cuja existência eu 
jamais havia ouvido falar.  (...) algo, enfim, que eu atribuía (para 
facilitar minha posição) à distância geracional [intelectual] (...). Saía 
desses encontros com a sensação de ter sido levado por um tufão. Eu 
me dizia o tempo todo: serei incapaz de resumir o que ouvi, se mal 
entendo do que estão falando. (...) Não sabia como conseguiria 
escrever, o que quer que fosse, à altura da experiência (...). 
(PELBART, 2011b) 

 

Apenas um ano depois desse primeiro “contato filosófico”, que uma pergunta foi, 

finalmente, formulada em sala de aula, estando ela envolta, simultaneamente, pela 

turbidez e pelo clarão da dúvida. Algo do que assinala Gilles Deleuze (1988-1989) em 

seu “Abecedário” 2 (não por coincidência, na seção “P de Professor”): 

(...) uma aula não tem como objetivo ser entendida totalmente. Uma 
aula é uma espécie de matéria em movimento. É por isso que é 
musical. Numa aula, cada grupo ou cada estudante pega o que lhe 
convém. Uma aula ruim é a que não convém a ninguém. Não podemos 
dizer que tudo convém a todos. As pessoas têm de esperar. 
Obviamente, tem alguém meio adormecido. Por que ele acorda 
misteriosamente no momento que lhe diz respeito? Não há uma lei 
que diz o que diz respeito a alguém. (...) Não é uma questão de 
entender e ouvir tudo, mas de acordar em tempo de captar o que lhe 

                                                           
1 Referência ao acompanhamento dos cursos de filosofia de ppp, realizados no Atelier Paulista e no 
Núcleo de Estudos da Subjetividade (PUC-SP), entre 2009 e 2012, período do mestrado realizado no 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 
de São Paulo (PPGAV/ECA/USP). 
2 Referência à entrevista filmada intitulada “O Abecedário de Gilles Deleuze”, concedida a Claire Parnet, 
em 1988-1989. 
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convém pessoalmente. É por isso que um público variado é muito 
importante. Sentimos o deslocamento dos centros de interesse, que 
pulam de um para outro. Isso forma uma espécie de tecido esplêndido, 
uma espécie de textura. (DELEUZE, 1988-1989) 

 

1.2 P de Professor Peter 

O material produzido primordialmente foi intitulado Cartas (não) filosóficas. Sua feitura 

foi deflagrada pela chegada de um livro por correio, O avesso do niilismo: cartografias 

do esgotamento, de autoria de ppp, e, por isso, as epístolas foram a ele dirigidas na 

figura do interlocutor-destinatário.3 Uma audiência também escolhida por tê-lo tido 

como professor de filosofia – mas talvez não tanto pelo estatuto dessa condição, e 

sim por sua sutil delicadeza ao tratar de temas custosos e até dos mais triviais.  

 

Nesse processo, valem ser destacados dois aspectos relativos à dimensão factível da 

realidade – ou do in/vivível, para trazer ao registro uma das vias de conduta desta 

investigação: “Não a vida vivida, mas o invivível da vida.” (PELBART, 2013, p. 270). 

Um primeiro aspecto é que, na vida real, o invivível é enviar, sem consentimento ou 

aviso prévio, cartas por correio ao professor-filósofo, o que foi feito.4 No entanto, na 

pesquisa, e aqui está o segundo aspecto, o invivível é escrever para “um” filósofo, que 

pode existir ou não – todo e qualquer um, o que reverbera a indagação: “São cartas 

fictícias?”5 

 

É nesse limiar de ficção arriscado por esta investigação que se encontra uma fricção entre 

a pesquisa e a vida, porque há, de fato, uma conversação com ppp – enquanto pessoa, 

e não apenas persona – mas as discussões tecidas vão além, já que perpassam o âmbito 

criativo. “Tenho a impressão de que você me compreende plenamente e, ao mesmo 

tempo, de que você me ultrapassa.” (DELEUZE, 2018, p, 70).6 No entanto, em uma 

                                                           
3 Sobre os papéis de interlocução desta pesquisa, vale dizer que ppp é o leitor posto/assumido (já que 
ele foi o destinatário das correspondências produzidas durante o desenvolvimento do projeto de 
doutorado). Já a banca examinadora da tese é o leitor pressuposto/presumido (pois sua leitura do 
trabalho é subjacente à ocasião da defesa), enquanto o público em geral que lerá a tese é o leitor 
disposto a conhecê-la, por variados motivos, sendo, a princípio, desconhecido.  
4 Além das cartas e vídeo-cartas, foram enviados a ppp objetos poéticos produzidos no âmbito desta 
pesquisa. Os APÊNDICES A e B apresentam o registro fotográfico de tal correspondência, sobre a qual 
ele declarou no Exame de Qualificação desta tese: “Ao longo desses anos recebi seus presentes como 
a guarda-carta, ou a pequena lousa, ou outros tantos, e não entendia bem do que se tratava, mas 
criavam um curto-circuito no meu cotidiano – e só agora, ao ler seu trabalho, entendo que eles já eram 
parte dessa pesquisa que incluía esse exercício de pombo-correio.” (PELBART, 2017b). 
5 Questionamento feito na ocasião do Exame de Qualificação desta tese. 
6 Trecho de carta de Deleuze a Michel Foucault, escrita no final dos anos 1970. 
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espécie de “(não) carta”,7 como demarcou, ppp afirmou que até mesmo o destinatário 

de tais correspondências ultrapassava sua figura: 

(...) entendi que esse ppp é um personagem a mais entre outros tantos 
que você fabricou, e que você toma como intercessor para elaborar a 
questão que te obseda. Sendo assim, essa ‘carta’ não é uma resposta 
às cartas que você enviou a esse ppp, mas o modo que encontrei de 
pensar junto ao movimento que propõe seu trabalho, sem tomar a 
posição extrínseca e neutra, supostamente científica, que sabemos 
todos, nada mais é que uma ficção acadêmica. (PELBART, 2017b) 

 

Então, ao propor criar um conceito-obra, nem absolutamente filosófico, nem 

absolutamente artístico – quiçá absolutamente científico –, estaria esta pesquisa 

enveredando, junto a um (não) ppp, por uma também ficção? Aquela sonhada por 

Hilton Japiassu (2006) em relação à transdisciplinaridade e igualmente vislumbrada 

por Gilles Deleuze e Félix Guattari (2010) no vigoroso estudo sobre as imbricações e 

distanciamentos entre a arte, a ciência e a filosofia... Esta tese, pois, que se pretende 

poética, embora realizada desde a Academia e seus mecanismos institucionais 

coercitivos, encarna o risco real8 de propor ao meio acadêmico-científico fricções com 

outros mundos e ficções de mundos outros, “(...) sem tomar a posição extrínseca e 

neutra, supostamente científica, que sabemos todos, nada mais é que uma ficção 

acadêmica.” (PELBART, 2017b). É em sentido semelhante, mas com abordagem 

voltada para o cinema documental, que Jean-Louis Comolli (2008) afirma:  

(...) ao ceder espaço ao real, que o provoca e o habita, só pode se 
construir em fricção com o mundo, isto é, ele precisa reconhecer o 
inevitável das restrições e das ordens, levar em consideração (ainda 
que para combatê-los) os poderes e as mentiras, aceitar, enfim, ser 
parte interessada nas regras do jogo social. (COMOLLI, 2008, p. 173, 
grifo nosso) 

 

Uma vez que esta pesquisa também integra uma engrenagem sociopolítica que rege 

a educação institucionalizada e a ciência, vale destacar que o impossível imposto 

pelas cristalizações é ponto inevitável para a criação de qualquer que seja o possível 

                                                           
7 Referência ao parecer de avaliação escrito pelo Prof. Dr. Peter Pál Pelbart para o Exame de 
Qualificação desta tese, em 23 mai. 2017. 
8 A expressão faz referência ao texto “Sob o risco do real”, no qual Jean-Louis Comolli (2008), 

contrastando o “modelo realista” das programações midiáticas, que tratam o espectador como mero 
consumidor, afirma que “(...) o documentário não tem outra escolha a não ser se realizar sob o risco do 
real. (...) (o real [que] ameaça a cena)” (COMOLLI, 2008, p. 169, grifo nosso). Também criticando a 
postura da audiência perante as imagens, Serge Daney (2015c) afirma que o cinema promoveu uma 
domesticação do público, levando à sua mudez e imobilidade diante do desfilar das imagens, enquanto 
os formatos audiovisuais que o sucederam propiciaram o desfile do público perante a câmera de vídeo, 
as imagens de TV e as videoinstalações. Com isso, teriam sido as imagens que “(...) se tornaram cada 
vez mais imóveis.” (DANEY, 2015c, p. 224-225). 
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(Percebe a função do muro?, pergunta ppp).9 Isto quer dizer que é diante da 

impossibilidade que se cria o novo, daí o invivível ser entendido como um modo de 

criação de possibilidades outras de vida. Na chave epistolar, a relação com o 

im?possível permite dizer que  

A carta, o ato da escritura, assinala, na tabuleta do escriba celeste, a 
passagem da potência ao ato, o verificar-se de um contingente. Mas, 
precisamente por isso, toda carta assinala também o não verificar-se 
de algo, é sempre também, nesse sentido, ‘carta morta’.10 
(AGAMBEN, 2015, p. 50) 

 

...“E tua carta me devolve várias alegrias.” (CESAR, 1999, p. 203),11 suspirou Ana 

Cristina Cesar (1999) em meio à sua Correspondência Incompleta... Frase 

enternecedora que serve para afirmar que, de alguma secreta forma, a ausência de 

ppp “Me dizia que estava lá para que fosse possível que eu estivesse mais sozinha.” 

(DIAS, 2010). A solitude da ordem inventiva, povoada de tantas outras dos aliados 

convocados, cúmplices, ainda que longínquos e sem se saberem como tal, que aqui 

estão, nas cartas, nas páginas, nas vídeo-cartas, nas peles, nas miudezas, em toda a 

performance do conhecimento12 realizada nesta pesquisa. 

 

“Mas acontece também que sem resposta tua, minha carta tende a ficar voando em 

volta de si mesma. Mariposa suicida.” (CESAR, 1999, p. 202),13 reclama Cesar (1999) 

em outra carta à mesma correspondente. Porém, diferente desse aborrecimento 

expresso, no âmbito desta tese, a provável não-resposta de ppp às epístolas (pelo 

menos não na forma de carta) é uma elipse na relação epistolar que não causa 

constrangimento porque tem resguardada a confiança no contraponto da interlocução. 

Assim, as palavras suspensas – de cartas nunca enviadas porque nunca escritas –, 

são potencialmente criadoras, constituindo, por exemplo, “Cartas roubadas”14 de ppp. 

Vale destacar que ele é  

                                                           
9 Nota de aula com o Professor Peter Pál Pelbart (2012c), no Núcleo de Estudos da Subjetividade 
(PUC-SP), em 16 mai. 2012. 
10 Referência paralela às cartas que não chegavam a seu destino na trama-personagem Bartleby, o 
escrivão, de Herman Melville (2012). Sobre a “Repartição de Cartas Mortas”, o narrador diz: “Com 
recados de vida, essas cartas aceleram a morte.” (MELVILLE, 2012, p. 37). É, portanto, entre o 
irrealizado e o irrealizável que tais epístolas habitam. 
11 Trecho de carta de Ana Cristina Cesar a Ana Candida Perez, em 18 abr. 1976. 
12 Expressão de Leticia Montenegro dedicada à expografia desta pesquisa, em e-mail de 1 jun. 2018 
10:52, SSA. 
13 Trecho de carta de Ana Cristina Cesar a Ana Candida Perez, em 12 abr. 1976. 
14 Expressão que intitula o subitem 5.1.5.1 desta tese, no qual remetentes e destinatários foram 
poeticamente adulterados. 
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(...) um gênero comum desses intercessores necessários como 
‘sujeitos’ de enunciação: o amigo filosófico, o pretendente, o idiota, o 
super-homem... (...) A questão não é de saber o que eles podem fazer 
ou não, mas a maneira pela qual são perfeitamente positivos, do ponto 
de vista do conceito ou da função, mesmo no que não sabem ou não 
podem. (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 153-154) 

 

Posto desse modo, pode-se compreender que o professor-filósofo, ainda que sob a 

postura de uma “potência do não agir” (DELEUZE; GUATTARI, 2010; AGAMBEN, 

2014b), atua como uma espécie de “fio metodológico” que é referencial teórico, 

docente e poético, formando um campo amplo de afetação,15 indecidível, através das 

escrita e vida filosóficas. Essa potência do não agir se traduz numa relação lacunar 

da qual emanam inspiração, estímulo, sobrevivência poética. É se relacionar com a 

ausência presente do outro. Nesse sentido, corresponder não é, necessariamente, 

responder, não numa correspondência linear, nem previsível. Há um (co-)responder 

permeando esta tessitura (não) filosófica que amplia as conversações, implicando 

numa via mais que dupla, multidirecional.  

 

O termo “correspondência” também possui o sentido de equivalência de algo/alguém 

com outro algo/alguém, o que nos abre a oportunidade de elencar a aparição da figura 

do professor em três obras de Clarice Lispector, a saber: Uma aprendizagem ou O 

livro dos prazeres (1970); Perto do coração selvagem (1972); e “Os desastres de Sofia”, 

conto do livro A legião estrangeira (2016). Apesar do personagem-professor ser um 

ponto em comum entre esses textos, em cada um ele possui facetas provisórias e 

surpreendentes, como o professor-personagem das cartas e vídeo-cartas (não) 

filosóficas; como também a postura desejada (e talvez praticada) por Gilles Deleuze:  

                                                           
15 Sobre o termo “afetação”, aqui utilizado no sentido spinozista, vale destacar que ele deriva do termo 
“afecção” – que teria por consequência um corpo “afeccionado” (do francês, affectionné) ou afetado (do 
francês, affecté). Na terceira definição da Parte III do livro Ética, Benedictus de Spinoza (2013) 
demarca: “Por afeto compreendo as afecções do corpo, pelas quais sua potência de agir é aumentada 
ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo tempo, as ideias dessas afecções.” (SPINOZA, 
2013, p. 163). Nesse sentido, em aula sobre Spinoza, Deleuze (1978) ressalta a distinção spinozista 
entre “afeto” e “afecção” (do original em latim: affectus e affectio, respectivamente). Assim, afeto é todo 
modo de pensamento não representativo; é também a variação contínua da potência de agir (força de 
existir), flutuação que constitui o “existir”: “(...) é essa espécie de linha melódica da variação contínua 
que irá definir o afeto ao mesmo tempo na sua correlação com as ideias e em sua diferença de natureza 
com as ideias.” (DELEUZE, 1978). Já a afecção, “(...) é o estado de um corpo considerado como 
sofrendo a ação de um outro corpo. (...) Em outros termos, um efeito, ou a ação que um corpo produz 
sobre outro – (...) a ação implica sempre um contato – é uma mistura de corpos. (...) a afecção indica 
muito mais a natureza do corpo afetado [“afeccionado”] do que a natureza do corpo afetante.” 
(DELEUZE, 1978). 
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Professor, gostaria de conseguir dar uma aula como Dylan organiza 
uma canção, surpreendente produtor, mais que autor. E que comece 
como ele, de repente, com sua máscara de palhaço, com uma arte de 
cada detalhe arranjado e, no entanto, improvisado. O contrário de um 
plagiador, mas também o contrário de um mestre ou de um modelo. 
Uma preparação bem longa, mas nada de método nem de regras ou 
receitas. Núpcias, e não casais nem conjugalidade. (DELEUZE; 
PARNET, 1998, p. 16)  

 

Nesse sentido, os professores clariceanos citados se aproximam pelo tipo de relação 

de aprendizagem que estabelecem com suas respectivas aprendizes: um modo micro, 

minúsculo, mínimo, em lugar de uma didática milimetrada. Assim, a despeito de uma 

suposta imagem intocável do “Professor”, eles diluem a distância abismal imaginada 

entre as partes, exercendo o saber e o aprender como atos de amor, no sentido 

spinozista que será discutido no capítulo 6. Tal entendimento delineou-se como mais 

uma das vias de conduta desta tese. 

 

Dos três personagens, apenas o do livro Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres16 

é nomeado: Ulisses pretendia ensinar a Loreley (Lóri) a viver sem dor apenas, ela 

supunha, porém: “Só com Ulisses viera aprender que não se podia cortar a dor – 

senão se sofreria o tempo todo.” (LISPECTOR, 1970, p. 38). Lóri também supunha 

que ele “(...) queria lhe transmitir algumas coisas das aulas de filosofia mas ele disse: 

‘não é de filosofia que você está precisando, se fosse, seria fácil: você assistiria às 

minhas aulas como ouvinte e eu conversaria com você em outros termos.’” 

(LISPECTOR, 1970, p. 12-13). Supunha, ainda, que ele tinha resposta para tudo isso 

e resolvesse não a dar. Mas foi juntos que deram um grande passo na aprendizagem: 

“Ficaram calados como se os dois pela primeira vez se tivessem encontrado. Estavam 

sendo.” (LISPECTOR, 1970, p. 74-75). Essa era a “descoberta de viver” que Ulisses 

queria que ela aprendesse, era isso que esperava dela, que se preparasse para a 

liberdade. E, a seu modo, Lóri trilhou sua jornada: “Aprendo contigo mas você pensa 

que eu aprendi com tuas lições, pois não foi, aprendi o que você nem sonhava em me 

ensinar.” (LISPECTOR, 1970, p. 173).  

 

Tal qual Joana, a aluna do livro Perto do coração selvagem, Lóri tinha inúmeros 

questionamentos sobre a existência a partir da “vida-a-vida” que levava, além de 

                                                           
16 O livro Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres será retomado na seção “Cartas roubadas” do 
capítulo 5, que versa sobre os modos intensivos de leitura e escritura. 
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assustadora compreensão da morte, mas não de si. “Mau é não viver, só isso. Morrer 

já é outra coisa. Morrer é diferente do bom e do mau.” (LISPECTOR, 1972, p. 49), um 

dia respondeu Joana ao desafio que veio do professor: “Aprenda a encontrar tudo o 

que existe dentro de você.” (LISPECTOR, 1972, p. 49). Lóri era professora do ensino 

primário; Joana era uma estudante pré-púbere que discutia sobre temas da vida, 

durante tardes inteiras, no escritório de seu professor. “E milagrosamente ele 

penetrava no mundo penumbroso de Joana e lá se movia de leve, delicadamente.” 

(LISPECTOR, 1972, p. 48). Apesar de infante, um dia o professor confessou que 

quase esquecia que Joana era “uma menininha...” Ela se ofendia, se irritava e 

entristecia com sua falta de forma, ansiava por acessar os mistérios de ser uma mulher 

no mundo adulto... Como Lispector (2016) nos conta em “Os desastres de Sofia” 

através da voz da personagem-título que acreditava que se salvaria da maldade que 

carregava quando estivesse mais velha e por isso se ocupava em adultecer: “(...) só 

tinha tempo para crescer. (...) na minha pressa eu crescia sem saber para onde.” 

(LISPECTOR, 2016, p. 265). Assim vivia Sofia, “Suportando com desenvolta amargura 

as minhas pernas compridas e os sapatos sempre cambaios, humilhada por não ser 

uma flor, e sobretudo, torturada por uma infância enorme que eu temia nunca chegar 

a um fim (...).” (LISPECTOR, 2016, p. 264). E, com astuta ousadia e pouco mais de 

nove anos de idade, ela havia decidido “salvar” o professor da vida triste e “mortal” 

que julgava ter ele: 

É verdade que nem eu ao certo sabia o que fazia, minha vida com o 
professor era invisível. (...) Mas eu o exasperava tanto que se tornara 
doloroso para mim ser o objeto do ódio daquele homem que de certo 
modo eu amava. Não o amava como a mulher que eu seria um dia, 
amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um 
adulto, com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem 
forte de ombros tão curvos. (LISPECTOR, 2016, p. 263; 261) 

 

E eis que, numa tafera de classe, Sofia inventou um desfecho diferente para a história 

que o professor havia pedido para escrever com as próprias palavras. “Como eu só 

sabia ‘usar minhas próprias palavras’, escrever era simples.” (LISPECTOR, 2016, p. 

267). Essa adulteração no texto adulterou a relação dos dois, transfigurando-a, 

transfigurando-os – “a dor de hoje será amanhã tua alegria; nada existe que escape à 

transfiguração.” (LISPECTOR, 1972, p. 176), tinha dito Joana já adulta. Diante da 

criatividade de Sofia, o professor compreendeu ser ela própria o tesouro disfarçado 

contado na redação da menina, o que o fez (não sem sacrifício) sorrir e aprender, de 
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súbito, a amar... – ele estava salvo de sua compacta tristeza, afinal; ela o salvou... 

Mas às custas do engano?, a menina se culpava... “Eu bem quis lhe avisar que não 

se acha tesouro à toa. Mas, olhando-o, desanimei: faltava-me a coragem de desiludi-

lo. Eu já me habituara a proteger a alegria dos outros, (...) essa alegria que tão 

irresponsavelmente eu causara!” (LISPECTOR, 2016, p. 275). 

Tive que engolir como pude a ofensa que ele me fazia ao acreditar em 
mim, tive que engolir a piedade por ele, a vergonha por mim, ‘tolo!’, 
pudesse eu lhe gritar, ‘essa história de tesouro disfarçado foi 
inventada, é coisa só para menina!’ Eu tinha muita consciência de ser 
criança, o que explicava todos os meus graves defeitos, e pusera tanta 
fé em um dia crescer – e aquele homem grande se deixara enganar 
por uma menina safadinha. Ele matava em mim pela primeira vez a 
minha fé nos adultos: também ele, um homem, acreditava como eu 
nas grandes mentiras... (LISPECTOR, 2016, p. 275) 

 

Algo ela havia ensinado ao professor, ele pensava, mas Sofia também havia 

aprendido com sua lição enganadora. Não seria salva pela “adultice”. Teve também 

um entendimento indizível, incompreensível, “(...) eu recuperava inteira, a ignorância 

e sua verdade incompreensível. (...) E foi assim que no grande parque do colégio 

lentamente comecei a aprender a ser amada (...).” (LISPECTOR, 2016, p. 278; 279).  

 

As três personagens-aprendizes reclamam que, quando criança, possuíam 

responsabilidade de adulto – para consigo mesmas, com os outros e com o mundo. 

Elas também clamavam “(...) pela vida crua e cheia de prazeres: eu era uma 

adoradora. Aceitava a vastidão do que eu não conhecia e a ela me confiava toda, com 

segredos de confessionário.” (LISPECTOR, 2016, p. 264), lembrou Sofia e o professor 

de Joana completou como se eles “(...) estivessem isolados dentro da tarde, dentro 

da compreensão.” (LISPECTOR, 1972, p. 49): 

– Afinal nessa busca de prazer está resumida a vida animal. A vida 
humana é mais complexa: resume-se na busca do prazer, no seu 
temor, e sobretudo na insatisfação dos intervalos. É um pouco 
simplista o que estou falando, mas não importa por enquanto. 
Compreende? Toda ânsia é busca de prazer. Todo remorso, piedade, 
bondade, é o seu temor. Todo o desespero e as buscas de outros 
caminhos são a insatisfação. Eis aí um resumo, se você quer. 
Compreende? (LISPECTOR, 1972, p. 48) 

 

Sim, e Lóri se entrega a outras aprendizagens: 

Por um instante então desperezava o próprio humano e 
experimentava a silenciosa alma da vida animal. E era bom. ‘Não 
entender’ era tão vasto que ultrapassa qualquer entender – entender 
era sempre limitado. Mas não-entender não tinha fronteiras e levava 
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ao infinito (...). Não era um não-entender como um simples de espírito. 
O bom era ter uma inteligência e não entender. Era uma bênção 
estranha como a de ter loucura sem ser doida. Era um desinteresse 
manso em relação às coisas ditas do intelecto, uma doçura de 
estupidez. (...) No entanto às vezes adivinhava. Eram manchas 
cósmicas que substituíam entender. (LISPECTOR, 1970, p. 42-43) 

 

Um “não-entender” por vezes acuado, recuado, recusado pela educação no ensino 

formal, o que foi bem sintetizado por Serge Daney (2007) no jogo de palavras em 

francês: “(ap)prendre” (reter e aprender), traduzido de forma frutífera na publicação 

brasileira como “(a)pre(e)nder” (DANEY, 2007, p. 109). O autor explica com o termo o 

que é o “Privilégio da escola: reter os alunos para que eles retenham as lições; o 

mestre retém seu saber (ele não diz tudo) e pune os maus alunos com horas de 

retenção.” (DANEY, 2007, p. 112). A despeito disso, Joana não se via obrigada diante 

do que existia; ela era só, livre. “Ninguém impedia que ela fizesse exatamente o 

contrário de qualquer das coisas que fosse fazer: ninguém, nada...” (LISPECTOR, 

1972, p. 192). Sentia “Tudo”, o que mais gostava no mundo era “tudo, tudo.” – como 

um dia respondeu ao professor e ele não entendeu. Sabia da vida e da morte, sabia 

que ia morrer. “Não fugir mas ir. Isso, tão doce: não fugir, mas ir.” (LISPECTOR, 1972, 

p. 172). Por isso queria mais da vida, queria saber mais. “Sobrevivera”. “(...) meus 

conhecimentos mais verdadeiros atravessaram minha pele, me vieram quase 

traiçoeiramente... Tudo o que sei nunca aprendia [sic] e nunca poderei ensinar.” 

(LISPECTOR, 1972, p. 175). Anos depois do último encontro com o professor, antes 

de se casar, Joana o procurou porque queria se “salvar”, relembrar diante dele seu 

conselho de “Pecar contra si mesma...” (LISPECTOR, 1972, p. 112). “Ele haveria de 

lhe dar a palavra justa. Que palavra? Nada, respondia-se misteriosamente, querendo 

numa repentina vontade de fé e de boa espera guardar-se para ouvi-lo completamente 

nova, sem ter sequer ideia do que ia ganhar.” (LISPECTOR, 1972, p. 109).  

 

A longa tarde do último encontro havia sido marcada por duas vertigens; depois da 

separação ela entendeu: “Porque ninguém mais na sua vida, ninguém mais talvez 

haveria de lhe dizer, como o professor: vive-se e morre-se. Todos esqueciam, todos 

só sabiam brincar.” (LISPECTOR, 1972, p. 59). “Porque também a nenhum poderei 

perguntar: diga-me, como são as coisas? e ouvir: também não sei, como o professor 

respondera.” (LISPECTOR, 1972, p. 58). Naquela mesma última tarde, ele havia 

professado em resposta ao questionamento sobre seu futuro: “(...) talvez você seja 
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feliz alguma vez, não compreendo, de uma felicidade que poucas pessoas invejarão. 

Nem sei se se poderia chamar de felicidade. Talvez você não encontre mais ninguém 

que sinta com você, como...” (LISPECTOR, 1972, p. 52). A frase ficou para sempre 

incompleta e, se isso lhe tirou a chance de ouvir dele o que pensava, também lhe 

proporcionou o gosto de completá-la à mercê de sua vontade: “Mais ninguém que 

sinta com você, como... como eu” (LISPECTOR, 1972, p. 52). Agora mulher, de volta 

ao “abrigo do professor”,17 “Ela descobria finalmente, assombrada, que ele era feliz...” 

(LISPECTOR, 1972, p. 113). Como na frase de James Joyce com que Lispector (1972) 

epigrafa o livro (e o nomeia), “Ele estava só. Estava abandonado, feliz, perto do 

selvagem coração da vida.” (JOYCE apud LISPECTOR, 1972, p. 5, grifo nosso). 

 

Tendo em vista essas relações de aprendizagem pinceladas através da literatura, 

retornamos para a relação específica desta pesquisa, cuja abordagem investigativa 

por meio da intimidade é uma continuação: se o êxodo impôs o íntimo estrangeiro de 

um diário, o regresso à terra natal impeliu o dispositivo das cartas.18 Não se trata, 

porém, de subjetivismos, e sim de um íntimo que diz respeito ao mundo, que ativa o 

espaço da confiança necessário ao ato criador – mesmo sendo ele, e até por isso, 

todo cheio de riscos. A confiança que acolhe as contradições da criação (escapando 

da necessidade de comprovação e de qualquer dívida com a verdade); que, em lugar 

de oferecer o familiar enquanto conhecido, impulsiona à liberação e à entrega ao 

desconhecido. No entanto, para conjugar essa “ação íntima”, a língua portuguesa não 

é generosa. A reflexão sobre qual seria seu verbo leva a duas possibilidades – ambas 

por proximidade gráfica, porém com contraste semântico:  

in.ti.mar: 1. Dar ordem de maneira impositiva; ordenar; 2. Comunicar 
algo (a alguém) com autoridade; 3. Exigir providências ou o 
comparecimento de; convocar; 4. Jur. Convocar alguém a comparecer 
perante autoridade ou a cumprir ordem judicial; 5. Dirigir-se a alguém 
com aspereza ou autoritarismo; 6. Reg. (N.) Dirigir provocação, 
incitando alguém a duelo ou luta; desafiar, provocar; 7. Reg. (N.) 
Ofender com insultos; afrontar, insultar. (MICHAELIS, 2015) 
 
in.ti.mi.dar: 1 Causar ou sentir apreensão, receio ou medo; amedrontar(-
se), atemorizar(-se); 2. Causar ou sentir constrangimento, insegurança 
ou timidez; embaraçar(-se), inibir(-se). (MICHAELIS, 2015) 

                                                           
17 Referência ao título do capítulo “O abrigo no professor” do livro Perto do coração selvagem 
(LISPECTOR, 1972). 
18 Trecho da primeira Carta (não) filosófica, enviada em 21 nov. 2013. A menção ao formato diarístico 
refere-se ao “diário de corpo do pensamento”, experimento poético da dissertação que antecedeu esta 
pesquisa (DULTRA, 2012). 
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Ou, talvez, estes achados dicionarísticos sejam reveladores de uma tal 

complexidade... O íntimo, tão conjugado no cotidiano das delicadezas, nos vizinhos 

de dicionário apresenta rudeza, mostrando que o ato da intimidade pode não ter um 

nome (seu verbo próprio, por assim dizer), mesmo sendo intenso e vivo, tão 

necessário por ser vivífico. E eis que, sob a perspectiva artística, a artista Constança 

Lucas (2018) questiona a relação do público com as obras de arte no espaço 

expositivo (ou seja, institucionalizadas através da exposição): 

é a arte intimidante? – Não ir a exposições, não olhar ao redor com a 
intenção de encontrar algo que sensibilize, não entender o que se olha 
numa exposição, não sentir o que se supõe ser uma exposição, não 
absorver nada na visita relâmpago, não conseguir relatar o que se viu, 
não encontrar as palavras para compartilhar essa experiência de se 
dispor a vivenciar algo realizado por outrem – culpas, muitas culpas 
(...) e por que então sentirmos culpa quando não entendemos ou 
mesmo não gostamos de alguma obra de arte? (...) A arte está no dia 
a dia de todos nós (...) – sim, a arte entra transversalmente por todos 
os poros no construir do saber – pensar é intimidante até o momento 
que exercitamos esse nosso potencial do interligar afeto, saber e 
fazer... é tarefa para toda a vida... (LUCAS, 2018) 

 

1.3 Correio em tempo de imeio  

Como se estivesse na contramão da história, até 2002 o estado indiano de Orissa 

mantinha o centenário uso de pombos-correio para se comunicar. Institucionalizado 

pela polícia em 1946, o serviço de tais animais como meio de comunicação entre as 

delegacias foi de grande utilidade para a região em períodos pós-tragédias naturais. 

No entanto, eis que o “p-mail”, como passou a ser chamado na Índia, sucumbiu à 

presença do correio eletrônico, o atualmente tão difundido (quiçá ultrapassado?) e-

mail (BBC, 2002), robustecendo o cenário das “mídias mortas” referidas por Arlindo 

Machado (2007, p. 32). Hoje, porém, a espécie pombo-correio (Columba livia) ainda 

é cultivada por columbófilos, contando, até, com uma Federação Columbófila 

Brasileira (FCB).  

 

Os criadores organizam corridas de competição para essas aves, capazes de voar 

centenas de quilômetros a fim de retornar a seu ponto de origem – daí terem sido 

utilizadas como veículo de mensagens e documentos, inclusive durante a Segunda 

Guerra Mundial. Tanto na batalha, quanto no amor: segundo Márcio de Oliveira, 

presidente da FCB em 2007, “A prática desse esporte [a columbofilia] desenvolve a 

sensibilidade, a valorização e a proteção da fauna e da flora, além de promover um 
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círculo de amizade sincera e desportiva.” (OLIVEIRA, M., 2007 apud OLIVEIRA, I., 

2007). 

 

Não obstante, em 2010, oito anos depois da notícia de extinção do que seria o último 

serviço de pombos-correio no mundo, foram divulgadas informações sobre as eleições 

municipais de Cuba, constando que um total de 500 pombos-correio seria responsável 

pelo transporte de votos naquele ano, em áreas longínquas (MOREIRA, 2010).  

 

No ensejo da correspondência, além das (tantas) relações epistolares filosóficas e 

não-filosóficas da humanidade,19 vale destacar a arte postal (mail art/ correspondance 

art),20 rede de comunicação produzida entre artistas de todo o mundo cujo marco é 

apontado por Gilbertto Prado (2003) como “O ano de 1963, data de fundação da New 

York Correspondence School of Art pelo artista Ray Johnson (...)” (PRADO, 2003, p. 

40). No entanto, a motivação premente para o início da arte postal foi anti-institucional, 

constituindo-se numa contestação dos circuitos tradicionais da arte e sendo uma 

alternativa para a circulação dos trabalhos artísticos, em relação às instituições 

consagradas, aos meios de comunicação de massa e, especialmente, aos sistemas 

políticos ditatoriais da época. 

Do ponto de vista da história da arte, as cartas de Van Gogh ao irmão 
Theo, extensas e decoradas com desenhos/esboços de novas 
pinturas, são também consideradas precursoras da Mail Art ou da 
Correspondance Art, uma vez que houve interação entre os irmãos. 
(GEIRINHAS, 2018, p. 710) 

 

Talvez do exercício constante de ir ao correio para postar seus poemas visuais a 

amigos, colegas e conhecidos, prática da pesquisa artística de Constança Lucas, a 

artista criou o Poema Visual para Matilde (2010) (Figura 1). Ele antevê a palpitação 

causada pelo passar do pincel de cola no envelope... a vendar a carta e vedar o lacre 

que será rompido, para que o gesto insustentável da escrita passe, então, da minha 

para tuas mãos... 

                                                           
19 A respeito da epistolografia filosófica, Deleuze (1978) destaca sobre o processo do pensamento de 
Spinoza: “Vocês sabem que, naquela época, as cartas eram algo muito importante, e os filósofos 
enviavam muitas cartas.” (DELEUZE, 1978). A seguir, alguns exemplos de correspondentes que 
perpassam, em graus diversos, esta pesquisa: Félix Guattari & Gilles Deleuze; este & Michel Foucault, 
Kuniichi Uno, dentre outros intelectuais; Élida Lima & Max Martins; Walter Benjamin & Gershom 
Scholem; Rainer Maria Rilke & Franz Xaver Kappus; Ana Cristina Cesar & suas professoras-amigas; 
além de Antonin Artaud & seus vários interlocutores, dentre eles, médicos-amigos e editores. 
20 “Enquanto que a Mail Art é unidirecional, não implica interação ou resposta, a Correspondance Art 
requer interação e resposta entre os artistas.” (GEIRINHAS, 2018, p. 710). 
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Figura 1 – À esquerda, Poema Visual para Matilde (2010), de Constança Lucas. À 
direita, mesa do atelier da artista com poemas visuais a serem postados no correio, em 2010.  

   
Fontes: <http://constancalucas.blogspot.com/2010/07/poemas-visuais-pelo-

correio.html>; <http://constancalucas.blogspot.com/2010/07/poema-visual-para-
matilde.html>. 

 

Tomando a correspondência não como método, mas sim como motivação, Sophie 

Calle convidou 107 mulheres para desdobrar, a partir da profissão de cada uma, a 

carta de rompimento que recebeu por e-mail do ex-namorado, o escritor Grégoire 

Bouillier, que termina com a expressão que dá nome ao trabalho: “Cuide de você” 

(Prenez soin de vous é o título original da obra). A proposta da artista resultou em 

textos, vídeos e fotografias, material que foi organizado por ela em forma de instalação 

em espaços expositivos de museus e galerias (Figura 2). Aos visitantes do trabalho, 

foram disponibilizadas cópias da carta-mote. Para além da diluição entre o público e 

o privado que a divulgação do rompimento amoroso coloca, a instalação, no modo 

como foi constituída, tensiona o lugar do “não-artístico” na arte, tema que será 

abordado no capítulo 6. 

 
Figura 2 – Painel de vídeos da instalação Cuide de você (2009), de Sophie Calle. 

   
Fonte: <https://www.flickr.com/photos/loverox/3739921725>. 

 

http://constancalucas.blogspot.com/2010/07/poemas-visuais-pelo-correio.html
http://constancalucas.blogspot.com/2010/07/poemas-visuais-pelo-correio.html
http://constancalucas.blogspot.com/2010/07/poema-visual-para-matilde.html
http://constancalucas.blogspot.com/2010/07/poema-visual-para-matilde.html
https://www.flickr.com/photos/loverox/3739921725


39 
 

Como uma semente, a arte postal dos anos 1960 prenunciou o que viria a ser hoje a 

“arte em rede”, baseada nas plataformas telemáticas.  

(...) os artistas começaram a se interessar pelo fenômeno da 
comunicação, concebendo experiências artísticas baseadas na 
transmissão/recepção interativa de textos, sons e imagens de um 
ponto a outro do planeta, através de telefone, slow scan TV, satélite, 
televisão e mais recentemente a internet. (MACHADO, 2003, p. 13) 
 
Nas diferenças entre a arte postal e as outras manifestações artísticas 
em rede que começam a emergir no início dos anos 70 estavam as 
recentes interfaces eletroeletrônico/informáticas e os novos 
dispositivos de comunicação, permeados pela tecnologização em 
larga escala da sociedade, suas potencialidades e suas contradições.  
(...) já existia por parte de alguns artistas a vontade e a intenção de 
utilizar meios e procedimentos instantâneos de comunicação e 
suportes ‘imateriais’. Não se desejava mais trabalhar com o lento 
processo de comunicação postal, era preciso fazer depressa e 
diretamente, passar do assíncrono ao sincrônico. (PRADO, 2003, p. 
40, grifo nosso) 

 

Se, em 2013, esta pesquisa insistiu num ritmo outro impelido pela carta física postada 

em envelope, não foi por fetiche de papel. Há, neste ponto, uma necessidade de 

pensar certa assincronia, até mesmo o anacronismo, na era da hiperconectividade. 

De experimentar a correspondência em suas filigranas matéricas, olhá-la com a 

derme, alisá-la... E até chorar21 – naquele átimo, ínfimo, íntimo, em que uma lágrima 

não volta, não volta e faz o corpo inteiro tremer. Essas tatilidades, desfalecidas na 

velocidade que desafia o grão a grão da ampulheta, as Cartas (não) filosóficas22 

pretenderam acolher. 

 

 

                                                           
21 Alisar a página para encontrar Macabéa, em seu sem-lugar-no-mundo... – sugeriu o roteiro-sensação 
de uma colega ao assistir a vídeo-carta Parto da palavra. Tocar a “querida Maca” diante de “seus 
pequenos óvulos tão murchos”, tão-tão, sua felicidade (de) idiota, seu não se sabia, seu medo do 
silêncio e gosto pelos ruídos... Entendida na confissão de última página, quando Clarice Lispector 
(1999) pesa a pena, concluindo também uma vida: “No fundo ela não passara de uma caixinha de 
música meio desafinada.” (LISPECTOR, 1999, p. 106). Uma caixinha... Uma caixinha de música meio 
desafinada. Todo um invivível em Macabéa a fizera Severina da urbe (MELO NETO, 2016), que, com 
sua vida-morte espraiada no asfalto, enfim, experimentou o brilho d’A hora da estrela. 
22 Devido ao formato poético das “Cartas (não) filosóficas”, o sistema de citação escolhido para elas foi 
o numérico, a fim de não interromper o fluxo do texto, além das citações terem sido destacas em fonte 
tipográfica distinta (em lugar do uso de aspas), criando camadas de vozes múltiplas. Ainda sobre a 
normatização desta tese, as epígrafes não estão presentes em todas as aberturas de seções, 
usufruindo das tensões de necessidade, e não da compulsoriedade de regras que as querem “normais”. 
Tais posturas reverberam o terrorismo poético-editorial fustigado por ppp: “Já há tempos descobrimos, 
com alegria, que alguns livros são monstrengos rebeldes ao equilíbrio que gostaríamos de lhes 
emprestar.” (PELBART, 2013, p. 20). 
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2. CARTAS (NÃO) FILOSÓFICAS               
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endereço 

 

A chuva desmanchava a cidade e era preciso, então, refazê-la. Esta era a tarefa do 

pintor. Ele reunia suas tintas e pincel para inventar a aquarela urbana. Começava pelo 

céu – ele acreditava que era lá onde as casas e tudo se sustentavam, e não no chão. 

E assim, com uma arquitetura própria, ele pintava, pintava, pintava... Fazer as coisas 

era fácil – seu revés era quando chegava a vez dos seres. Tinha ideias, intuições, 

planos, mas eles eram sempre mais surpreendentes. Surgiam, ganhavam vida e 

tinham suas próprias vontades. Diante de todos esses novos seres, o pintor se 

encantava. Hesitava se, a eles, alguma coisa precisava ensinar. A mínima lição que 

fosse: não beber água para não dissolver. Mas, entre os seres, havia um professor. 

Ele haveria de ofertar as aprendizagens necessárias. O que não se sabia é que era 

um professor de filosofia, cheio de copos d’água. 
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Para Peter
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carta um 

 

Professor, 

Timidamente inicio esta pesquisa propondo-lhe uma interlocução. Sei que é exigir 

muito – pois hoje não há tempo o bastante para cartas – mas precisava tentar. Aqui 

estou. 

Você entendeu algo muito delicado: a pesquisa de uma imagem que possa sentir, com 

a leveza que daí se requer.23 Talvez tenha compreendido antes mesmo de mim. Falar 

de uma imagem que sente, que é a pele... O desafio agora será percorrer veredas 

para que se possa alcançar a aparição de um corpoimagem, mesmo ainda não 

sabendo muito bem o que isso quer dizer. Vou continuar pelo exercício do 

pensamento, tendo como horizonte seu toque e olhar. 

Deleuze fala em espaço háptico.24 Me parece uma sutil conquista para a ideia que 

insisto em desenvolver. Um olho que toca, uma imagem tátil. Muitas vezes considero-

a inatingível, mas aí me vejo, diante do espelho, ou através dos outros, e percebo que 

há, sim, uma imagem. Que essa imagem tem um contorno, que esse contorno tem 

uma superfície, que essa superfície contém uma derme... E, de novo, se Artaud 

jamais desiste de seguir seu trabalho singular sobre o apocalipse 

do corpo,25 aqui há uma afirmação (possivelmente distinta ou mesmo oposta): o 

corpo como imagem. 

Ou talvez essa aparição seja de uma ordem que eu não consigo ainda apreender. 

Pois não é a imagem, ela mesma, uma superfície não escavável? [Ler Didi]26. Já o 

corpo humano é de outra natureza: tem profundidades, circunvoluções, entranhas... 

Há todo um emaranhado nele aninhado. (A pretensão começa a apresentar suas 

                                                           
23 Peter Pál Pelbart em carta lida na ocasião da banca de defesa da dissertação Corpografias: incursão 
em pele imagem escrita pensamento, realizada em 2012 no PPGAV/ECA/USP, sob orientação da Profª 
Drª Branca de Oliveira. (Assim como este trecho, os demais que se seguem em itálico pertencem ao 
referido texto de autoria de ppp). 
24 Gilles Deleuze, Francis Bacon: lógica da sensação, Rio de Janeiro, Zahar, 2007, trad. Roberto 
Machado (coord.). 
25 Kuniichi Uno, A gênese de um corpo desconhecido, São Paulo, n–1 edições, 2012, trad. Christine 
Greiner, p. 42. 
26 Georges Didi-Huberman, O que vemos, o que nos olha, São Paulo: Editora 34, 1998, trad. Paulo 
Neves. 
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contradições; vejo que não será um percurso tão óbvio – e era disso mesmo que 

precisava me livrar). 

. . . 

Não ter o que dizer, não saber como... De fato, a bibliografia é muito 

magra.27 Ainda não atingi este ponto de não-estilo.28 Por onde ir? Quais 

fronteiras cruzar? Ao mesmo tempo, tudo é tão claro quando você diz: Não a vida 

vivida, mas o invivível da vida.29 É isso. Por que duvidar do dispositivo? 

Se o que devemos fazer na escrita é da ordem do impossível, comecemos por ele – 

este método: inconcebível. Embora tenha sido tão recorrente nos idos antigos, talvez 

não coubesse entre nós. No entanto, eis-me aqui. Fugindo mais uma vez, tentando 

escapar... deixando que escape... 

. . . 

E o que é o invivível? 

. . . 

Sinto vontade de me tatuar a frase, mas uma tatuagem interna, nas vísceras. Ela é 

mântrica; meu amuleto:30 Não a vida vivida, mas o invivível da vida. 

. . . 

Você me ensinou coisas indizíveis. Outras você disse. Como pude viver tanto antes 

desse encontro. 

. . . 

De uma vida que explode quando toco paragens inimagináveis... Posso tocar o próprio 

toque – Mas como fazer isso, não é demasiado abstrato? Não, é real, só que de uma 

realidade outra. É entrar num outro mundo...31 E tudo que poderia ser absurdo 

torna-se plausível – aquilo que era inadvertido invade, mostra-se como possibilidade, 

                                                           
27 Gilles Deleuze; Félix Guattari, O que é a filosofia?, Rio de Janeiro, Editora 34, 2010, 3ª ed., trad. 
Bento Prado Jr. e Alberto Alonso Muñoz, p. 7. 
28 Ibid. 
29 Peter Pál Pelbart, O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento, São Paulo, n–1 edições, 2013, 
p. 207. 
30 Élida Lima, Cartas ao Max: limiar afetivo na obra de Max Martins, São Paulo, Invisíveis Produções, 
2013, p. 150. 
31 Peter Pál Pelbart, O tempo não-reconciliado: imagens de tempo em Deleuze, São Paulo, Perspectiva, 
2007, 1ª ed., 2ª reimp., col. Estudos, p. XVI (“Prólogo”). 
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sim, um campo de im/possibilidades, que se misturam... É diante disso que este novo 

corpo se faz: desejado e urgente. Como pude viver tanto antes dele. 

Percebo, então, que a finalidade é outra. (Mais uma vez, o planejamento se vai 

represa abaixo...) Há uma necessidade de conexão, tão imprescindível quanto a de 

respirar. Tomo coragem de voltar a seus escritos (evitei durante semanas temendo o 

que isso poderia causar – uma saída inescapável). E o que primeiro encontro é: Um 

livro é isto.32 Me pergunto como posso ter lhe ensinado que 1 livro é + do 

que 1 livro...33 Através de minhas corpografias? Releio: Um livro é isto. 

Quem sabe você tenha exagerado, por questão de ênfase; porém resisto em acreditar 

na banalização da proporção. Um livro é isto. 

Já nas primeiras linhas sou golpeada. De novo, a poesia. (Sustentarei?) Prefiro seguir 

o risco. É inevitável continuar a leitura, ir pulando de uma seção a outra, ao sabor da 

livre escolha – embaralhar suas palavras, querer achar aquele trecho que preciso 

copiar e não ter a lembrança de onde ele está... Rabiscar, ter de novo o canal aberto 

no qual, em tudo aquilo que leio, vejo o pulsar da nova empreitada. Tudo se relaciona, 

como uma espécie de magia. Ou, quando começa a não interessar, pulo de página, 

às vezes várias, volto às anteriores, vou ao sumário, traço novas rotas, releio minhas 

passagens preferidas... É como te passear. Assim vai se tecendo nossa nova 

comunicação. Na sua voz e nos seus silêncios: O que escreve é de câmara.34 

Por isso tive medo de recomeçar. Mas, agora, em meio à sua caligrafia e vacúolos, 

apreendo o quanto preciso deles. Aliás, a cada encontro, eu já sabia. Como pude viver 

tanto. Sentir o inominável. Inadvertidamente. Não fazer um projeto, mas 

favorecer a ampliação do gesto...35 Talvez seja isso, apenas isso. 

Estabelecer a relação, se fazer nela. (Sustentarei?) E, mais uma vez, estar exposta à 

mais perigosa das aventuras, colocando tudo inteiramente em xeque, desafiando 

                                                           
32 Id., O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento, São Paulo, n–1 edições, 2013, p. 210. 
33 Referência à dedicatória: “Para Maruzia, Com quem esse projeto deu os primeiros passos – e que 
me ensinou que 1 livro é + do que 1 livro. Com muito afeto, Peter” (São Paulo, out./2013), in Peter Pál 
Pelbart, op. cit.  
34 Clarice Lispector, Água viva, Rio de Janeiro, Artenova, 1973, 3ª ed., 1973, p. 57, modificado de: “Que 
música belíssima ouço no profundo de mim. É feita de traços geométricos se entrecruzando no ar. É 
música de câmara. Música de câmara é sem melodia. É modo de expressar o silêncio. O que te escrevo 
é de câmara.” 
35 Peter Pál Pelbart, op. cit., p. 270, modificado de: “Essa teria sido a intenção de Josée Manenti ao 
realizar com Deligny Le moindre geste: não fazer um filme, mas favorecer a ampliação do gesto de 
Yves num espaço aberto.”. 
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distâncias inaproximáveis... É um trabalho de reticências. Voltar à escritura através de 

correspondências, ter a sua audiência como se tem um segredo. 

E começo a senti-lo: o agir que abre para a iniciativa, para os gestos 

inadvertidos, sem finalidade...36 No fundo, esta carta é isso. Desmoronar 

novamente o estatuto de pesquisadora, desconfiar dele, levá-lo a seu próprio limite 

até torná-lo incabível... Insistir no método da intimidade, deixá-la encontrar-se, querê-

la. Sem que isso represente um empreendimento.  

Mas e a “aparição” prometida? 

Será na e pela distância que buscarei avistá-la. Sob a distância longínqua de seus 

dedos. (Se o êxodo impôs o íntimo estrangeiro de um diário, agora, o regresso à terra 

natal impele o dispositivo das cartas). Sob a distância ínfima de seus dedos, descobrir 

uma construção no exato momento de seu erguimento. Ou: a constatação da fissura 

simultaneamente a seu alargamento. São apostas. E nada disso é sem receio, embora 

ele não impeça a completa entrega. 

 

 

  

                                                           
36 Ibid. 
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fetiche de papel 

Imprimir a carta: Tocá-la pela última vez: Dobrá-la: Colocá-la num envelope: Tomar 

nota de seu endereço: Ir até o correio: Preencher o campo de destinatário: Temer que 

ela não chegue: Pedir uma correspondência com aviso de recebimento: Pagar a 

postagem: Ir embora de mãos vazias: Sentir um pouco de arrependimento: Pensar em 

embargar o carteiro: Impedi-lo imaginariamente de seguir o caminho: Querer evitar 

um desastre: Mas já ser tarde demais: Ter novamente um impulso de coragem: 

Acreditar que fez o que tinha que ser feito: Não olhar para trás: Deixar que o liame 

seja suficientemente solto para que ele não se solte37: Liberá-lo dos 

medos: Voltar a crer no inadvertido: Deixá-lo pulsar: Entrar num estado agudo de 

felicidade38 pelo ato: Ter consciência do abismo: Aceitar um possível silenciamento: 

Respeitá-lo: Sem que isso configure uma desistência: Não duvidar do método: 

Lembrar de não duvidar: E: Imprimir a carta: Tocá-la pela última vez: Dobrá-la... 

  

                                                           
37 Ibid., p. 265, modificado de Fernand Deligny, Oeuvres, ed. Sandra Alvarez de Toledo, Paris, 

L’Arachnéen, 2007, p. 1128. 
38 Clarice Lispector, op. cit., p. 65. 
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carta dois 

 

Professor, 

Escrevo, já, sem saber de sua receptividade. O que objetar dessa mais concreta 

experiência39? Há uma intuição de que há algo a ser dito. Algo a ser escutado. Por 

isso persisto. 

“Ele vai responder?” – foi o alcance máximo de uma colega diante do desafio. E me 

dei conta do abismo que há nele: estar inteiramente vulnerável a um simples 

silenciamento... Ou ser considerada inconveniente, algo do tipo... É que não interessa 

(exatamente) se a carta terá uma resposta – é de sua constituição ser despretensiosa, 

embora haja no sentido das correspondências a expectativa da troca. Mas é que ela 

já está acontecendo. Como aquela música belíssima40 de Clarice... acontece 

mesmo no silêncio – pelo silêncio... Porque é de câmara. 

Aos poucos, com o avanço da leitura, começo a entender aquilo que me disse41 

quando estava diante de seus mais de cinco mil livros... (Uma paisagem inesquecível). 

Que alguns filósofos até partem do íntimo, mas para atingir outro âmbito42; não se 

trata da vida diária, ela não importa, embora, como zombou Kafka, esta é a única 

que temos43! É difícil tal apreensão – filósofa que não era, que não sou! Mas parece 

que estou atingindo um ponto mais claro de compreensão, não tenho pressa, nem 

ansiedade – não tenho prazos para dar conta desta vez... A escritura de agora usufrui 

de outra esteira: o vasto campo da vontade. Estar nela, por ela. Aquela liberdade que 

deveria ser exercício da academia, princípio de todo pensamento que se pretende 

invenção. 

                                                           
39 Ibid., p. 207: “Não a experiência trivial, mas aquela em que a vida atinge o máximo de intensidade, 
abolindo-se. Não a experiência cotidiana, mas a experiência-limite.” 
40 Clarice Lispector, op. cit., p. 57. 
41 Nota de caderno da interlocução com Peter Pál Pelbart, em 14 jul. 2012: “Num texto filosófico, é claro 
quando o pensador se ensimesma e quando o voltar-se para si faz parte do exercício filosófico (mas é 
um limite tênue).” 
42 Peter Pál Pelbart, op. cit., p. 209: “Já temos aqui um pequeno paradoxo: como um livro nasce de 
uma experiência pessoal, mas resulta precisamente na abolição desse mesmo autor que as viveu, (...) 
há experiências e experiências de pensamento ou de escrita (...).” 
43 Franz Kafka, “Sobre os símiles”, in Narrativas do espólio: 1914-1924, São Paulo, Companhia das 
letras, 2008, 1ª ed., 2ª reimp., trad. Modesto Carone, p. 210. 
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Porém há certo constrangimento em balbuciar bobagens ainda não elaboradas... Só 

que nisto mesmo reside a potência do que estou buscando. (A escrita volta a ser 

reativa, mas não posso parar; é preciso continuar44, até que aquela voz volte a 

me atravessar...) 

Retomemos a questão da “aparição”. Existem motivo e intenção em não a chamar de 

“aparecimento”, pois ela resguarda uma fluidez, aqui considerada necessária – o triz 

de ser uma manifestação súbita, presença momentânea45. Suspeito que 

nisso esteja a singularidade do corpoimagem. Embora tenha falado, da outra vez, em 

“afirmação” (do corpo como imagem), há algo neste caminho que nega o fixo, que não 

admite a rigidez.  

(Mas o quê?) 

. . . 

Você encontra um corpo, você descobre um corpo, de repente o 

corpo se encontra lá, destacado da pessoa, da palavra, do 

contexto, dos sentidos, da história, da paisagem. Nesta 

catástrofe, um corpo é sempre estranho e estrangeiro com sua 

opacidade inatingível, inexaurível, irredutível. O corpo pode 

significar qualquer coisa, ao constituir signos, gestos, mímicas 

com todas as suas movências. Mas a realidade dada através do 

corpo rompe com a significação. O corpo é essa ruptura 

inqualificável. Ele é esse estranho começo e recomeço que pode 

colocar em questão um pouco de tudo, o pensamento, a narração, 

a significação, a comunicação, a história: ele introduz uma 

catástrofe no tempo que flui. O corpo como ruptura implica um 

aspecto partido do tempo,(...) evocando uma imagem rompida.46 

. . . 

                                                           
44 Michel Foucault, A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de 
dezembro de 1970, São Paulo, Edições Loyola, 2011, 21ª ed., trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio, 
p. 6. 
45 Aparição (verbete), in Dicionário online de português, 2013. Disponível em: 
<http://www.dicio.com.br/aparicao/>. 
46 Kuniichi Uno, A gênese de um corpo desconhecido, São Paulo, n–1 edições, 2012, trad. Christine 
Greiner, p. 55-56. 

http://www.dicio.com.br/aparicao/
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Voltar a Kuniichi é um grande salto. Como pude viver tanto. – Encontrar o corpo. Tocar 

o corpo. Isso me toca muito. É um casamento muito profundo. Casamento para 

dizer encontro. O corpo dos filósofos. Isso também me toca muito. – E, desde lá, já 

havia uma pergunta suspensa, junto às orelhas-fantasma que nunca mais pararam de 

ecoar:47 Aquela imagem de apocalipse do corpo que respondia algo – mas o 

quê, o quê? 

Como saber, era uma outra língua: 宇野邦一 contando sobre 小泉八雲. O que nos 

unia era o estudo do corpo – tão pouco? Eu não teria condições de alcançar. Me 

restava apenas dividir um pouco do pouco que tenho48. Fiz um esforço 

hercúleo para conseguir, finalmente, explicar minhas corpografias. Ao meu passo 

hesitante, o amigo arguto e contundente ordenou: “A esta altura, você tem que saber 

responder!” 

Acuada pela obrigação, segui em frente naquela tentativa, já frustrada, de explanação. 

Foi um instante infinito dizer para você que um corpo poético é um corpo do 

pensamento. Foi infinito também ver você concordar. E: Isso me toca muito.49 

Quis este átimo para sempre. Ou ‘para nunca’, é o mesmo.50 Daquele verbo 

nuncar... 

Em seguida, veio a avalanche do livro de areia.51 Kuniichi era o sopro do vento 

que não cansa de assoprar – e já o deserto sobre mim. Por um momento, fui 

arremessada para muito longe, combalida – a força daquela conjunção não parecia 

mais sustentável...52 E você, muito delicadamente, percebeu meu lapso e 

argumentou como se quisesse me resgatar para o entorno: “LEVE a areia do livro!” 

Sim, foi você quem disse isso! Fiz questão de tomar nota desta frase-conselho, que 

                                                           
47 Referência ao conto “The story of Mimi-Nashi-Hoichi”, de Lafcadio Hearn (Koizumi Yakumo), in 
Kwaidan: stories and studies of strange things, Tokio, Shimbi Shoin, 1932 [Títulos originais: conto 
“Miminashi Hôichi no hanashi”; livro Kaidan]. 
48 Ondina de Castilho, “Nota autobiográfica em torno da performance filosófica” [Pérolas aos porcos, 
performance para suínos em torno de O Anti-Édipo, realizada por Ondina de Castilho e Peter Pál 
Pelbart, em 2001-2002], in Peter Pál Pelbart, Vida Capital: ensaios de biopolítica, São Paulo, 
Iluminuras, 2009, p. 163. 
49 Resposta de Kuniichi Uno à explicação sobre a pesquisa Corpografias, em 23 ago. 2013, Salvador-
BA (ocasião de lançamento de seu livro A gênese de um corpo desconhecido). 
50 Clarice Lispector, op. cit., p. 13. 
51 Conto de Jorge Luis Borges que nomeia sua última coletânea publicada: O livro de areia (1975), São 
Paulo, Companhia das Letras, 2009, 1ª ed. 2ª reimp., trad. Davi Arrigucci Jr., col. Biblioteca Borges, p. 
100-105. 
52 Suely Rolnik, aula no Núcleo de Estudos da Subjetividade (PUC-SP), em 01 jun. 2011: “O devir tem 
que ser sustentável”. 
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foi uma saída risível: nem se afundar, nem estar à margem – carregar os grãos 

consigo, para fazer o livro. Tempestades do deserto são mortíferas como as 

tormentas, mas não precisa se afogar. Nem em água, nem em terra. Leve. A leveza 

de uma gota, de um grão. Deixar o vento levar. .  .    .      . 

Alcançamos alguma espécie de cintilação – assustadora, fugidia... E você, no final da 

leitura de sua “carta” (a número zero desta série...?), se confunde com as palavras 

que escreveu. As aspas perdem o lugar, se desajustam diante do que está aí nos 

atingindo...53 Como findar isto que é imenso, sem ter nem começo? A pesquisa de 

uma vida. Inapreensível como aquele sopro – a chama – a chave. A chave perdida. A 

chave que sequer existe. ‘algo que é impossível procurar, encontrar e tampouco, 

talvez, perder.’ Por isso não se termina. (...) Viver a duração de outros mundos. Dentre 

todos os ondes, estar em nenhures. Insituável.54 

Também não sei de quem são essas palavras... Na época, respondi prontamente “Isso 

sou eu!”, mas, no fundo, não tinha o que dizer. As corpografias inteiras foram tecidas 

através. Conversação silenciosa, porque é de câmara. Cada aula, uma música; cada 

página, um sussurro. Lembro como se fosse hoje do dia em que conheci: uma 

pergunta irrespondível.55 E, mais uma vez, compulsivamente anotei no 

caderno. Era o título que precisava para a suposta conclusão.  

(Ainda estou amalgamada?) 

Procurei como a um enigma pelo conto fantasmático daquela noite milincontável... e 

assim o desvendei: descobri que, como na história, minhas próprias orelhas haviam 

sido apagadas! E foi por isso, surda para o desfecho do músico sem orelhas, que 

eu havia criado seu avesso: orelhas flutuantes sem corpo... uma desaparição? (Ou 

finalmente um corpoimagem?) Encontrei também a flutuação itinerante de Hearn entre 

a Grécia, Irlanda, EUA, Japão... onde finalmente se tornou Koizumi Yakumo, irmão de 

pátria de Kuniichi. E nós, desertados. 

                                                           
53 Referência ao comentário de Peter Pál Pelbart durante a leitura de sua carta às Corpografias: “Será 
que eu estou te citando ou já eu estou inventando, já não sei o que está lá – eu perdi aqui umas aspas... 
Não, isso é você. [– Isso sou eu] É você!” 
54 Maruzia Dultra, Corpografias: incursão em pele imagem escrita pensamento (dissertação), 2012 
[Trecho do capítulo-conclusão “Conhecer uma pergunta irrespondível”].  
55 Peter Pál Pelbart, aula no Atelier Paulista, 2012 (Curso “Kafka e o desparafusamento do mundo”). 
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Estar sem-lugar, você previa, lendo aquele conto de Kafka sobre a kartamiga.56 (“Você 

é um profeta!”, lembra muito esse comentário engraçado que li sobre você na internet!) 

Eu ouvia aquilo tudo, com os anseios e temores do retorno... Sabia que ia acontecer, 

embora não planejasse quando. E foi abrupto, sem mediações. Não houve tempo para 

despedidas, nem ritos de passagem, simplesmente aconteceu. Como se eu tivesse 

sido expurgada. 

(Mas para onde?)  

Há tempos não estava mais lá, nem aqui; essa sensação de não ter lugar... Levar ao 

limite a palavra que você gostou de conhecer: “nenhures”. Eu também não conhecia, 

aprendi com as heterotopias de Foucault: algures, alhures e nenhures,57 achei 

linda a trilogia! E, apesar de tantas possibilidades, não saber onde colocar o 

corpo...58 Isso me toca muito. Queria tocar. 

 

 

 

  

                                                           
56 Franz Kafka, “O veredicto” [1912], in O veredicto – Na colônia penal, São Paulo, Companhia das 
Letras, 2013, 1ª ed., 8ª reimp., trad. Modesto Carone, p. 7-25 (conto debatido por Peter Pál Pelbart, no 
curso “Kafka e o desaparafusamento do mundo”, em 11 jun. 2012): “Tudo indicava que ele viraria um 
solteirão perdido na existência. Ele, que saiu fora dos trilhos, como é que dá para ajudá-lo? Será que 
o conselho seria ‘Volte para cá’? Mas, num conselho deste, não estaria embutida a mensagem: ‘Tua 
vida não deu certo’? Ou seja, o que fazer que não o ofendesse? Mas tudo indicava que ele era uma 
espécie de criança perdida no mundo. Como aconselhá-lo sem humilhá-lo? Vai que ele segue o 
conselho: volta para cá; ele volta esmagado, no vexame, e ainda sem reencontrar os amigos antigos, 
sem dar certo de novo na vida.” 
57 Michel Foucault, O corpo utópico, as heterotopias, São Paulo, n–1 edições, 2014, trad. Salma Tannus 
Muchail. [Apesar da publicação brasileira não apresentar a expressão “nenhures”, esta foi encontrada 
em outra tradução para o português, feita por Pedro Moura e disponibilizada no site virose, acessível 
em: <http://www.virose.pt/vector/periferia/foucault_pt.html>]. 
58 Kuniichi Uno, op. cit., p. 62. 

http://www.virose.pt/vector/periferia/foucault_pt.html
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presente 

 

sem ciência 

nem filosofia 

estás 

  



54 
 

carta três 

 

Professor, 

Me ocorreu uma nova ideia: voltar a escrever com imagens. Fui provocada por aquela 

colega: “Por que você não faz um trabalho prático com dançarinos?” Não cogitava 

retornar à dança, nem ao vídeo... não queria. (Pois, no final das corpografias, já sem 

pele, me prometi que a próxima empreitada seria feita “só” de texto). No entanto, 

diante da instigação dela, lembrei imediatamente que Kuniichi desenvolve seu 

trabalho numa estreita relação, justamente, com dançarinos e seus escritos de pele-

pensamento... sobretudo para pensar e repensar o que é o corpo − a 

vida vivida pelo corpo.59 Talvez seja, de fato, um caminho. 

Faz quatro anos que as sensações não são mais audiovisuais... [Algum vídeo morreu 

em mim. (e nasceu um livro) (fui parida por ele)]60 Porém já começa a parecer um bom 

artifício. Passar da escritura das páginas à tela. Voltar a ela. Vídeo-cartas. Relembro 

da ideia apaixonante: O ‘vídeo’ é de fato um estado do pensamento das 

imagens, uma forma que pensa.61 Como eu me deleitava... Buscava texturas, 

promovia ligações, tinha nisso uma caligrafia. Feita de filigranas. Como o 

corpoimagem. 

. . . 

Não seria criticar uma imagem para propor uma outra que, 

entretanto, tem a peculiaridade de refutar e de evitar todas as 

imagens?62 

. . . 

Pressinto um lampejo. 

. . . 

                                                           
59 Kuniichi Uno, op. cit., p. 15. 
60 Maruzia Dultra, nota de caderno, São Paulo, 2012. [Sobre o processo de criação do trabalho 
Corpografias]. 
61 Philippe Dubois, Cinema, vídeo e Godard, São Paulo, Cosac Naify, 2004, col. Cinema, teatro e 
modernidade, p. 116. 
62 Giuseppe Bianco, “Gilles Deleuze Educador: sobre a pedagogia do conceito”, in Revista Educação 

& Realidade, v. 27, n. 2, jul./dez. 2002, p. 188. 
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Ações entregues ao vídeo – e a elas, ele. A lente destacando da pele ainda mais 

imagem; alguma vida a um só tempo recortada e ampliada. Tornada vídeo. 

. . . 

Ela trabalhava caminhando e, de tempos em tempos, estacava 

bruscamente, procurando num de seus bolsos profundos um caderninho 

de pele; videografava nele um pensamento, uma frase, uma palavra, um 

lembrete, um mundo, e, fechando o caderno, retomava sua corrida 

com mais intensidade. Essa era sua maneira de compor. Mais de 

uma vez, ouvimo-la exprimir o desejo de caminhar na vida ao longo 

de uma imensa tirinha que se enroscava atrás dela, na qual ela 

gravaria as imagens que lhe viessem na estrada, de maneira a formar 

no final do caminho um vídeo de uma única tela.63 

. . . 

Começo a elaborar um projeto institucional, no qual tenho que declarar por tarefa a 

“correspondência estabelecida ficcionalmente com um filósofo”. É doído atingir os 

limites ilusórios desta relação. Rapidamente, entretanto, uma rubra chama se faz 

presença e me chama – retomo a crença de ser ‘fictícia’: é talvez a maior 

expressão e função da criação artística. Desejar ser ou parecer, 

mesmo que por momentos, um outro, ou desejar que o mundo seja 

outro.64 

. . . 

Uma experiência é sempre uma ficção.65 

. . . 

(Mas essa não?) 

                                                           
63 Modificado de Théophile Gautier, Histoire du romantisme, n. d., p. 71 citado por Jean-Claude 
Lebensztejn, Champ des morts, Paris, Éditions du Limon, 1997, p. 79 citado por Jacques Derrida, 
Papel-Máquina, São Paulo, Estação Liberdade, 2004, trad. Evando Nascimento, p. 246 (nota 19). 
64 Sonia Rangel, Olho desarmado: objeto poético e trajeto criativo, Salvador, Solisluna, 2009, p. 115. 
65 Michel Foucault, “Conversa com Michel Foucault”, entrevista com Ducio Trombadori, 1978 [1980], 

Ditos e Escritos VI, org. Manoel B. da Motta, trad. Ana Lúcia P. Pessoa, Rio de Janeiro, Forense 

Universitária, 2010, citado por Peter Pál Pelbart, O avesso do niilismo: cartografias do esgotamento, 

São Paulo, n–1 edições, 2013, p. 210. 
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cartas náuticas 

 

ouve a arquitetura dos mares? 

enquanto se despede, convida: 

...vai 

vem... 
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cartas náufragas (poema profundo) 

 

ter nas mãos 

todas as cartas  

e não saber lê-las 

 

todas terão 

um mesmo fim: 

pro fundo 
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cartas náugrafas I 

 

a escrita por um fio 

de lágrima 

um copo 

uma gota d’água 

          viva 

             ou 

        morta 

           procura-se 
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cartas náugrafas II 

 

Estar à deriva não é não ter direção: é estar à mercê das correntes do mar – e do ar 

(mesmo sem resquício de mastros e velas...). Portanto, estar à deriva é não ter motor 

próprio ou tê-lo desligado; é deixar-se marear, embarcar na onda, entrar numa. É 

derivar novas rotas: caminhos imprecisos para quem não conhece suas cartas... 

(náuticas!) ou não sabe lê-las (náufragas!) – é fazer-se outro na mesma embarcação, 

sedenta por chuva, mas nem tanta, querente de ilha ou continente, um porto, 

um abrigo quase qualquer – é liberar-se da navegação... E quando a luz do farol   

ao longe   

enfim   

aponte,  

s a b e r - s e  d o  h o r i z o n t e  q u e  g u a r d a  o  l a d o  d e  l á .   
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desaparição 

 

uma centelha 

tu chamas 

cinzas 
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na dobra da esquina (não) filosófica 

 

os encontros promovidos por acaso e destino 

(simultaneamente!) 

aumentam a certeza  

de que há cravada em minha pele  

uma língua ancestral que nos conecta        

 

por isso as adivinhações pregressas 

as linhas  

os rebentos 

 

coincidências que revelam  

como que certa irmandade 

 

será esta  

filosoficamente  

uma amizade?  
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descartada 

 

no trâmite das correspondências 

não sei se fiquei ou fui deixada 

se devolvida ou extraviada 
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águas-vivas 

 

se as vê em mim,  

saiba-se inundação 

deste ser-tão mar 
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* Assim como esta, as demais vídeo-cartas (não) filosóficas estão gravadas no Livrídeo (carimbo-

pendrive externo a este volume) e se encontram acessíveis em: <www.livrideo.dmmdc.ufba.br>. 
 

http://www.livrideo.dmmdc.ufba.br/
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carta quatro 

 

Professor, 

demora é um depoimento de presença. O retorno à tela foi sugador, como se nunca 

eu tivesse saído. Voltar a você. Como se nunca tivesse existido antes disso. 

. . . 

Alguns instantes inauditos. Como esse meio-olhar que não se diz mais do que pode. 

O tempo passa então a ser concebido não mais como linha, mas 

como emaranhado, não como rio, mas como terra, não fluxo, e sim 

massa, não sucessão, porém coexistência, não um círculo, mas 

turbilhão, não ordem, e sim variação infinita, de modo que não 

se trata mais de remetê-lo a uma consciência – a consciência do 

tempo –, mas à alucinação.66 Uma demora mais. Um olhar inteiro. 

. . . 

Sou um corpo que se arranca célula a célula para com elas fazer as letras; aquela 

boneca – que lhe pareceu espantosa, assustadora, terrível... Talvez seja essa a 

gênese de um corpo desconhecido no corpo de cada um: Nós descobrimos, 

no interior de nosso corpo, o dançarino que trabalha nosso 

corpo.67 Passos largos. Um salto de quinze quilômetros.68 Uma realidade 

abismal, uma existência abissal. 

. . . 

 

. . . 

                                                           
66 Peter Pál Pelbart, “O tempo não-reconciliado”, in Eric Alliez (Org.), Gilles Deleuze: uma vida filosófica, 
São Paulo, Editora 34, 2000, col. TRANS, p. 90-91. 
67 Kuniichi Uno, op. cit., p. 69. 
68 Carlos Castañeda, Uma estranha realidade, Rio de Janeiro, Record, 1971, 5ª ed., citado por Élida 
Lima, op. cit., p. 92, modificado. 
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Deixei minha pele nas corpografias, por isso desapareci (“transitoriamente”, 

você me acalentou), (des)fiz minha pele com elas – despelada. Era isso o 

que essa palavra-poema queria dizer. Alguns instantes inauditos. Como 

esse meio-olhar que não se diz mais do que pode. Uma demora mais.  

Um livro que é mais do que um livro. Um olhar inteiro.  

. . . 
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. . . 

um corpo mais selvagem que o tempo 

. . . 

Já podemos ao menos arriscar uma conclusão provisória. (...) é 

preciso aqui tomar o termo imagem também nesse sentido que ameaça 

                                                           
69 Figura 3: Pelegrafia costurada (2012), desenho de Branca de Oliveira. Fonte: Maruzia Dultra, op. cit.. 
[Integrante da série de desenhos em encáustica Delírios Corpográficos, apresentada na exposição 
Trouxeste a chave?, Mônica Filgueiras Galeria, São Paulo, 2013]. 
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Platão – a imagem sem semelhança. No caso do corpo, simplesmente 

isto: uma imagem que não remete a um modelo, que lhe é 

insubordinada, já que esse modelo é um Outro, e essa imagem é 

movida pela dessemelhança, é ela mesma dessemelhança. (...) De 

um ponto de vista mais genérico, seríamos tentados a perguntar: 

seria essa determinação imagética tão essencial ao corpo a ponto 

de, para que seja pensado, seja preciso passar por aquela? (...) 

há um tipo de imagem, que nada tem a ver com a cópia, pois 

justamente é rebelde à cópia e ao modelo, que no seu devir-louco 

produz um afundamento universal (...). eis onde se assiste, através 

da imagem, à implosão da imagem, onde um corpoimagem pode liberar 

um ‘corpo em pessoa’.70 

. . .  

Mas, afinal, um professor é um professor e um livro é um livro.[E por que recear 

distâncias entre nós que nunca poderiam nos separar?] Eu, apenas 

uma aluna. Não sou escritora, não sou filósofa, não sou psicóloga, não sou médica, 

não sou artista... Uma coleção de negativas de existência. A vida inteira que 

podia ter sido e não foi.71 

Mas, afinal, um professor é um professor e um livro é um livro. Eu, apenas uma aluna. 

[E por que recear distâncias entre nós que nunca poderiam nos 

separar?] Não sou escritora, não sou filósofa, não sou psicóloga, não sou médica, 

não sou artista... Uma coleção de negativas de existência. A vida inteira que 

podia ter sido e não foi. 

Mas, afinal, um professor é um professor e um livro é um livro. Eu, apenas uma aluna. 

Não sou escritora, não sou filósofa, não sou psicóloga, não sou médica, não sou 

artista... [E por que recear distâncias entre nós que nunca poderiam 

                                                           
70 Peter Pál Pelbart, O tempo não-reconciliado: imagens de tempo em Deleuze, São Paulo, Perspectiva, 
2007, 1ª ed., 2ª reimp., col. Estudos, p. 32-33 (“Imagens”), modificado: onde aqui lê-se “corpo”, no 
original apresenta-se “tempo”. 
71 Manuel Bandeira, “Pneumotórax” (poema), Estrela da vida inteira: poesias reunidas, Rio de Janeiro, 
José Olympio, 1980, 8ª ed. 
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nos separar?] Uma coleção de negativas de existência. A vida inteira que 

podia ter sido e não foi. 

Mas, afinal, um professor é um professor e um livro é um livro. Eu, apenas uma aluna. 

Não sou escritora, não sou filósofa, não sou psicóloga, não sou médica, não sou 

artista... Uma coleção de negativas de existência. A vida inteira que podia 

ter sido e não foi. 

 

. . . 

descolorações afetivas 

os cinzas das cinzas 

. . . 

A um poeta, é irresistível outro. 

. . . 

guardado aguardo 

. . . 

Biografias igualadas por um mesmo final72 

. . . 

3 perpendiculares 

3 pontinhos 

[o mundo se trifurca]73 

. . . 

Embarques furtivos que podem não dar em nada (mas às vezes dão) 

. . . 

                                                           
72 Anésia Pacheco e Chaves, Caderno 2, São Paulo, Miró Editorial, 2009, p. 2. 
73 Peter Pál Pelbart, op. cit., p. XVI (“Prólogo”). 
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É ao mesmo tempo que alguém não tem mais a chave (quer dizer que 

a tinha), ainda a tem (não a havia perdido) e a encontra (quer 

dizer, ele a terá e não a tinha).74 

. . . 

Pergunta-arremesso: Como pude viver tanto antes desse encontro. 

. . . 

Todas as coincidências que me levaram (até) você devem ser 

escritas.75 

. . . 

O início do curso de filosofia era uma trama de pensamentos sediados em lugares 

longínquos (para mim) de cuja existência eu jamais havia ouvido 

falar. Saía desses encontros com a sensação de ter sido levada 

por um tufão. Eu me dizia o tempo todo: serei incapaz de resumir 

o que ouvi, se mal entendo do que estão falando. algo, enfim, 

que eu atribuía (para facilitar minha posição) à distância 

geracional intelectual. Não sabia como conseguiria escrever, o 

que quer que fosse, à altura da experiência.76 

. . . 

o que                                                                                                                                                    

. . . 

Duas pessoas se conhecem, mas já se conheciam e não se conhecem 

ainda.77 

. . . 

Matiz temporal de sua demora: ao invés de uma linha do tempo, tem-se 

um emaranhado do tempo; em vez de fluxo do tempo, veremos surgir 

                                                           
74 Gilles Deleuze, Cinema 2: A Imagem-Tempo, São Paulo, Brasiliense, 1990, trad. Eloisa de Araújo 
Ribeiro, p. 124, citado por Peter Pál Pelbart, op. cit., p. 17. 
75 Élida Lima, op. cit., p. 19, modificado. 
76 Peter Pál Pelbart, “Mídias autônomas ou era pós midiática?”, Rio de Janeiro, 2011, modificado. 
77 Gilles Deleuze, op. cit., p. 124, citado por Peter Pál Pelbart, op. cit., p. 17. 
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uma massa de tempo; em lugar de um rio, um labirinto do tempo. 

Ou ainda, não mais um círculo do tempo, porém um turbilhão, já 

não uma ordem do tempo, mas variação infinita, nem mesmo uma 

forma do tempo, mas um tempo informal, plástico. Com isto 

estaríamos mais próximos, sem dúvida, de um tempo da alucinação 

do que de uma consciência do tempo.78 

. . . 

um mar de ondas sem destino, de inconclusões, de buscas.79 

. . . 

O infinitivo que finalmente chegou – como demorou. Ser Mar, labiríntico como o 

deserto. Em suas continências mútuas do guardar: marulho oceânico e coral. Um 

corpoimagem. 

. . . 

Onde algo se retarda 

                        espera 

hesita 

É nesse hiato que nasce algo como a subjetividade...  

No retardamento que há entre o que me provoca  

e o que eu emano a partir dessa provocação 

80 

. . . 

Houve, ainda, uma época nas aulas em que você se demorava mais que o habitual... 

Talvez sentisse, mesmo de longe, aquela viva inquietação. Você estendia o olhar em 

gestos largos... 

. . . 

                                                           
78 Peter Pál Pelbart, op. cit., p. XXI (“Introdução”), grifos do original. 
79 Élida Lima, mensagem de e-mail recebida em 08 dez. 2013. 
80 Peter Pál Pelbart, aula no Atelier Paulista, em 21 nov. 2011 (Curso “O tempo em Bergson”). 
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Um amarelo, um vermelho, dois azuis 

81 

. . . 

Alguma coisa que se perde 

. . . 

Tem algo que não chega 

mas, de algum modo, está82 

. . . 

Tem o tempo das células –  

contra o qual não adianta querer 

 acelerar, nem atrasar. 

. . . 

Escrever todas as cartas como se fossem a primeira – inaugural: 

Eu recomeço tudo,  

aliás, eu jamais termino de recomeçar 

83 

. . . 

Aguardar sua resposta como quem espera o retorno de uma partida  

(embora seja eu que esteja voltando) 

  

                                                           
81 Branca de Oliveira nas Conversas brancas com Maruzia Dultra, São Paulo, 2012. [Processo de 
criação de Corpografias]. 
82 Peter Pál Pelbart, aula no Atelier Paulista, em 14 mai. 2012 (Curso “Kafka e desparafusamento do 
mundo”). 
83 Gilles Deleuze, citado por Peter Pál Pelbart, Vida Capital: ensaios de biopolítica, São Paulo, 
Iluminuras, 2009, p. 151. [Palavras dirigidas a Félix Guattari na ocasião de sua morte, em 1992: “Félix, 
por que você não me responde? Eu estou invisível? Você não me entende? Não há mais nada a se 
dizer? Você quer que eu fale uma outra língua? Eu recomeço tudo, aliás eu jamais termino de 
recomeçar.” Do original em francês: “Félix, pourquoi tu ne me réponds pas? Est-ce que je suis invisible? 
Tu m’entends pas? Est-ce q’on n’a plus rien à se dire? Veux-tu que je parle une autre langue? Je 
recommence tout, d’ailleurs je ne finis jamais de recommencer.”]. 
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3. PRETérito prESEnte II 
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Como visto no capítulo anterior, no decorrer da aposta metodológica das Cartas (não) 

filosóficas, a linguagem audiovisual foi incluída na relação de correspondência 

empreendida. Assim, a cartAgrafia do primeiro momento aos poucos desdobrou-se 

em vídeo-cartas, por necessidade investigativa.  

 

3.1 Escrever (com) imagens 

Enquanto a poesia do instante habita a palavra, há uma poética do instantâneo que 

flerta com a imagem, a imagem gravada, captada, que é dita “capturada”; como se a 

esta fosse recobrado um ponto fugaz da eternidade: “(...) um instante único, em que 

sente ter descoberto pela primeira vez a verdadeira eternidade. Não aquela eternidade 

vazia dos anjos, mas a eternidade cravada na fugacidade de um devir.” (PELBART, 

1993a, p. 21). E Georges Didi-Huberman (2015) provoca: “Diz-se: ‘tirar a foto’. Mas o 

que se tira, a quem se tira exatamente? Tira-se verdadeiramente? E não é preciso 

devolvê-la a quem de direito?” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 205, grifo do autor).  

 

Porém, ao propor a composição de vídeo-cartas (não) filosóficas, foi preciso não 

demonizar a dicotomia apresentada, sequer polarizar as formas, mas sim tomar fôlego 

para atravessar esse terreno pantanoso – em busca, antes, de suas 

desterritorializações. Nesse sentido, foram também relações limítrofes investigadas: 

particular/coletivo, público/íntimo, filosófico/não-filosófico, sensível/inteligível; 

corpo/vídeo; passado/presente. Entre o mergulho profundo no já vivido e a deriva 

numa memória imaginada, insurgiu um PRETérito prESEnte. Feito de PRÉ-TESES? 

Talvez aquele pretérito mais-que-imperfeito, regime temporal que aponta para certo 

descompasso necessário ao ato: escrever com imagens, escrever imagens. Que o 

vídeo aí implicado tem uma corporalidade que se inscreve na película e pela pele. O 

vídeo como a nova escrita (sua “parte maldita”), como analisa Philippe Dubois (2004), 

a partir da obra de Jean-Luc Godard: 

(...) um deslocamento em que a escrita nem precisa recorrer às 
palavras, ela está virtualmente integrada às imagens (e aos sons). 
Com o vídeo godardiano, pensar, ver, escutar e escrever passam a 
constituir um só e mesmo gesto. (...) A videoescrita se revelerá capaz 
de uma incorporação absoluta. Tudo passa por ela, pois tudo está lá, 
para ser tomado, amplificado, ecoado. Não somente o texto (a 
literatura), mas também a pintura, a música, a história, a filosofia e o 
cinema inteiro (e não só este ou aquele filme). Algo se abre então 
diante de nós (‘diante da imagem’) que é da ordem do abismo. 
(DUBOIS, 2004, p. 284, grifo nosso) 
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3.2 In(definições) 

Tal qual o cunho indecidível das cartas criadas no âmbito desta investigação, as vídeo-

cartas (não) filosóficas apresentam uma série de aberturas formais, entendidas como 

indefinições profícuas à invenção. Essa flexibilidade apontada pelo estudo 

videográfico, tanto no campo teórico, quanto na atuação prática, vem desenhando 

margens borradas na tela do vídeo, nesses 53 anos de sua existência no mundo 

(MELLO, 2008) e 45 anos, no Brasil (MACHADO, 2007) – tendo como referência a 

contagem que Arlindo Machado (2007) sugere em 2003, no 30º aniversário, período 

que ele chamou de “maioridade do nosso vídeo” (MACHADO, 2007, p. 16). 

 

A linguagem videográfica é considerada nesta pesquisa segundo a perspectiva de 

Christine Mello (2008), cuja tese de doutoramento foi sobre a videografia brasileira 

sob o viés da crítica de arte. De acordo com a autora, o vídeo é uma “(...) estratégia 

híbrida de construção de sentidos” (MELLO, 2008, p. 27), incluindo-se aí a 

composição de sensações, tal qual defendido por Gilles Deleuze e Félix Guattari 

(2010) em relação à fabricação poética. Nas palavras dos autores: “Pintamos, 

esculpimos, compomos, escrevemos com sensações. Pintamos, esculpimos, 

compomos, escrevemos sensações.” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 196).  

 

Para complementar a definição nacional de “vídeo”, tem-se o projeto eletrônico New 

Media Dictionary, publicado na revista Leonardo por Louise Poissant e colaboradores 

(2001), em conjunto com o Groupe de Recherches en Arts Médiatiques (Gram) da 

Universidade de Québec. Em consonância com a definição convocada através de 

Mello (2008), o material diz: “Como o vídeo é audiovisual por natureza, seus gêneros 

pertencem tanto às artes (literatura, música, pintura) quanto às ciências sociais 

(história, sociologia, filosofia) e às mídias (cinema, televisão).” (POISSANT et al., 

2001, p. 43, tradução nossa).84 

 

As vídeo-cartas, por sua vez, são um gênero surgido nos anos 198085 que, compondo 

um dos verbetes do citado New Media Dictionary, pode ser definido como: 

                                                           
84 Do original em inglês: “Because video is audio-visual in nature, video genres owe as much to the arts 
(literature, music, painting) as to the social sciences (history, sociology, philosophy) and media (film, 
television).” (POISSANT et al., 2001, p. 43). 
85 Há registro de experiências audiovisuais epistolares anteriores como o filme-carta Letter to Jane: an 
investigation about a still (1972), de Jean-Luc Godard e Jean-Pierre Gorin, porém a obra não é 
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Vídeo em que uma mensagem audiovisual é endereçada a um ou mais 

destinatários. A vídeo-carta é composta ao vivo ou é gravada e então 

editada. Algumas das primeiras vídeo-cartas foram Video Letter 

(1982–1983) dos artistas japoneses [Shuntarō] Tanikawa e Shûji 

Terayama,86 e Lettre à Freddy Buache (1982)87 do artista suíço Jean-

Luc Godard. (POISSANT et al., 2001, p. 43, tradução nossa)88 

 

Esse gênero é cercado de indefinições, a começar por sua denominação: vídeo-carta 

ou videocarta? A ou O? Acreditando que o impasse linguístico é indicativo de um 

amplo grau de liberdade de que se dispõe na atuação com/no/para o vídeo, foi tarefa 

desta pesquisa usufruir dele, percorrendo os meandros entre o verbal e o imagético, 

a fim de não apenas entendê-los, mas também de inventá-los. Porém não houve como 

escapar de uma escolha nominal: “a vídeo-carta”. Ela não significa uma supremacia 

da escrita alfabética da carta em relação à imagem do vídeo; aliás, faz lembrar a 

natureza audiovisual da palavra – que é tanto gráfica, quanto sonora.89 

 

Quanto à condição (não) filosófica desses experimentos realizados por meio de  

vídeo-cartAgrafiOs que se tramam, estão dedicadas tanto a exploração do formato 

vídeo-carta, quanto sua extrapolação, a favor da multiplicidade: “Uma multiplicidade 

não tem sujeito nem objeto, mas somente determinações, grandezas, dimensões que 

não podem crescer sem que mude de natureza.” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 

23). Daí a abertura aos porvires metodológicos nesse percurso de aparição de um 

corpoimagem. Este trabalho resultante é um híbrido, que faz a tese acontecer 

enquanto processo criativo e pesquisa acadêmica: “criação como arte e como 

pensamento” (RANGEL, 2009, p. 107).  

 

Nesse sentido, as vídeo-cartas (não) filosóficas compõem um método pensado não 

para ser reproduzido, mas sim singularizado a cada vez que realizado, daí ser uma 

                                                           
considerada uma “vídeo-carta” por ter sido produzida em película 16mm. O formato audiovisual 
epistolar continua sendo criado por Godard, agora para enviar mensagens aos festivais dos quais ele 
se recusa a participar (GUIMARÃES, 2015, p. 165). 
86 https://youtu.be/wyK9QITsNsw  
87 https://vimeo.com/107997613 
88 Do original em inglês: “Video in which an audio-visual message is addressed to one or more 
recipients. The video letter is composed live or is taped and then edited. Some of the first video letters 
were Video Letter (1982–1983) by Japanese artists [Shuntarō] Tanikawa and Shuji Tereyam and La 
lettre à Freddy Buache (1982) by Swiss artist Jean-Luc Godard.” (POISSANT et al., 2001, p. 43). 
89 Discussão semelhante pode ser suscitada em relação ao “videodança”, tipo de obra que tem em si 
implicado um corpo dançante audiovisual. A este respeito, no decurso desta pesquisa foi produzido o 
artigo “reVERSUS: A câmera dançante revê sua experiência telemática”, publicado na Revista 
Eletrônica MAPA D2 – Mapa e Programa de Artes em Dança (e performance) Digital (DULTRA, 2016). 

https://youtu.be/wyK9QITsNsw
https://vimeo.com/107997613
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criação em devir e, por isso, ampla, paradoxal, difusa e repleta de provisoriedades. O 

motor de seus procedimentos singularizantes é o universo “próprio e apropriado”, para 

citar Dante Galeffi (2014), o que impele dizer que “(...) é preciso um método que varie 

com cada autor e que faça parte da obra (...).” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.197-

198). Diante dessa multiplicidade, arriscamos uma possível definição para as vídeo-

cartas (não) filosóficas: Meio audiovisual epistolar de debater ideias, criar conceitos, 

provocar e propagar afetos, promover encontros entre, através e além da logosfera. 

 

3.3 O que guarda a gaveta: poética da caixa-preta 

Do ponto de vista da dinâmica criativa, esta pesquisa se desenvolveu sob o pilar de 

duas caixas: uma, lócus da recepção, o porta-carta intitulado “(a)guarda-carta” (Figura 

4) e localizado em São Paulo com ppp; e a outra, lócus da poiesis, a “vídeo-caixa”, 

em Salvador, que foi uma espécie de minicenário móvel no qual se deu a produção 

das vídeo-cartas (não) filosóficas (Figura 5). Entre elas havia, portanto, uma 

defasagem espaço-temporal: a distância geográfica e a assincronia da 

produção/recepção das correspondências, numa feitura que não desprezou os 

suportes materiais, pelo contrário, tendeu a pensá-los pela via do correio.90 

 

Figura 4 – (a)guarda-carta, porta-carta enviado a ppp no início desta pesquisa.91 

 
Fonte: Autora. 
 

                                                           
90 Assim como as Cartas (não) filosóficas foram enviadas para ppp por correio, as vídeo-cartas (não) 
filosóficas também o foram, em DVDs.  
91 Dimensões do objeto: 28 cm x 8 cm x 22 cm. 
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Figura 5 – Vídeo-caixa, minicenário móvel das vídeo-cartas (não) filosóficas.92 

  
 
Fonte: Autora. 

 

O (a)guarda-carta teve potência de romper distâncias, já que se assemelhava à 

“câmara escura”, fazendo aparecer mesmo o que está longe, através das filmagens, 

sendo, assim, detentora das imagens do que não cabia dentro dela. Ao contrário da 

USG fetal, que gera visualmente um elo entre o feto e seus pais, elo-feto (LE BRETON, 

2011, p. 332-33), o porta-carta se constituiu de um mundo-pesquisa ultrassonografado 

que produzia imagens em seu interior. Por outro lado, suas gravações audiovisuais 

tinham também como elemento o registro da intimidade de bordo, lugar vedado do 

guardar, como a caixa-preta, uma gaveta de manuscritos não publicados ou vídeos 

nunca editados, sequer vistos ou arquivados... E porque sua luz vinha da relação 

assíncrona que aguardava e a guardava, suas imagens têm por parentesco as estrelas 

em seu destempo: o céu, afinal, tão cheio de luzes do passado... que não passa. 

 

Embora o correio eletrônico utilize a metáfora da caixa postal em sua interface – a 

“caixa de e-mails” –, a instantaneidade e capacidade de armazenamento 

possibilitadas pela internet abriram uma transformação sem precedentes nas mais 

variadas relações. Hoje, inclusive, há quem considere ultrapassado esse tipo de 

mensagem. Ainda que os modos de comunicação humana não sejam objeto deste 

trabalho, de certo modo, ele partiu deste campo de problematização, com as cartas 

de papel seladas e entregues por um carteiro. Aliás, é possível, sim, apontar aqui a 

busca por um comum, mas de natureza distinta do entendimento e liberta da 

informação: a afetação do outro, através dessas epístolas criadas sob o pretexto de 

uma escuta específica, a de ppp, mas que pretende ressoar em muitos outros corpos, 

propiciando afecções na difusão do conhecimento. 

                                                           
92 Dimensões do objeto: 31 cm x 13 cm x 21 cm. 
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3.4 Estrangeiridades audiovisuais 

De maneira ampla, Poissant e colaboradores (2001) assinalam sobre as 

contaminações disciplinares na história da arte:  

Baseado originalmente em distinções entre pinturas religiosas, o 

desenvolvimento de classificações generalizou-se e continuou até o 

século XIX, quando as distinções começaram a desaparecer, não só 

dentro da mesma disciplina, mas também entre diferentes disciplinas 

artísticas. Em seguida, a ‘obra de arte total’ (gesamtkunstwerk) fez a 

sua aparição, uma ideia que para os românticos e os pós-românticos 

significou a fusão de todas as artes. Esta visão, que originalmente 

parecia utópica, foi confirmada no século XX e, com a contribuição da 

tecnologia, é cada vez mais enraizada. (POISSANT et al., 2001, p. 43, 

tradução nossa)93 

 

Nesse sentido, associado a diversos meios e materiais, aponta Arlindo Machado 

(2007), “De fato, o vídeo hoje pode estar presente em esculturas, instalações 

multimídia, ambientes, performances, intervenções urbanas, até mesmo em peças de 

teatro, shows musicais e ‘raves’.” (MACHADO, 2007, p. 68). As formas de combinação 

são as mais turvas. Em relação às vídeo-cartas (não) filosóficas, elas têm consonância 

com a ideia de Dubois (2004) sobre as inflexões entre plasticidades/virtualidades do 

objeto e da imagem: “(...) para ‘pensar o vídeo’ (como estado e não como objeto), 

convém não somente pensar junto a imagem e o dispositivo como também, e mais 

precisamente, pensar a imagem como dispositivo e o dispositivo como imagem.” 

(DUBOIS, 2004, p. 101). Tal perspectiva ultrapassa a proposta de Jacques Aumont 

(2009) de que dispositivo “(...) é o que não é visível, mas permite ver.” (AUMONT, 

2009, p. 190). Porém cabe, ainda, indagar: 

Mas o que é um dispositivo? É antes de mais nada um emaranhado, 
um conjunto multilinear. Ele é composto de linhas de natureza 
diferente. E estas linhas do dispositivo não cercam ou não delimitam 
sistemas homogêneos, o objeto, o sujeito, a língua, etc., mas seguem 
direções, traçam processos sempre em desequilíbrio, às vezes se 
aproximam, às vezes se afastam umas das outras. Cada linha é 
quebrada, submetida a variações de direção, bifurcante e engalhada, 
submetida a derivações. Os objetos visíveis, os enunciados 
formuláveis, as forças em exercício, os sujeitos em posição são como 
vetores ou tensores. (...) A novidade de um dispositivo em relação aos 

                                                           
93 Do original em inglês: “Originally based on distinctions between religious paintings, the development 
of classifications became widespread and continued until the nineteenth century, when the distinctions 
began to disappear not only within the same discipline, but also between different artistic disciplines. 
Then ‘total artwork’ (gesamtkunstwerk) made its appearance, an idea that for the romantics and the 
post-romantics meant the fusion of all the arts. This vision, which originally seemed utopian, was borne 
out in the twentieth century and, with the contribution of technology, is becoming more entrenched.” 
(POISSANT et al., 2001, p. 43). 
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precedentes pode ser chamada de sua atualidade, nossa atualidade. 
O novo é o atual. O atual não é o que somos, mas antes o que nós 
nos tornamos, aquilo que estamos nos tornando, isto é o Outro, nosso 
tornar-se outro. Em todo dispositivo, é preciso distinguir aquilo que nós 
somos (aquilo que nós já não somos mais) e aquilo que nós estamos 
nos tornando: a parte da história, e a parte do atual. A história é o 
arquivo, o desenho daquilo que nós somos e que paramos de ser, 
enquanto que o atual é o esboço daquilo que nós nos tornamos. De 
modo que a história ou o arquivo é o que nos separa ainda de nós 
mesmos enquanto que o atual é este Outro com o qual nós já 
coincidimos. (DELEUZE, 2012)94 

 

Tendo no horizonte, agora, essa abordagem filosófica feita por Deleuze (2012), 

voltamos ao ponto de vista do estudo da imagem, no qual Aumont (2009) define 

dispositivo como o conjunto de “(...) meios e técnicas de produção das imagens, seu 

modo de circulação e eventualmente de reprodução, os lugares onde elas estão 

acessíveis e os suportes que servem para difundi‐las.” (AUMONT, 2009, p. 135). 

Apesar de ser uma definição ainda circunscrita a aspectos técnicos, o autor amplia o 

espectro conceitual, afirmando que: 

 
(...) [O] espectador jamais tem, com as imagens que olha, uma relação 
abstrata, ‘pura’, separada de toda realidade concreta. Ao contrário, a 
visão efetiva das imagens realiza-se em num contexto multiplamente 
determinado: contexto social, contexto institucional, contexto técnico, 
contexto ideológico. É o conjunto desses fatores ‘situacionais’, se 
assim se pode dizer, fatores que regulam a relação do espectador com 
a imagem, que chamaremos de dispositivo. (AUMONT, 2009, p. 15, 
grifo do autor). 

 

Giorgio Agamben (2005), por sua vez, problematiza o conceito de dispositivo a partir 

do pensamento foucaultiano. Conforme menciona Agamben (2005), embora não 

tenha definido o termo, Michel Foucault esboçou alguns vetores em torno dele, a 

saber: o dispositivo como uma rede com função estratégica concreta e inscrita em 

uma relação de poder que não se restringe a tecnologias específicas do poder. 

Coincindido com acepções dicionarísticas no francês, o dispositivo foucaultiano “(...) 

parece se referir à disposição de uma série de práticas e de mecanismos (ao mesmo 

tempo linguísticos e não linguísticos, jurídicos, técnicos e militares) com o objetivo de 

                                                           
94 O trecho integra uma tradução recente do texto “O que é um dispositivo?”, de Gilles Deleuze, 
publicado originalmente como « Qu'est-ce qu'un dispositif ? » em Michel Foucault philosophe, 
Rencontre internationale, Paris 9, 10, 11 jan. 1988 (Paris, Le Seuil, 1989, p. 185-195). 
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fazer frente a uma urgência e de obter um efeito.” (AGAMBEN, 2005, p. 11).95 

Desdobrando a ideia dos dispositivos foucaultianos, Agamben (2005)96 propõe situar 

o conceito em um novo contexto, com o que declara: 

(...) chamarei literalmente de dispositivo qualquer coisa que tenha de 
algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, 
interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as 
opiniões e os discursos dos seres viventes. Não somente, portanto, as 
prisões, os manicômios, o panóptico, as escolas, as confissões, as 
fábricas, as disciplinas, as medidas jurídicas etc, cuja conexão com o 
poder é em um certo sentido evidente, mas também a caneta, a 
escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, 
os computadores, os telefones celulares e – porque não – a linguagem 
mesma, que é talvez o mais antigo dos dispositivos, em que há 
milhares e milhares de anos um primata – provavelmente sem dar-se 
conta das consequências que se seguiriam – teve a inconsciência de 
se deixar capturar. (...) A ilimitada proliferação dos dispositivos, que 
define a fase presente do capitalismo, faz confronto [a] uma 
igualmente ilimitada proliferação de processos de subjetivação. (...) Na 
raiz de cada dispositivo está, deste modo, um desejo demasiadamente 
humano de felicidade, e a captura e a subjetivação deste desejo em 
uma esfera separada constitui (sic) a potência específica do 
dispositivo. (AGAMBEN, 2005, p. 13; 14) 

 

O autor aponta para a necessidade premente de “profanar os dispositivos”, no sentido 

de liberar aquilo que foi capturado e separado de si para restituí-Io ao uso comum, 

entendendo a profanação, portanto, como um “contradispositivo”. Embora 

considerado por Agamben (2005) como uma máquina de governo enquanto produtor 

de subjetivação, o autor destaca que, atualmente, o dispositivo viabiliza também (e 

muito mais) processos de dessubjetivação, o que capilariza seu poder em âmbitos 

diversos da vida, tornando a imagem dos supostos sujeitos difusa para o governo. 

Assim, um caminho para pôr em prática a subversão do dispositivo-imagem, nesta 

pesquisa, foi propor “micromedidas” (VIANA NETO, 2005) para o vídeo. Elas são 

estrangeiridades audiovisuais, tal como acontece na literatura, que clama um povo 

por vir ao fundar uma espécie de nova língua dentro da língua (DELEUZE; GUATTARI, 

                                                           
95 Trecho da fala também nomeada “O que é um dispositivo?”, proferida por Giorgio Agamben numa 
das conferências que realizou no Brasil, em set. 2005, cuja tradução feita por Nilceia Valdati foi 
publicada no mesmo ano na Revista Outra Travessia. 
96 Na introdução às ideias especificamente suas sobre dispositivo, o autor menciona que um dos 
princípios metodológicos de suas pesquisas “(...) é aquele de individuar nos textos e nos contextos (...) 
o elemento filosófico, ou seja, (...) o locus e o momento em que estes são passíveis de 
aprofundamento.” (AGAMBEN, 2005, p. 12-13). A partir desse ponto, Agamben passa a atuar por conta 
própria em relação aos pensamentos suscitados por eles. 
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2010; VALÉRY, 2012). A exemplo de “INFINIETZSCHE”97, experimentação de Ivan 

Maia de Mello (2012) que tem a filosofia como tema e a poesia como forma. 

Então pode-se buscar o argumento de crítica no inconcluído ou quem 
sabe no inconcluível, que se mostra enquanto obra torso, enquanto 
obra que revela o fragmento das suas próprias medidas. (...) aquilo 
que ainda não está ao todo formado, mas que traça, a partir da poesia 
de uma construção, diversos ritmos que se revigoram como 
complemento de toda sua obra. (...) a realidade é realidade poética e 
filosófica, fruto de uma nova gramática (...). (VIANA NETO, 2005, p. 
50; 52) 

 
Nova gramática esta feita das sugeridas micromedidas, por uma ordem outra e uma 

harmonia outra das coisas (até de coisas outras). Portanto as Cartas (não) filosóficas 

não acabaram, elas se tornaram – tal qual se pretendia com uma metodologia em 

devir. 

 

3.5 Fissuras de uma videocracia 

É importante ressaltar que a iniciativa de passar a escrever (com) imagens não 

configurou a adoção de sistemas de representação (“mostro isto, para dizer aquilo”), 

nem a ratificação do mundo imageticamente codificado, conforme a 

“sobrecodificação” problematizada por Joaquim Viana Neto (2013). Mas será esta 

uma tarefa possível? Para tal tentativa, foram acolhidas duas categorias de imagem 

que têm em comum uma elaboração baseada num “amadorismo quase militante”, 

citando o pesquisador e poeta Marcelo Neder Cerqueira (2014). São elas: as imagens 

amadas e as imagens amantes. 

 

Distintas de uma suposta cinefilia, essas imagens amadas foram feitas 

especificamente para a criação das vídeo-cartas. Já as imagens amantes, também 

amadoras, configuraram-se a partir dos acervos videográficos pessoal e da internet, 

que tiveram uma fração de seus arquivos recontextualizada na produção deste 

trabalho. Há uma dimensão política em recorrer ao arquivismo, que deflagra “devires 

no espaço do tempo e no tempo do espaço” (VIANA NETO, 2018)98 – tal qual a 

restituição das imagens reclamada por Didi-Huberman (2015). Segundo o autor,  

                                                           
97 Palavra-poema que intitula o prólogo da tese Autopoieses do corpoema: a vida como obra de arte 
(MELLO, 2012). 
98 Nota de aula com Professor Joaquim Viana Neto (2018), no Programa de Pós-graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da UFBA (PPGAU-UFBA), em 11 mai. 2018. 
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(...) restituir [é] verbo que diz respeito ao mesmo tempo da 
transformação de um objeto e de sua substituição por um outro. (...) A 
restituição não implica nem anexação nem aquisição de propriedade. 
(...) Anexar quer dizer, portanto, possuir, segundo o antigo valor do 
mancipium romano, como quando se compra alguma coisa – ou 
alguém – para dele dispor a sua maneira segundo seu direito privado. 
(DIDI-HUBERMAN, 2015, p. 208; 210, grifos do autor) 

 

Algo semelhante foi pensado por Daney (2007, p. 114) e Comolli (2008). O primeiro 

propôs um efeito de reparação realizado pelo cinema de Godard ao absorver para a 

tela um real-a-ser-transformado (operação que o crítico chamou de “pedagogia 

godardiana”). Em suas palavras, “Reparar é devolver as imagens e os sons àqueles 

de quem foram arrestados. Inextirpável fantasia. É também engajá-los na produção 

de suas próprias imagens e sons.” (DANEY, 2007, p. 114).99 Já Comolli (2008) 

problematiza a espetacularização dos corpos no cinema, discutindo a potência 

reparadora sob a perspectiva do filme documentário. Sobre o assunto, ele diz: 

Esses homens e essas mulheres que nós filmamos, que nessa relação 
aceitaram entrar, nela irão interferir e para ela irão transferir, com sua 
singularidade, tudo o que trazem consigo de determinações e de 
dificuldades, de gravidade e de graça, de sua sombra – que, com ele, 
não será reduzida –, tudo o que a experiência de vida deles terá 
modelado... Concomitantemente, alguma coisa da complexidade e da 
opacidade das sociedades e alguma coisa da exceção irremediável de 
uma vida. (COMOLLI, 2008, p. 176) 

 

Assim como esta pesquisa desenvolveu uma correspondência assíncrona, no 

contrafluxo da interatividade instantânea, ao privilegiar o amadorismo na imagem, ela 

corrobora com uma espécie de “estética do borrão” (ALENCAR, 2006; VIANA NETO, 

2013), no intuito de ser um contraponto crítico à acuidade visual demandada e incitada 

pelos delírios de perfeição da era digital. 

 

Com a busca do íntimo nas “imagens do mundo”, objetivou-se não atender à atual 

videocracia, mas o contrário: escapar dela. Para tanto, lançou-se mão do vídeo 

crônico, do vídeo-crônica, já que eles comportam a fragilidade do cotidiano, mesmo 

que inventado, porque inventado. Experiências semelhantes podem ser encontradas 

                                                           
99 Publicado originalmente no Cahiers du cinéma n. 262-263, em jan. 1976, o texto “Le therrorisé” de 
Serge Daney é apresentado, neste trabalho, nas edições brasileira (de 2007) e portuguesa (de 2015), 
a fim de aproveitar algumas diferenças de tradução julgadas pertinentes. A exemplo do título “O 
ateorrizado” da versão de Portugal, que aproveita o jogo de palavras original entre “teorizado” e 
“aterrorizado”, conforme atenta nota das tradutoras.  
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no cinema, a exemplo dos filmes Um homem com a câmera (1929), de Dziga Vertov, 

e La rabbia (1963), de Pier Paolo Pasolini e Giovannino Guareschi. 

 

Também nessa perspectiva, no trabalho videográfico de Carlosmagno Rodrigues 

(autor do sugestivo blogue “Videologia da libertação”100), a câmera participa de suas 

reuniões particulares como mais um entre os personagens-amigos e do cotidiano de 

seu lar, acompanhando o crescimento de seu filho, que, num dado momento, passa a 

interagir diretamente com ela, como se entrasse conscientemente no familiar jogo 

audiovisual a partir de então (MIGLIORIN, 2009). 

 

Já no trabalho Postais para Charles Lynch (2016), um livro de artista produzido pelo 

Coletivo Garapa, o borrão na imagem é levado ao extremo literal: “A partir da 

apropriação de imagens de linchamentos publicadas na internet, propomos a 

desconstrução das imagens da violência por meio da interferência nos arquivos 

digitais.” (GARAPA, 2015), explica o grupo no site oficial. A referida interferência 

corresponde à glitch art, que consiste na modificação computacional da imagem digital 

a partir da “invasão” de sua codificação (Figura 6).  

 

Figura 6 – Imagem com glitch em página do livro de artista Postais para Charles Lynch 
(2016), do Coletivo Garapa. 

 
Fonte: <http://garapa.org/portfolio/postais-para-charles-lynch/>. 

 

Esse trabalho do Garapa discute os linchamentos contemporâneos no Brasil, mas 

revela uma atitude ativista diante de temas custosos também à toda a humanidade: a 

violência e o racismo. Seu título se refere aos cartões-postais trocados e/ou 

                                                           
100 http://carlosmagno-film.blogspot.com.br/ 

http://garapa.org/portfolio/postais-para-charles-lynch/
http://carlosmagno-film.blogspot.com.br/
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colecionados nos Estados Unidos, entre o fim do século 19 e o início do século 20, 

que continham fotografias de corpos linchados – prática epistolar que, de tão 

frequente e sórdida, foi proibida pelo serviço postal do país.  

 

Linchamento (lynching, em inglês) deriva da Lynch Law, espécie de “lei miliciana” 

instituída pelo fazendeiro e político Charles Lynch, no período da Guerra de 

Independência Americana, para punir violenta e publicamente os defensores da 

monarquia britânica. Mas foi a partir da Guerra de Secessão que o termo passou a 

ser difundido, tendo como principal alvo de linchamento os negros do sul dos Estados 

Unidos (FEHLAUER, 2016; ZUM, 2015). No ensaio “Notas de um percurso pela 

barbárie”, que integra a obra Postais para Charles Lynch, Paulo Fehlauer (2016) 

compara as realidades brasileira e estadunidense, cada uma à sua época: 

Obviamente, há diferenças de contexto, mas a comparação, mesmo 
que arbitrária, parece fazer sentido por três características comuns às 
duas narrativas: compreendem uma forma popular e contemporânea 
de transmissão de informação (correio X internet); utilizam uma 
linguagem visual realista apoiada no testemunho documental 
(fotografia X vídeo de celular); estão permeados por um caráter 
moralizante, como se, por meio da transmissão, buscassem legitimar 
as ações representadas. (FEHLAUER, 2016) 

 

O posicionamento político da obra não está apenas no conteúdo que aborda, mas 

também na forma com que foi produzida, já que questiona os artefatos e contextos 

midiáticos, ao evidenciar a imagetização da vida social em seu aspecto sangrento, e 

ao trocar os milagrosos programas editores de imagem pelas alterações diretas na 

“informação” dela – uma violação na estrutura imagética, violência contra a própria 

imagem que se fazia violenta. Além dos frames adulterados, o livro do Garapa possui 

alguns dos códigos alterados impressos em páginas (Figura 7), textos discursivos e 

um suporte de memória especial (que, de forma simplória, poderia ser dito como uma 

“super fita”): 

Por meses, o coletivo buscou os vídeos de linchamento publicados no 
Youtube – arquivos voláteis que, por violarem as condições de uso do 
site, saem da rede na mesma velocidade que entram. O material 
encontrado, baixado e catalogado foi armazenado em um disco LTO, 
uma mídia empregada para backup de dados, que oferece maior 
segurança de armazenamento, mas que não pode ser acessada 
facilmente, sendo ilegível para um computador comum. Desses vídeos 
foram extraídos frames e comentários de ódio, que, inseridos nos 
códigos das imagens, geram um glitch, uma interferência em sua 
estética e inteligibilidade. (ZUM, 2015) 
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Figura 7 – Codificação digital adulterada por inserção de comentário,101 compondo 
página do livro de artista Postais para Charles Lynch (2016), do Coletivo Garapa (abaixo, 
detalhe da imagem). 

 
 

 
Fonte: <http://garapa.org/portfolio/postais-para-charles-lynch/>. 

 

Com uma política de uso clara, cujas diretrizes da comunidade estão acessíveis na 

internet,102 a plataforma de vídeos online YouTube  tem seu monitoramento de 

imagens de violência (e outros conteúdos impróprios) dependente da filtragem feita 

por seus usuários a partir do recurso de sinalização, para que sua equipe analise o 

vídeo então considerado inadequado e julgue a necessidade de excluí-lo. É nesse 

cenário que, em 22 jun. 2018, a busca pelo termo “linchamento”, em tal plataforma, 

apontou “Aproximadamente 14.400 resultados” (YOUTUBE, 2018); a procura pela 

versão em inglês do mesmo termo aumentou o número para “Aproximadamente 

115.000 resultados” (YOUTUBE, 2018).103  

                                                           
101 Transcrição do texto inserido para adulteração do código informacional da imagem: “parabéns a 
todos que particparam/ do linchamento/ muitos socos, chutes../ vcs sao o orgulho da naçao/ continuem 
assim/ e vamos lichar mais bandido desgraçados/ e torturalos até a morte/ afinal nada mais justo do 
que uma bela porrada em um filho da puta que rouba um trabalhador”. 
102 https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/policies/#community-guidelines 
103 Na mesma data, a busca pelos termos “vídeo-carta” e “video letter” (ambos entre aspas por serem 
palavras compostas) apontou para aproximadamente 15.200 e 42.700 resultados, respetivamente 
(YOUTUBE, 2018). Dentre os achados, estão dois curiosos: a “VideoCarta II da Creche Aberta à 
Sociedade” (https://youtu.be/Fx0Jc48vjwA), um instrumento de reivindicação sócio-política feito pelos 
integrantes da Ocupação Creche Aberta da USP, em 2017, com fala das próprias crianças da creche 
entre os depoimentos dos militantes do movimento; e, no extremo capitalista, o guia prático de produção 
de uma vídeo-carta, realizado em 1989 pela empresa JVC para promover seus produtos audiovisuais: 
“JVC - How to Make a Video Letter - [1989 | VHS-C | 60FPS]” (https://youtu.be/ETmbkYYBMPQ). 

http://garapa.org/portfolio/postais-para-charles-lynch/
https://www.youtube.com/intl/pt-BR/yt/about/policies/#community-guidelines
https://youtu.be/Fx0Jc48vjwA
https://youtu.be/ETmbkYYBMPQ
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Considerando apenas as ocorrências da busca em português, essa quantidade de 

vídeos, no limite, significa pelo menos 14.400 x 2 corpos (levando em conta que cada 

vídeo apresenta, no mínimo, um corpo que lincha e um corpo que é linchado), isto é, 

trata-se de aproximadamente 28.800 corpos em situação violenta. Algo semelhante 

ao que Adolf Loos (1910) vislumbra: “Quando encontramos na floresta um túmulo com 

seis pés de comprimento e três de largura, modelado com a pá, ficamos sérios e 

alguma coisa fala em nós: ‘há alguém enterrado aqui.’” (LOOS, 1910 apud ROSSI, 

2001, p. 151). Quer dizer que ali há um corpo, como há corpos violentados e violentos 

nos vídeos de linchamento. Corpos em vias de desaparecer... apesar da imagem. 

 

Com o objetivo de adentrar a esfera do constante visível que é o YouTube,104 para 

nela provocar corrosões, esta pesquisa criou o canal Caixa Portal,105 onde foram 

postadas digitalmente as vídeo-cartas (não) filosóficas. Um ambiente não-filosófico, 

tampouco artístico, no qual este trabalho joga com uma espécie de terrorismo poético 

capaz de forjar uma in?adequação do material à plataforma. (“¿Qué son esses 

bídeos?!”, sugeriu o colega, com graça e seu sotaque espanhol, um possível espanto 

por parte dos administradores do YouTube em relação às vídeo-cartas). Afinal, será 

que propor uma tela branca, tal qual as páginas em branco do Manual de como pensar 

outro pensamento,106 faz com que esses vídeos sejam enquadrados na advertência a 

seguir? “Vídeos que mostrem atos perigosos ou prejudiciais podem sofrer restrição 

por idade ou ser removidos, de acordo com a gravidade.” (YOUTUBE, 2018). 

 

Qual a gravidade de pensar outro pensamento? 

                                                           
104 Embora a plataforma Vimeo seja considerada mais profissionalizada que o YouTube, este foi 
escolhido como um dos meios desta pesquisa justamente pelo perfil popularizado, que ratifica as 
questões problematizadas por esta tese em relação à arte e à academia. Outro ponto a ser destacado 
é que, apesar da distinção mencionada em relação ao nível de profissionalização das duas plataformas, 
a modalidade youtuber tem se proliferado na atualidade enquanto profissão (tomando como parâmetro 
o conjunto ocupação + geração de renda). Em crítica de 2007 sobre a reprodução da linguagem da 
televisão nas novas mídias, o professor e pesquisador Ronaldo Lemos (2007), considerado um 
tecnocrata pelo jornalista Alexandre Figueiredo (2012), afirmou que “A principal mídia em busca da sua 
própria linguagem é o YouTube.” (LEMOS, 2007). No entanto, na atuação dos youtubers repletos de 
seguidores, visualizações, curtidas e compartilhamentos, já é possível notar certa repetição, tanto no 
modo de atuar para a câmera, quanto no de editar o vídeo. Como curiosidade, vale ressaltar ainda que 
os criadores de conteúdo da plataforma contam com uma seção específica chamada “YouTube para 
Artistas” (https://artists.youtube.com/), cujos recursos como vídeo-aulas e rankings de audiência se 
destinam a quem quer “interagir e conquistar fãs no YouTube”, refere a plataforma (YOUTUBE, 2018). 
105 https://www.youtube.com/channel/UCMvUocjq87WsXfzRFhSQbIg/videos  
106 Experimento integrante desta tese, apresentado em conjunto com ela na caixa que a guarda e 
discutido no capítulo 7. 

https://artists.youtube.com/
https://www.youtube.com/channel/UCMvUocjq87WsXfzRFhSQbIg/videos
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Para driblar os motores de busca da plataforma YouTube e causar uma espécie de 

glitch na navegação de seus usuários sedentos pela condição entre a vida e a morte 

dos corpos linchados, oito meses após a criação da Caixa Portal, o termo “linchamento” 

foi inserido como tag (do inglês, “etiqueta”) nos 14 vídeos ali reunidos (Figura 8). Na 

atualidade, o sistema de etiquetagem online (proliferado #AtravésdasHashtags) 

corresponde à antiga função bibliográfica das palavras-chave. A despeito do que se 

esperava em relação à adulteração na etiquetagem das vídeo-cartas, o número de 

acessos ao canal cresceu apenas 36% (aumento concentrado nos cinco primeiros 

dias após o procedimento). Além disso, a reconfiguração do acesso à Caixa Portal 

impôs o risco de que seu conteúdo fosse censurado e banido devido à tag que 

carrega, e não por suas imagens ou propostas conceituais. Teria tamanho alcance 

uma “simples” palavra-chave? Tal tema será retomado no capítulo 6. 

 
Figura 8 – Adulteração nas tags das vídeo-cartas (não) filosófica na Caixa Portal. 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=MFZEeMYkyDc>. 

 

O desvio do fluxo das imagens violentas propõe ao usuário do YouTube uma 

experiência audiovisual outra, que, no entanto, pode não ser levada adiante, com a 

desistência de visualização da vídeo-carta encontrada involuntariamente – tudo está 

à distância de um clique. Essa alternativa à violência pela via da imagem não 

intenciona ser uma espécie de livramento do olhar, mas sim uma abertura da vida 

violentamente vivida ao invivível da vida, matéria própria às vídeo-cartas (não) 

filosóficas. (Ou haveria no linchamento toda uma “invivibilidade” do corpo morto-vivo 

que se faz?) 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=MFZEeMYkyDc
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Aprofundando a questão da profusão vertiginosa das imagens e sua implicação nas 

relações sociais, no texto reivindicativo “Por um manifesto pós-fotográfico”,107 Joan 

Fontcuberta (2014) propõe a “superação das tensões entre privado e público.” 

(FONTCUBERTA, 2014, p. 123). O autor enfoca a imagem fotográfica e indica estar 

em curso uma revolução que vem constituindo o “mundo da fotografia 2.0” 

(FONTCUBERTA, 2014, p. 127), cuja proporção ele descreve através de uma citação 

de Clément Chéroux (apud FONTCUBERTA, 2014): “De um ponto de vista de seus 

usos, se trata de uma revolução comparável à instalação de água corrente nos lares 

no século XIX. Hoje, dispomos, em domicílio, de uma torneira de imagens que implica 

numa nova higiene da visão.” (CHÉROUX apud FONTCUBERTA, 2014, p. 124). 

Segundo Fontcuberta (2014, p. 119), no entanto, essa nova higiene é cercada por 

uma “poluição icônica” que permeia a “nova midiasfera”, por isso o autor levanta a 

indagação: “Vale a pena enriquecer a contaminação gráfica reinante?” 

(FONTCUBERTA, 2014, p. 124). 

 

Sob esse viés, a pesquisa artística de Denise Agassi aponta para uma tal “estética do 

acesso” (FONTCUBERTA, 2014, p. 124), através de uma “ecologia do visual” que tem 

por método a “reciclagem” de imagens, valendo-se da ampla circulação destas e da 

possibilidade de geri-las – não se trata mais da produção imagética em si, mas de 

gerir a vida da imagem (FONTCUBERTA, 2014, p. 122; 126). O interesse e estudo 

sobre fotografias de viagem levou Agassi a criar a obra Subindo a Torre Eiffel (2009- 

2015), uma “net arte”, como classifica, pela dependência do trabalho de conexão com 

a internet. Sobre sua motivação, a artista afirma: “Comecei a colecionar estas 

imagens, mas logo percebi que não teriam fim e seria frustrante continuar com este 

procedimento, precisava criar um sistema que [fosse] capaz [de] abarcar as imagens 

em fluxo.” (AGASSI, 2017). Assim, ela configurou uma interface online de indexação 

de vídeos do YouTube contendo a tag “subindo a torre eiffel”, além dos 

correspondentes da expressão em mais cinco idiomas.108  

 

                                                           
107 Texto original “Por un manifiesto posfotográfico”, publicado em 11 mai. 2011, no Jornal La 
Vanguardia (Barcelona, Espanha). Sobre a grafia do conceito, adotamos o termo tal qual aparece no 
título traduzido para o português (“pós-fotográfico”) e seu substantivo correspondente, “pós-fotografia”. 
108 Outras tags da obra Subindo a Torre Eiffel: “up eiffel tower”, “klettern auf den eiffelturm”, “subiendo 

torre eiffel”, ايفل برج تسلق , “haut tour eiffel”. 
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Como a busca do conteúdo é feita em tempo real e o banco de dados é atualizado 

constantemente, o resultado da obra é sempre novo, embora sejam imagens de 

circunstância e comportamento turísticos repetidos, o que torna os vídeos similares. 

Não deixa de ser, no entanto, uma forma de tocar Paris...109 – como se o giro aleatório 

do globo terrestre em miniatura fosse substituído pelas programações algorítmicas 

ativadas pelo dedo que clica. Apesar de ter ficado disponível ao público durante alguns 

anos, para acesso pela plataforma web,110 o formato de apresentação do trabalho é 

uma instalação física composta por um totem de monitores conectados à rede para 

receber o fluxo informacional filtrado pela etiquetagem da obra.111 

 

A partir do trabalho Plataforma Net Arte (2013-atual),112 também de Agassi, 

produzimos o ‘Subindo a Torre Eiffel’ Reload (2018),113 sob o codinome de Issaga, 

utilizando as tags em português e inglês da obra primeira, a fim de “recriar” a interface 

concebida pela artista e que já não mais se encontra no ar (Figura 9). É curioso notar 

que o sistema da plataforma registra: “Gerado em: 23/06/2018” – e não “criado”, 

tornando evidente o caráter automatizado de parte desse tipo de trabalho. No entanto, 

há também a porção customizável da Plataforma Net Arte, na qual o “usuário” escolhe 

as tags que quer utilizar e os tipos de arquivo que deseja inserir em sua sequência 

(estão disponíveis fotografias, vídeos, textos e áudios dos bancos de dados online 

Flickr, YouTube, Twitter e Freesound). Além disso, a disposição do conteúdo no vídeo 

final pode ser configurada dentro de algumas opções oferecidas pela plataforma, 

como por exemplo: sobreposição de imagens, número de janelas, formato horizontal 

ou vertical destas, duração dos vídeos indexados, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
109 Referência à proposta de “viagem poética” feita por IvaNotável a Joaquim Viana Neto, em 1995. 
110 deniseagassi.net/subindoatorreeiffel  
111 Vídeo de documentação da instalação Subindo a Torre Eiffel, na exposição “Demasiada Presença”, 
realizada na Escola São Paulo, em mai. 2009: https://www.youtube.com/watch?v=KgmRIOgFHic 
112 http://plataforma.midiamagia.net/ 
113 http://plataforma.midiamagia.net/net_arte/subindo-a-torre-eiffel-reload 

http://www.deniseagassi.net/subindoatorreeiffel
https://www.youtube.com/watch?v=KgmRIOgFHic
http://plataforma.midiamagia.net/
http://plataforma.midiamagia.net/net_arte/subindo-a-torre-eiffel-reload
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Figura 9 – Frame da net arte ‘Subindo a Torre Eiffel’ Reload (2018), de Issaga. 

 
Fonte: <http://plataforma.midiamagia.net/net_arte/subindo-a-torre-eiffel-reload>. 

 

Outro exemplo ainda inusual das mídias digitais é o projeto de divulgação científica 

“Ciência na rua”,114 cujo conteúdo está distribuído no YouTube, Facebook e 

Instagram, e que conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) – que, vale ressaltar, também possui um canal de 

vídeo online na plataforma YouTube.115 Voltado para o público de 14 a 25 anos, o 

“Ciência na rua” foi idealizado pela jornalista e professora Mariluce Moura, em 2009, 

originalmente como um jornal semanal impresso, em formato tabloide. Porém, tendo 

como principal dificuldade a viabilização financeira, além da crescente demanda 

digital, em 2016, aliada ao Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da 

Universidade Estadual de Campinas (Labjor-Unicamp) e a outros parceiros, Moura 

lançou o site do referido projeto, que agrega crônicas, artigos, vídeos, reportagens, 

cartoons, áudios, etc, incluindo uma seção dedicada aos “campos transdisciplinares”. 

 

Em junho de 2018, o “Ciência na rua” lançou a série audiovisual “O que é isso?”, tendo 

como princípio ser constituída por “vídeos bem curtos e completamente amadores” 

(MOURA, 2018) compostos pela entrevista de dois pesquisadores da área em questão 

que atuem em universidades públicas, sendo uma das instituições a UFBA, atual sede 

do projeto. Os entrevistados seguem o seguinte roteiro de perguntas: “O que é esse 

campo? Para que serve? O que tem a ver com a ciência e a vida cotidiana? Que 

leituras recomendam a quem quer se aproximar desse campo?” A alocação desses 

vídeos em plataformas como o YouTube é aqui entendida como uma ocupação pela 

cultura científica dos popularizados espaços online, assim como se pretende com a 

                                                           
114 http://ciencianarua.net 
115 https://www.youtube.com/user/CNPqOficial 

http://plataforma.midiamagia.net/net_arte/subindo-a-torre-eiffel-reload
http://ciencianarua.net/
https://www.youtube.com/user/CNPqOficial
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Caixa Portal, a fim de difundir as vídeo-cartas (não) filosóficas, ao tempo em que se 

propõe uma crítica visual do mundo contemporâneo hiperimagetizado.  

 

Com esta pesquisa, buscamos pôr em evidência um modo de vida científico em que 

se está à disposição dos achados do percurso – ser “um cão farejador susceptível a 

tudo” (DULTRA, 2012), murmuramos outrora. Pois, assim como a investigação requer 

curiosidade para “cavar” as camadas do conhecimento, é preciso que se tenha 

também disponibilidade para as preciosidades serendipitosas que contribuem com a 

invenção na ciência. No limite, admitir o “uso do acaso como motor criativo” 

(FONTCUBERTA, 2014, p. 128), como constata Fontcuberta (2014) no contexto do 

que chama de “pós-fotografia”.116 Tal qual escreveu o jovem poeta Franz Xaver 

Kappus em carta a Rainer Maria Rilke sobre certa condição de “Viver e escrever no 

cio” (KAPPUS apud RILKE, 2013, p. 33),117 talvez haja igual necessidade de um 

pesquisar no cio, dotado da avidez das “(...) núpcias, sempre ‘fora’ e ‘entre’. Seria isso, 

pois, uma conversa.” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 16). Conversa de inventores, de 

pensadores, de mundos a serem descobertos, mundos a serem criados... 

 

Essa criação não supõe, no entanto, o ineditismo de uma pretensa originalidade a ser 

patenteada; sua singularidade está em outra chave. É, antes, a via da apropriação, da 

torção que afirma a diferença, da adulteração a ser discutida no capítulo 5. Nesse 

sentido, a seguir, estão elencados (por ordem cronológica) alguns casos em que um 

mesmo recurso, o da vídeo-carta, é utilizado diretamente numa mesma área, a do 

ensino brasileiro, produzindo, cada um a seu modo, experiências audiovisuais que 

transbordam a vida vivida em sala de aula:118 

(a) Em 1993, o Centro de Criação de Imagem Popular (CECIP)119 desenvolveu o 

“Projeto Vídeo Carta” junto a alunos e professores de duas escolas públicas da 

Baixada Fluminense. “Cada escola gravava um vídeo abordando suas 

questões e fazendo perguntas aos colegas de outra escola. Uma vez editados, 

                                                           
116 Segundo define Fontcuberta (2014), “Efetivamente, a pós-fotografia não é mais que a fotografia 
adaptada à nossa vida online. (...) [Ela] habita a internet e seus portais, isto é, as interfaces que hoje 
nos conectam ao mundo e veiculam boa parte de nossa atividade. (...) a pós-fotografia é o que resta 
da fotografia.” (FONTCUBERTA, 2014, p. 122; 130). 
117 A expressão citada é retomada por Rilke (2013) em carta de 23 abr. 1903, escrita ao próprio Kappus 
e fonte para este trabalho. 
118 A grafia dos nomes/títulos presentes nessa lista obedece às fontes originais, daí a variação gráfica 
em cada caso para o termo “vídeo-carta”. 
119 http://www.cecip.org.br/  

http://www.cecip.org.br/
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esses programas eram exibidos e provocavam reflexões e novas perguntas, 

estimulando um diálogo entre escolas de bairros distantes.” (CECIP, 2018); 

(b) Dentro do “Programa de Alfabetização Audiovisual”, alunos e professores da 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Saint Hilaire produziram o vídeo Nós, 

Nossa Escola e uma Vídeo Carta (2012).120 O programa atua na formação de 

docentes da Rede Pública de Ensino e é realizado através da parceria entre as 

Secretarias Municipais de Cultura e de Educação, o Ministério da Educação e 

a Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Faculdade de Educação; 

(c) A Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) tem  

como proposta de extensão o “Projeto Vídeo-Cartas”, no qual os estudantes de 

Licenciatura em Educação do Campo criam vídeos durante o período da 

pedagogia da alternância em que estão em suas comunidades, destinando-os 

a outros alunos de comunidades distantes. O projeto conta com o apoio do 

Programa de Bolsas de Apoio à Cultura e à Arte (Procarte) da universidade, e 

tem 38 vídeos em seu canal no YouTube, o “Video-Cartas Projeto”,121 iniciado 

em 20 nov. 2016; 

(d) O “Projeto Vídeo-Carta” alocado no canal “Video Carta”122 do YouTube é de 

alunos da “turma T11” que estudam audiovisual em instituição não identificada. 

Iniciado em 22 nov. 2017, o projeto apresenta 68 vídeos, dos quais se 

destacam o de Júlio Mesquita123 (pelo tom crítico) e o de Beatriz Frias124 (pela 

nuance poética). 

 

Já no âmbito sociocultural, houve um “Projeto Vídeo Carta” correalizado em 2008, no 

Sesc-SP, pela colombiana refugiada política no Brasil desde os 12 anos de idade, 

Daniela Hernandez Solano. Ele promoveu visibilidade aos refugiados e imigrantes que 

viviam na cidade de São Paulo ao propor a realização de vídeo-cartas em que esses 

relatavam suas histórias e impressões da capital paulista. Como uma espécie de 

desdobramento do projeto, em 2015, Solano iniciou o acervo audiovisual Visto 

Permanente (2015-2017),125 que hoje contém 57 vídeos apresentando o perfil de 

                                                           
120 https://youtu.be/Il8EIimyEIY  
121 https://www.youtube.com/channel/UCNXnobbemW0_fyLOYdadpmg/videos  
122 https://www.youtube.com/channel/UCvL_AF599OgDTwAt6mwkUmQ/videos  
123 https://youtu.be/TClI-N359Sg  
124 https://youtu.be/YDmTfY4AE08  
125 https://vimeo.com/vistopermanente 

https://youtu.be/Il8EIimyEIY
https://www.youtube.com/channel/UCNXnobbemW0_fyLOYdadpmg/videos
https://www.youtube.com/channel/UCvL_AF599OgDTwAt6mwkUmQ/videos
https://youtu.be/TClI-N359Sg
https://youtu.be/YDmTfY4AE08
https://vimeo.com/vistopermanente
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artistas imigrantes em São Paulo em suas múltiplas formas de manifestação. Segundo 

o canal online do trabalho, seu objetivo “É reivindicar a pertença do Imigrante a São 

Paulo. É defender que quem vive e trabalha na cidade tem direito a ela. É mostrar o 

patrimônio urbano das culturas imigrantes na sua riqueza e resistência. É mostrar que 

esse patrimônio é também brasileiro.” (VISTO PERMANENTE, 2018). 

 

Também tratando da questão da visibilidade, mas através da crítica direta à mídia 

televisiva, o vídeo Boa noite, Fátima (2008),126 de Caio Rubens e Reinofy Duarte, 

ficciona o suicídio de um aparelho de TV, que se joga do alto de uma janela, enquanto 

uma ávida audiência clama embaixo: “Pula! Pula!” A crítica, portanto, é feita não 

apenas ao meio, mas também à postura do público pronto para aplaudir e até mesmo 

entrar em cena nas espetacularizações propostas pela televisão. O nome do trabalho 

se refere ao cumprimento utilizado pelo apresentador Willian Bonner no Jornal 

Nacional da Rede Globo, dirigindo-se à então também apresentadora Fátima 

Bernardes. 

 

A propósito da TV, outra crítica audiovisual marcante, esta feita com cenas captadas 

factualmente, é o documentário A revolução não será televisionada (2003),127 de Kim 

Bartley e Donnacha O'Briain. O filme mostra a coadunação das redes midiáticas 

comerciais da Venezuela com a elite econômica do país, culminando no golpe de 

estado contra o presidente Hugo Chávez, em abril de 2002. Enquanto tais fatos 

aconteciam, os canais apoiadores de Chávez estavam fora do ar por conta de 

sabotagem técnica. Após a deposição, “Quanto ao destino de Chávez e os 

movimentos populares em apoio ao presidente, as emissoras literalmente se calaram. 

Ao contrário, elas insistiam no sucesso do golpe e ‘vendiam’ a imagem da paz a partir 

daquele momento.” (HIP HOP, 2012). Realizado por uma equipe que já estava há 

alguns meses no país para documentar a administração do presidente, o 

documentário é uma produção da TV irlandesa Rádio Telefís Éirieann em parceria 

com a BBC que traz as movimentações populares no período, depoimentos de 

manifestantes e uma análise das veiculações da mídia local que foram praticadas em 

                                                           
126 Premiado como Melhor Vídeo de Jovem Realizador (Prêmio Vito Diniz), no XII Festival Nacional de 
Vídeo Imagem em 5 Minutos (2008). Disponível em: <https://youtu.be/VldfQgzXrd0>. 
127 https://youtu.be/MTui69j4XvQ 

https://youtu.be/VldfQgzXrd0
https://youtu.be/MTui69j4XvQ
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prol do golpe. No Brasil, o filme já foi transmitido diversas vezes pelas TV Câmara e 

TV Senado.128 

 

Sob o mesmo nome do documentário mencionado, um grupo de jovens 

realizadores129 iniciou em 2002 o que classificou como “antiprograma de TV”, feito de 

músicas, legendas, narrações, imagens jornalísticas e conteúdos artísticos, tudo isso 

editado em oito episódios de 25 minutos cada, que foram veiculados durante três 

meses pela TV a cabo (LIMA, 2018). Os episódios também já foram exibidos em 

mostras nacionais e internacionais; dentre eles, destaca-se, aqui, o primeiro episódio 

de A Revolução Não Será Televisionada (2002),130 que contém o vídeo Xuxa em 

Chamas (2002), de Daniel Lima. De acordo com o dossier da Associação Cultural 

Videobrasil dedicado ao artista: 

Quase um readymade, a obra do grupo A Revolução Não Será 
Televisionada apropria-se de trecho do programa infantil Xou da Xuxa 
em que um número de dança é subitamente interrompido por um 
incêndio no cenário. Desacelerado, o fragmento revela a trajetória 
rápida e surpreendente da criação à destruição da imagem. 
(VIDEOBRASIL, 2018) 

 

Com uma adulteração do título da música “The revolution will not be televised”,131 de 

Gil Scott-Heron (1970), cuja tradução para o português nomeia as obras anteriormente 

                                                           
128 No ensejo da discussão, é possível dizer que, no contexto brasileiro recente, o golpe foi 
televisionado, aproveitando a expressão de Jorge Furtado (2013), já que foram veiculadas pela TV as 
votações referentes ao arquitetado impedimento da continuidade do mandato de Dilma Rousseff como 
presidenta do Brasil, além da construção da narrativa polarizada de um país verde-amarelo versus as 
bandeiras vermelhas de luta ou mesmo as consideradas por demais coloridas, por isso “fora do tom”. 
129 Equipe de realização do Coletivo A Revolução Não Será Televisionada: Daniel Lima, Fernando 
Coster, André Montenegro e Daniela Labra. 
130 O vídeo recebeu Menção Especial da Comissão de Premiação do VIII Festival Nacional de Vídeo 
Imagem em 5 Minutos (2003). Disponível em: <https://youtu.be/mXOf_J2QTUo>. 
131 Na música “The revolution will not be televised”, Gil Scott-Heron (1970) diz: 
“(...) 
A revolução não será televisionada 
A revolução não será trazida para você pela Xerox 
Em quatro partes sem interrupções comerciais 
(...) 
A revolução não será reencenada, irmãos 
A revolução será ao vivo.” 
(SCOTT-HERON, 1970) 
 
Do original em inglês: 

“(…)  

The revolution will not be brought to you by Xerox 
In 4 parts without commercial interruptions 
(...) 
The revolution will be no re-run brothers 

https://youtu.be/mXOf_J2QTUo
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citadas, o Coletivo Media Sana produziu o vídeo A televisão não será revolucionada 

(2006).132 Através da colagem de imagens e da repetição de áudios, o trabalho segue 

o viés de crítica ao meio televisivo, no qual as emissoras fazem uso das concessões 

públicas como se estas fossem privadas. 

 

A questão do controle do sinal comunicacional é colocada, ainda, pelo vídeo O Fim 

do Homem Cordial (2004),133 de Daniel Lisboa, no qual o grupo rebelde SUB v2.7 

(“subversão dois de julho”) sequestra uma figura política baiana, o “Cabeça Branca”, 

e exige que as imagens do feito sejam transmitidas ao vivo pela televisão. Seguindo 

à risca o décimo item do “Manifesto Cinematográfico Anticordial” (MCA) – a saber: 

“Aprendemos na TV o Terrorismo Audiovisual e vamos executá-lo.” (MCA, 2004) –, 

Lisboa realizou a obra com certa precariedade técnica compatível com o ambiente-

limite de um sequestro terrorista, nesse caso retratado ficcionalmente com uma alusão 

ao então senador Antônio Carlos Magalhães (conhecido como ACM, mas também 

chamado de “Toninho Malvadeza”). Até aí, tudo poderia não passar de um vídeo 

caseiro, curto, feito com poucos recursos, não fosse a inserção de imagens reais de 

bastidores do telejornal baiano da emissora de TV pertencente a ACM, com o que o 

artista estremeceu o limiar entre ficção e realidade, construindo uma crítica aguda aos 

sistemas político e de comunicação da Bahia. Sobre o conceito e a produção do vídeo, 

Lisboa (2006) afirma: 

Da mesma forma como, no sistema globalizado, o terrorismo ataca o 
império, no nosso contexto, o Terrorismo Audiovisual ataca o império 
audiovisual. Como eles, sabemos o poder da imagem. E também 
sabemos fazer malvadeza, malvadezas audiovisuais como 
aprendemos na TV com nossos amigos do Oriente Médio. O Fim do 
Homem Cordial é um sequestro audiovisual. Roubamos as imagens 
produzidas por eles, manipulamo-las e damos outro sentido a elas. 
Antropofagia audiovisual. O sequestro foi pago com os R$ 8 mil que 
ganhamos em um festival realizado pelo governo do Estado. (LISBOA, 
2006) 

 

Embora tenha vencido o IX Festival Nacional de Vídeo Imagem em 5 Minutos 

(2004),134 promovido pelo poder estadual baiano, a obra não foi exibida na Televisão 

                                                           
The revolution will be live.” 
(SCOTT-HERON, 1970) 
132 https://archive.org/details/ATelevisaoNaoSeraRevolucionada 
133 https://vimeo.com/29635293  
134 Vencedor também do Prêmio Novos Vetores do 15º Festival Internacional de Linguagem Eletrônica 
Videobrasil; Menção honrosa no Festival Internacional de Curtas de São Paulo concedida pelo Cachaça 

https://archive.org/details/ATelevisaoNaoSeraRevolucionada
https://vimeo.com/29635293
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Educativa do estado (TVE-BA) como acontece com os vencedores do evento, além 

de ter sido vetada de participar da Mostra de Vídeos Jovens Realizadores Baianos, 

no ano seguinte, em Salvador. A censura do vídeo gerou protesto por parte dos 

profissionais do audiovisual na Bahia, em manifestações que fizeram projeção da obra 

em situações diversas (CMI, 2005), ratificando o segundo termo do manifesto-guia: 

“Nossos filmes não dependem de editais, de corporações, nem do governo para 

serem realizados e distribuídos.” (MCA, 2004). Conforme o MCA (2004) previa, as 

plataformas de vídeo online e de compartilhamento de arquivos da internet tiveram 

papel fundamental na disseminação do trabalho: “O ciberespaço é o ambiente onde 

nossos filmes se expandem.” (MCA, 2004). 

 

Num movimento contrário, não de realidade ficcionada, mas sim de um “reality show 

ficcional”, encontra-se o canal lonelygirl15135 – perfil que esteve em atividade no 

YouTube por 10 anos, somando mais de 300 milhões de visualizações.136 O canal 

compôs o chamado “Universo LG15”,137 criado por Miles Beckett, Mesh Flinders, Greg 

Goodfried e Amanda Goodfried, que girava em torno de uma garota de 15 anos 

interpretada por uma atriz contratada, cujo crescimento físico foi acompanhado pelo 

público seguidor do projeto. Os membros da comunidade podiam interagir entre si e 

com os personagens da webnarrativa, além de criar seus próprios vídeos de forma a 

colaborar com ela. “A história causou enorme controvérsia. Artigos no Wall Street 

Journal acusavam os idealizadores de terem ido longe demais, rompendo com todas 

as barreiras éticas. Outras publicações celebravam o caso como primeira novela das 

novas mídias (...).” (LEMOS, 2007). 

 

Os diversos exemplos acima mencionados têm em comum, cada um a seu modo, a 

questão videocrática. O que aqui está sendo chamado de “videocracia” é o cenário 

conduzido por uma política de estocagem da imagem, na qual um constante visível 

faz de todas as imagens a mesma, devido à saturação imagética atual. Segundo artigo 

publicado no jornal El País, “Na videocracia a verdade perde relevância e é superada 

                                                           
Cine Clube; 2º Lugar no I Festival de Cinema e Vídeo Universitário do MEC; e Prêmio Especial do Júri 
- Melhor Vídeo Nordestino no 10º Cine PE Festival do Audiovisual. 
135 https://www.youtube.com/user/lonelygirl15/about 
136 Vídeos postados de 22 jul. 2006 (https://youtu.be/qwklfIbSAgA) a 16 jun. 2016 (https://youtu.be/dZN-

Wye4rDE), com 302.250.347 visualizações em 25 jun. 2018 (YOUTUBE, 2018). 
137 http://www.lg15.com/  

https://www.youtube.com/user/lonelygirl15/about
https://youtu.be/qwklfIbSAgA
https://youtu.be/dZN-Wye4rDE
https://youtu.be/dZN-Wye4rDE
http://www.lg15.com/
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pelo sensacionalismo.” (ROJAS MARCOS, 1995, tradução nossa).138 Corroborando 

tal postura, segundo Comolli (2008), “(…) a ferramenta roteiro é retirada do âmbito 

das ficções cinematográficas para servir às ficções políticas, econômicas, sociais ou 

militares.” (COMOLLI, 2008, p. 174). Já o cineasta Leonardo Brant (2013) destaca 

uma visão mais otimista sobre o que seria a “sociedade videocrática”: “A mídia agora 

serve também de alavanca para projetar os novos produtores audiovisuais e suas 

imagens, reais ou ficcionais.” (BRANT, 2013). 

 

O termo também intitula dois documentários estrangeiros que versam sobre o poder 

midiático, a saber: Videocracy (2009),139 de Eric Gandini, e Videocracia: Política y 

Ficción (2012),140 de Jorge Luis Marzo e Arturo Rodríguez. O primeiro é uma produção 

sueca sobre a propriedade da TV italiana comercial por parte do magnata Silvio 

Berlusconi durante 30 anos. O filme mostra uma espécie de “Itália berlusconiana” 

(como denominou Francesco Di Pace, presidente da Semana Internacional de la 

Crítica de Venecia), já que o presidente da televisão se tornou “presidente” do país, 

ao assumir, por diversos anos, o cargo de primeiro-ministro. Sobre a obra, seu 

realizador declarou: 

Em uma videocracia, a chave do poder é a imagem, na Itália só um 
homem dominou a imagem nas últimas três décadas. Primeiro como 
magnata da televisão, depois como presidente, Silvio Berlusconi criou 
um binômio perfeito, caracterizado pela política e o entretenimento 
televisivo, influenciando nada mais que o conteúdo da televisão 
comercial do país. (GANDINI apud BECERRIL, 2009, tradução nossa)141 

 

Já o segundo documentário citado, uma produção espanhola, é baseado no diário de 

Roberto Alfa, especialista internacional em comunicação política assassinado em 

2008, na Guatemala. O filme apresenta trechos de seu texto memorial (publicado em 

livro como Diario de campaña electoral), peças de marketing político, além de 

bastidores de entrevistas e debates políticos diversos. “Enquanto maquiavam ao 

                                                           
138 Do original em espanhol: “En la videocracia la verdad pierde relevancia y es superada por el 
sensacionalismo.” (ROJAS MARCOS, 1995). 
139 https://www.youtube.com/watch?v=m-n-GqHweak 
140 http://www.youtube.com/watch?v=mqXTtpEeotk 
141 Do original em espanhol: “En una videocracia, la clave del poder es la imagen, en Italia sólo un 
hombre ha dominado la imagen en los últimos tres decenios. Primero como magnate de la televisión, 
después como presidente, Silvio Berlusconi ha creado un binomio perfecto, caracterizado por la política 
y el entretenimiento televisivo, influenciando como nadie más, el contenido de la televisión comercial 
en el país.” (GANDINI apud BECERRIL, 2009) 

https://www.youtube.com/watch?v=m-n-GqHweak
http://www.youtube.com/watch?v=mqXTtpEeotk
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candidato, pensei: esta é a verdadeira política.”142, escreveu Alfa.  Nesse sentido, em 

depoimento ao filme, LLuc Canetti afirma que a ideologia dá lugar à aparência, numa 

mudança de paradigma vivida desde a queda do Muro de Berlim.   

 

“Videocracia” compõe, ainda, um verbete da versão espanhola da Wikipedia: “Se 

denomina Videocracia o poder das imagens sobre a opinião pública contemporânea. 

As sociedades atuais estão fortemente influenciadas por como as impactam a TV, o 

cinema, a Internet e a publicidade.” (WIKIPEDIA, 2017).143 A preponderância das 

imagens-clichê gera automatismos que desafiam a relação visível/dizível: “(...) não se 

consegue contar grande coisa através deles, ignoramos tudo dos seus movimentos 

íntimos.” (DANEY, 2015c, p. 231). 

 

A videocracia está inserida na lógica do biopoder em que o capitalismo 

contemporâneo pôs para trabalhar a imaginação e a criatividade, não só no circuito 

econômico, mas também social, cultural e subjetivo: “A força de invenção se tornou a 

principal fonte de valor, independente até do capital ou da relação assalariada. Pode-

se dizer que a força-invenção está disseminada por toda parte, e não mais circunscrita 

aos espaços de produção consagrados enquanto tais.” (PELBART, 2009a, p. 132). 

 

Na videocracia, a potência de vida que poderia insurgir da imagem transfigura-se em 

poder sobre a vida, um vale-tudo em que ‘tudo é imagem’, como se nada pudesse 

escapar aos olhos atentos que não deixam de se configurar como vigilantes. Aparatos 

cada vez mais tecnológicos saciam a gana de a tudo imagetizar; há previsão de que, 

em pouco tempo, o uso de drones (possíveis câmeras móveis remotamente 

controladas) seja tão popular quanto o atual uso de celular. Todo esse contexto 

engendra uma maquinaria a contrapelo da biopotência. Sobre o tema, Didi-Huberman 

(2017) afirmou em depoimento filmado para o evento argentino “La noche de la 

filosofía 2017: Una fiesta del pensamiento”: 

Antes de começar este programa, você me pediu para olhar para a 
câmera e eu te disse: ‘Não, eu quero olhar para você.’ (...) Se eu 
olhasse apenas para a câmera, acredito que seria uma imagem de 

                                                           
142 Do original em espanhol: “Mientras maquillaban al candidato, he pensado: esta és la auténtica 
política.” (ALFA apud VIDEOCRACIA: POLÍTICA Y FICCIÓN). 
143 Do original em espanhol: “Se denomina Videocracia al poderío de las imágenes sobre la opinión 
pública contemporánea. Las sociedades actuales están sumamente influenciadas por como las 
impactan la TV, el cine, Internet, y la publicidad.” (WIKIPEDIA, 2017). 
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poder. Se te olho aí, atrás da câmera, é uma imagem de diálogo. Não 
é o mesmo. A mim, interessa a potência das imagens. Potência, não 
poder. É muito diferente. Inclusive acredito que a civilização na qual 
estamos não é uma civilização das imagens. É uma civilização dos 
clichês. Entende o que quero dizer com clichês? É dizer: as imagens 
que tomam o poder. Mas a imagem mais bela é a que tem sua 
potência, e não busca tomar o poder. É como as palavras. Um poema 
busca ter poder sobre outro? Não. E não há nada mais belo que um 
poema. (DIDI-HUBERMAN, 2017, tradução nossa)144 

 

“Por isso, talvez, trate-se menos de apenas tomar o poder do que de expandir a 

potência.” (PELBART, 2017a), afirmou ppp, por sua vez, sobre o cenário sociopolítico 

brasileiro da década corrente. Sendo a biopotência cerzida por resistências, do regime 

hegemônico de visibilidade é possível depreender que toda imagem é política, já que 

carrega em si uma potência problematizante. Com base nesta premissa, passa-se de 

uma estrutura teoremática da imagem (estável como um teorema) para uma 

problemática (desestabilizadora), na qual as imagens são pensadas (e feitas) numa 

dimensão micropolítica (VIANA NETO, 2013).  

(...) as singularidades da resistência fazem com que as imagens sejam 
elaboradas exaltando novas conexões, sempre mais rápidas, mais 
capazes de causar rupturas nos signos icônicos atuais, de provocar 
fissuras na lei da imagem visual. Estas experiências se relacionam a 
uma outra deposição, traçada por uma topologia do visível em pleno 
devir, que pensa (e faz) a imagem em segunda potência. (VIANA 
NETO, 2013, p. 189, tradução nossa)145 

 

De acordo com Viana Neto (2013), a segunda potência da imagem é “a imagem da 

imagem” – aquilo que foge da apreensão imediata e visibiliza processos de 

subjetivação que parecem escapar do visível (VIANA NETO, 2013). Neste contexto, 

insurge um campo intensivo, no qual as imagens consensuais, corretivas, claras, 

imaculadas dão lugar a novos “blocos de sensações” (DELEUZE; GUATTARI, 2010; 

                                                           
144 Do áudio original em francês: « Avant qu’on commence cette émission tu m’a demandé de regarde 

la caméra et je te l'ai dit: ‘Non, je veux te regarder toi.’ (…) Si je regardais seulement la caméra, je pense 

que ce serait une image de pouvoir. Si je te regarde toi là-bas, derrière la caméra, c’est une image de 

dialogue. Ce n’est pas pareil. Moi je m’intéresse à la puissance des images. Potencia, no poder. C’est 

très différent. Je crois même que la civilisation nous sommes ce n’est pas une civilisation des images. 

C’est une civilisation des clichés. Tu vois ce que je veux dire des clichés ? C’est-à-dire : le images qui 

prennent le pouvoir. Mais la plus belle image c’est celle qui a sa puissance mais elle ne cherche pas à 

prendre du pouvoir. C’est comme les paroles. Est-ce qu’un poème cherche le pouvoir sur l’autre ? Non. 

Et il n’y a rien de plus beau qu’un poème. » (DIDI-HUBERMAN, 2017). 
145 Do original em francês: « (…) les singularités de la résistance font que les images sont élaborées en 
exaltant de nouvelles connexions, toujours plus rapides, mais capables de causer des ruptures dans 
les signes iconiques actuels, de provoquer des fissures dans la loi de l’image visuelle. Ces expériences 
se rapportent à une autre déposition, tracée par une topologie du visible en plein devenir, qui pense (et 
fait) l’image à la puissance deux. » (VIANA NETO, 2013, p. 189). 
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VIANA NETO, 2013). Em tais transformações, a obviedade e a homogeneização 

imagéticas são depostas: 

A deposição como testemunho e abdicação da imagem reconhecível 
é povoada de solidão. Solidão necessária para criar a imagem da 
imagem, como um duplo golpe no qual os mecanismos icônicos 
tornam-se dispositivos de dúvida, de interrogação. Este é o instante 
em que a imagem e o pensamento se entregam ao momento do 
acontecimento e às experiências limítrofes das forças que resistem. 
(VIANA NETO, 2013, p. 190, tradução nossa)146 

 

O entendimento sobre o estatuto macropolítico da imagem é necessário para uma 

produção videográfica crítica enquanto construção e difusão do conhecimento, 

especialmente devido às relações propostas por esta pesquisa: “(...) o vídeo como 

travessia, campo metacrítico, maneira de ser e pensar ‘em imagens’.” (DUBOIS, 2004, 

p. 110). Além disso, vale ressaltar a importância de uma ruptura do pesquisar e, 

portanto, do criar, com a subjetividade dominante, reunindo singularidades numa nova 

ética. 

O novo paradigma estético tem implicações ético-políticas porque 
quem fala em criação, fala em responsabilidade da instância criadora 
em relação à coisa criada, em inflexão de estado de coisas, em 
bifurcação para além de esquemas pré-estabelecidos e aqui, mais 
uma vez, em consideração do destino da alteridade em suas 
modalidades extremas. (GUATTARI, 2012, p. 123) 

 

3.6 Depoimentos de presença 

Como referenciais iconográficos, destacam-se experimentações denominadas por 

Arthur Tuoto (2009) como “videografias de contato”, que são fruto da espontaneidade 

possibilitada pelos artefatos eletrônicos de microformato (celular, câmera digital, 

webcam, etc). Tais exemplos interessaram a esta pesquisa por estarem em “(...) um 

novo caminho estético que de certa forma vai contra o atual fetiche pela alta resolução” 

(TUOTO, 2009). São eles: os pocket videos147 e diário de bordo audiovisual móvel148 

de Juliana Mundim; os vídeo-diários149 de Dellani Lima; e os diários filmados150 do já 

citado Carlosmagno Rodrigues.  

                                                           
146 Do original em francês: « La déposition comme témoignane et abdication de l’image reconnaisable 
est peuplée de solitude. Solitude necessaire pour créer l’image de l’image, comme un double coup où 
les mécanismes iconiques deviennent dispositifs de doute, d’interrogation. C’est l’instant où l’image et 
la pensée se livrent au moment de l’événement et aux expériences limitrophes des forces qui résistent. 
» (VIANA NETO, 2013, p. 190). 
147 http://vimeo.com/julianamundim/videos (série “The things that happen when I think of you”) 
148 http://www.pocketfilmsfortravelers.com/ 
149 http://www.youtube.com/user/DellaniLima 
150 http://vimeo.com/carlosmagno72rodrigues 

http://vimeo.com/julianamundim/videos
http://www.pocketfilmsfortravelers.com/
http://www.youtube.com/user/DellaniLima
http://vimeo.com/carlosmagno72rodrigues
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Além deles, os vídeo-postais151 de Malu Teodoro, os ensaios audiovisuais152 de Cezar 

Migliorin, a vídeo-crítica de Sandro Ornellas e Arthur Caria, e os videopoemas153 de 

Karina Rabinovitz e Silvana Rezende também balizaram a produção videográfica 

desta pesquisa, na medida em que desafiam os limiares que lhe concernem. Fato 

curioso e de relevância para o contexto aqui discutido é que ensaios audiovisuais 

foram produzidos no circuito institucional do Programa “Cultura e Pensamento” 

(edição de 2007), promovido pelo Ministério da Cultura brasileiro (MinC). Dentre as 

obras, destaca-se o trabalho Brutalmente as superfícies (2008),154 de Migliorin. Também 

a obra Objetos: uma videocrítica (2016),155 de Ornellas e Caria, obteve acolhimento 

institucional, este no âmbito acadêmico-científico, através da publicação no periódico 

português ESC:ALA: Revista electrónica de estudos e práticas interartes. 

 

Outra curiosidade que vale ser destacada é que, na década de 1980, foi veiculado em 

canal aberto de televisão o programa semanal “Vídeo cartas”, de Fernando Gabeira, 

originalmente produzido pela TV Bandeirantes: “Era uma tentativa de fazer televisão 

sem recursos, baseada apenas na criatividade”, diz a descrição do canal de vídeo 

online que disponibiliza atualmente o material na rede.156 Três décadas depois, 

acompanhando a retroalimentação entre cibercultura e meios de comunicação, um 

formato semelhante pode ser encontrado na programação das emissoras de TV e nos 

portais de notícia da internet. Tal conteúdo, no entanto, agora é produzido pela 

audiência, ao modo “vc repórter”;157 assim, todos são potenciais correspondentes.  

 

Atentas a essa liberação no pólo de emissão comunicacional, as grandes corporações 

midiáticas já trataram de desenvolver mecanismos para “sequestrá-la”. Por isso os 

testemunhos audiovisuais hoje são amplamente requisitados pela dita “grande mídia”, 

a exemplo da cobertura dos atentados em Paris, em 13 de novembro de 2015, em 

que telejornais no Brasil, tanto locais (Salvador), quanto nacionais, exibiram vídeos 

desse tipo feitos por brasileiros que estavam lá durante o ocorrido, contando suas 

                                                           
151 http://pangeiadedois.wordpress.com/2011/03/05/contigo-quero-dividir-minha-solidao/ 
152 https://www.youtube.com/user/Migliorin/videos 
153 http://vimeo.com/user2325996 
154 http://www.revistacinetica.com.br/cep/video_cezar_migliorin.htm  
155 https://escalanarede.com/2016/10/19/objetos/ No mesmo sentido de experimentação acadêmico-
científica, apresentamos o vídeo-artigo “O silêncio da imagem” no 7º Congresso Ibero-Americano em 
Investigação Qualitativa (CIAIQ2018), disponível em: <https://youtu.be/hEMzB5oGTss>. 
156 http://www.youtube.com/user/gabeiracom 
157 A abreviação de “você” como “vc” é uma referência à linguagem usada nas mídias digitais. 

http://pangeiadedois.wordpress.com/2011/03/05/contigo-quero-dividir-minha-solidao/
https://www.youtube.com/user/Migliorin/videos
http://vimeo.com/user2325996
http://www.revistacinetica.com.br/cep/video_cezar_migliorin.htm
https://escalanarede.com/2016/10/19/objetos/
https://youtu.be/hEMzB5oGTss
http://www.youtube.com/user/gabeiracom
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impressões e repercussões. Pensando “novas políticas da imagem”, Cezar Migliorin 

(2009) destaca: “O descontrole dessas imagens feitas na intimidade com a câmera 

pequena, instável e atravessada por presença amadora, é também o descontrole que 

garante uma ancoragem verídica às imagens da publicidade e de emissões televisivas 

(...) ou em reality-shows.” (MIGLIORIN, 2009). Por outro lado, um exemplo de 

midiativismo nesse contexto foi a criação da Mídia NINJA, marcada pela cobertura 

online colaborativa das manifestações de junho de 2013 no Brasil, feita “(...) com 

múltiplos pontos de vista invisíveis na mídia tradicional.” (NINJA, 2018). 

 

Igualmente sob o artifício de uma vídeo-correspondência, o filme Elena (2012), de 

Petra Costa, tem como matéria-prima vídeos e áudio-cartas produzidos pela irmã da 

diretora, que dá nome à obra. Entende-se, aqui, que a obra apresenta vídeo-cartas 

criadas por Petra em coautoria póstuma com Elena, sendo, portanto, cruzamentos de 

tempos e espaços intrincados, trincados, truncados por uma cúmplice irmandade. 

Elena mostra uma escritura outra, “videoescrita” (DUBOIS, 2004, p. 284) que é 

também manifestação de arte, vida, dor, expressão de corpos em busca da criação. 

Nas vídeo-cartas inventadas, Elena se comunica e faz poesia e dança aos olhos do 

público que as recebe. “(...) [É] esse movimento complexo da crença e da dúvida que 

funda e mantém a relação do espectador com o filme (...). (...) crer e não crer no 

mundo filmado, e talvez preferir o filme (...).” (COMOLLI, 2008, p. 171). Classificado e 

premiado como documentário, o filme faz, também, da imensa tela intimista o meio de 

reencontro de Petra com a irmã perdida aos sete anos de idade, devolvendo-lhe 

imagens e palavras com um “filme-carta” (DUBOIS, 2004, p. 260) tardiamente 

realizado porque jamais será entregue à real destinatária.  

 

Sem a intenção de realizar uma obra videográfica, as narrativas iniciais de Elena eram 

sua forma de, simplesmente, reportar à família o dia a dia vivido na distância, em Nova 

Iorque: “Porque você sempre teve vergonha da sua letra e preferia gravar suas 

impressões dos seus dias aqui pra mandar pra gente.”,158 revela Petra no filme. Esta, 

por sua vez, com o recurso da edição e sob a guisa da saudade, faz colagens 

audiovisuais para compor uma narrativa que distende os limiares entre cinema e 

vídeo, ausência e presença, memória e realidade, corpo e imagem. 

 

                                                           
158 Voz de Petra Costa na cena 4 do filme Elena. 
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Figura 10 – Cena 11 do Roteiro ilustrado do filme Elena (2012), de Petra Costa. Em 
quadro, uma das primeiras imagens feitas por Elena com a câmera de vídeo VHS que ganhou 
de presente quando completou 13 anos. 

 
Fonte: <http://www.elenafilme.com/roteiro-ilustrado/>. 

 

Enquanto Petra via sua aparência física se esculpir à semelhança da irmã, sentia 

Elena pulsar nela, mesmo muitos anos após seu suicídio: “Se ela me convence que a 

vida não vale a pena, eu tenho que morrer junto com ela. Eu tenho medo. Eu tenho 

medo do que o tempo vai fazer comigo.”,159 No filme, as duas cambiam entre os papéis 

de atriz-personagem e personagem-atriz, porém a diretora hesita: “Qual meu papel 

nesse filme?” Ela interroga sobre o “filme da vida”, aquele que Elena não filmou. Para 

recobrar sua própria existência, Petra insiste em reencontrar Elena, mas para fazê-la 

viver fora dela, pois a simbiose já não era mais sustentável. Na luz da tela, ela revive 

e resiste, “Na tela, Elena descansa. E dança.” (COSTA, 2013, p. 169). A sutileza dessa 

obra está na relação estreitamente tecida entre vida e arte, vidarte, vidar-te: do verbo 

“vidar”, te dar vida – inventado na mais profunda lembrança de amor, na comunicação 

entre peles, quando duas irmãs compartilhavam o mesmo silêncio. 

Figura 11 – Cena 24 do Roteiro ilustrado de Elena (2012), de Petra Costa. 

 
Fonte: <http://www.elenafilme.com/roteiro-ilustrado/>. 

                                                           
159 Voz de Petra Costa na cena 68 do filme Elena. 

http://www.elenafilme.com/roteiro-ilustrado/
http://www.elenafilme.com/roteiro-ilustrado/
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De volta ao panorama audiovisual que vinha sendo traçado, nos tipos citados de 

trabalho, é possível evidenciar uma espécie de depoimento de presença feito através 

da câmera, como se esta estivesse “colada” ao corpo para capturar todas as texturas 

e ruídos do mundo alcançado pela lente (MIGLIORIN, 2009). Este aspecto 

testemunhal do vídeo foi explorado nas vídeo-cartas (não) filosóficas para constituir 

certo grau de intimismo na relação epistolar da pesquisa, sustentada por uma 

afinidade a partir da qual se pretendeu produzir conhecimento e sensação. “Um vídeo 

assim solicita do espectador uma atenção distinta, uma apreensão pática, caso se 

queira captar o que está além das palavras, da significação, neste outro plano 

extradiscursivo.” (PELBART, 1993b, p. 118, grifo nosso). 

 

Nesse sentido, de acordo com Jorge Albuquerque Vieira (2007), toda experiência tem 

um potencial de conhecimento – mesmo que este ainda não esteja formalizado. 

Assim, a fruição convoca e promove uma forma de conhecimento que corresponde ao 

que Vieira (2007) refere como “(...) conhecimento tácito, aquele que não pode ser 

colocado nos discursos falado e escrito.” (VIEIRA, 2007). O autor sugere que os seres 

humanos percebem a complexidade do mundo, mas não conseguem expressá-la 

completamente: “(...) é possível que características complexas dos sistemas sejam 

percebidas e vividas por nós, mas fora do alcance de elaborações neocorticais.” 

(VIEIRA, 2007).  

 

Por isso é preciso destacar a importância não apenas das imagens visuais, textuais e 

sonoras, mas também dos silêncios necessários ao vídeo. O espaço do silenciamento 

como a “(...) imersão numa espécie de caosmose, esse misto de caos e complexidade, 

de dissolução onde se engendra o que está por vir.” (PELBART, 1993b, p. 127). Assim 

vai se tecendo nossa nova comunicação. Na sua voz e nos seus silêncios (...). É um 

trabalho de reticências este. Voltar à escritura através de correspondências, ter a sua 

audiência como se tem um segredo.160 

 
 
 
 
 
  

                                                           
160 Trecho da “carta um” (capítulo 2). 



4.



(Roland Barthes, 1987)



o dia a dia, vida que se tese... Teser é o verbo de quem tece uma tese. Há um cotidiano do pesquisar, um

cotidiano pesquisado, sobretudo quando essa pesquisa é realizada através dos olhos. Por isso as poéticas visuais 

me embrenham desde o despertar, quando inclino meu olhar para um primeiro raio de sol, para a textura 

do cobertor, para minha própria pele ou minha imagem no espelho. Os movimentos imagéticos sonhados 

parecem, nessa hora, reivindicar sua carne, mas o mundo onírico não encontra seu correspondente na 

lógica do mundo dito real. Daí o lugar da arte reservar este espaço da dúvida, da suspensão, que faz 

oscilar os pressupostos mais rigidamente estabelecidos a favor da força inventiva.

O risco a ser aqui vivido é a utilização da cifra aceita, a palavra, da qual não escapamos na 

Academia. Ao mesmo tempo, ela é comunhão, é o elo de nossa vida em grupo. É neste sentido que trago, 

com este texto, um estado do meu pensamento e afetos enquanto criadora, entendendo que eles se 

inscrevem não apenas nas vídeo-cartas (não) filosóficas que produzi nos últimos três anos (2015-2017) no 

curso de doutorado, mas também no modo de realizar esta escrita através de um memorial crítico-poético. 

Com tal testemunho, convido o leitor, mais uma vez, a se tornar espectador, abrindo a Caixa Portal,*1 além 

de desejar fazer viver a natureza pós-disciplinar da obra em questão, que entremeia a arte à ciência e à 

filosofia – se é que essas denominações permanecem válidas neste contexto.

*1 As vídeo-cartas (não) filosóficas estão disponíveis no Livrídeo externo a este volume e em: <www.livrideo.dmmdc.ufba.br>.

www.livrideo.dmmdc.ufba.br


As imagens seguintes*2 iniciam seções nas quais apresento impressões e reflexões sobre as 

respectivas vídeo-cartas, numa espécie de diário de pesquisa feito em retrospecto. O formato é uma 

incrustação do vídeo no texto, ultrapassando a mera descrição, senão, antes, explicitando as entrelinhas 

do processo criativo, expondo sua intimidade. Este foi o método que encontrei para escrever sobre as 

vídeo-cartas desta tese, sem prescrevê-las. No entanto, vale o alerta de que não intento fornecer uma 

“chave” para a obra, pois ela, em si, já é aberta.

*2 Os vídeos e figuras apresentados neste texto são de autoria própria, integrando a presente tese.
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arto da imagem. Para dar a ver o seu verso partido, meu verbo partir... Na imensidão marina, há um 

toque que se desfaz, um gesto que se repete com a intensidade das lembranças. Por quantas vezes, 

afinal, voltei atrás, quando precisava seguir? Os momentos se confundem na memória, as sensações... 

O céu azul, o mar azul, sua profundidade silenciosa. Olho para este silêncio, frente a frente, ele me suga 

todo o fôlego. Nada mais para contar, nada mais para falar: o que importa no mergulho é entornar a 

superfície. No lugar das palavras, apenas o marulho. As vagas sonoras se misturam com as colores, este 

vídeo-haikai se compõe em sutileza... Foi por causa das ondas, que não se cansam, em seu infindo ir e 

vir. Foi por causa de você, por demoradamente querer.

Há um pretérito presente que envolve toda esta criação. Não resisto em voltar aos cadernos das 

aulas que eu antecipava em mim, que não passam... Eles me fazem ouvir sua voz de professor-poeta, me 

emprestam um pouco que seja daquela atmosfera em que eu me agigantava mais do que podia, ou menor 

me tornava – bem menor, minúscula. E, nessa minusculidade, experimentava as maiores das aventuras, 

a de sentir coisas estranhas sem conseguir dar nomes, a de pressentir um conceito sem nem mesmo 

entendê-lo. Me encontrava absorta, sem saber como dizer tudo que intuía, nem por quê. Este é o lado de 

lá, o porto que deixei.



 Por aqui, aportei. Do lado de cá, cada vez que eu chego (nas infinitas voltas), aparece um porto 

diferente. Ou pelo menos a mim parece. De estrutura simples, beirando uma precariedade tal que me 

anima a continuar subvertendo as formas, esta precariedade é a minha. Quando digo o que, ela me 

pergunta para quê. Para que escrever, para quem? Sigo postando os envios (não) filosóficos, apostando 

na sua audiência secreta, que, há muito, já não tem secretude alguma. E que agora não mais desejo que 

seja apenas sua, revelo ao leitor o caminho, nada mais de correio, a privacidade do endereço violada, a 

facilidade da rede... Esta hora haveria de chegar – ou continuar fazendo obras para o círculo do íntimo? 

(Expor na estante do amigo, na tela do professor, ao invés da galeria, do museu, da livraria...). 

 Assim, divulgar as vídeo-cartas numa Caixa Portal (na internet) é compartilhar a esfera de intimidade 

que estabeleci na relação epistolar com o professor-poeta, querendo também afetar outros corpos, difundir, 

promover outros encontros – da lente com a pele, da palavra com a imagem, do óbvio com o inusitado, do 

filosófico com o não filosófico... É de Gadamer (2010, p. 114) a alegre conclusão: “Talvez também digamos 

de um bom livro de um gênero científico ou mesmo de uma carta: trata-se claramente de literatura!” É 

na hesitação do “(não)” que está a potência deste trabalho, feito institucionalmente no âmbito da ciência. 

Quando afirmo isso, estou acolhendo as falibilidades do novo formato, hesitante, sem deixar de acreditar 

nele como uma via para o exercício do pensamento (exitoso?!), pois este depende de certo grau de 

permeabilidade para se pôr em movimento.
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    palavra nascida de suas mãos promove a aparição de um novo corpo, ao qual chamo de corpoimagem. 

Por entre sua pele, sinto um contato direto com o que chama você, sua densidade sensível, seu ser para o 

outro. Me encoraja a seguir arriscando – e novamente partir? Me parto em mil pedaços, me tornando tão 

vasta quanto um caleidoscópio e você, vasto como o mar, vai e vem… O corpoimagem é amplo também, 

indefinido, difuso. Em mil pedaços, faço igualmente com os livros que abraço nesta vídeo-carta. Recorto 

as páginas para colar as falas preferidas na tela: Spinoza (2013) sobre o corpo humano, Pelbart (2013; 

2009) sobre o invivível e a perplexidade de quem estuda o corpo... E talvez o segredo, o clichê do segredo 

seja uma frase de Clarice Lispector (1999, p. 106) que encontrei como um presente: “No fundo ela não 

passara de uma caixinha de música meio desafinada.” A caixinha que aparece e desaparece, ela ressoa 

os sons do silêncio,*3 como esse olhar, que não se diz mais do que pode... Nessa cintilância, algo de 

insuspeito surge, nos planos mínimos, nas vozes ruidísticas. Algo que nos ultrapassa a comunhão, ainda 

estando dentro dela.

A relação material estabelecida com o livro Ética (SPINOZA, 2013) foi contundente enquanto uma 

videoperformance “minimalista”, na qual só as mãos estiveram em quadro. Porém, quanta sutileza em 

escolher aquele trecho exato! E por puro acaso... “O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, 

de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que continuamente regenerado.” (SPINOZA, 2013, p. 

*3 Referência à música “The sounds of silence”, de Paul Simon (1964).



105). A escrita mântrica de Spinoza (2013), ao modo de um geômetra, me impulsionou a usar a leitura 

de seus trechos como textura sonora, mesmo que ininteligível num primeiro momento. Reforçando o 

mantra, os mesmos trechos foram repetidos na sequência, desta vez com uma voz em primeiro plano. 

A opção pelo encavalamento vocal também foi para criar uma nova textura, enfatizando que “O corpo 

humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que 

continuamente regenerado.”...

 A mão que recorta, a mão que cola, a mão que escreve é também a mão que abre o silêncio de 

uma partitura vazia... O que tocaria a orquestra, afinal? Por isso a singela engenhoca de uma caixinha de 

música à manivela é capaz de fazer ressoar o som preciso, quase luminescente, deste vídeo. Ao mesmo 

tempo, as imagens desfocadas trazem imprecisão, pintando a tela e elevando a sutileza sonora. Há algo 

de pueril e trágico em ser uma caixinha de música meio desafinada... Não servir para a orquestra, mas 

ter sua partitura própria – em branco, onde tudo se pode, a ressoar os sons do silêncio. Essas linhas 

vazias me possibilitaram o desenho de uma relação micropolítica com o conhecimento, na medida em que 

serviram de campo fértil para a invenção. Longe dos moldes, foram verdadeiras linhas de fuga, que, em 

lugar de um trilho a ser linearmente percorrido, me proporcionaram uma trama labiríntica. E eu pergunto, 

ao final do vídeo: “Se o labirinto está na pele, o que pode ser a linha?”



Estou me referindo ao “fio de Ariadne”, da mitologia grega, um guia contra a hesitação labiríntica. 

Nesse sentido, considero que meu interlocutor primeiro das vídeo-cartas atua como uma espécie de 

“fio metodológico” que é referencial teórico, docente e poético, formando um campo amplo de afetação, 

indecidível, através das escrita e vida filosóficas, ainda que sob a postura de uma “potência do não 

agir” (DELEUZE; GUATTARI, 2010; AGAMBEN, 2014). Essa potência do não agir me legitima o direito 

a estabelecer uma relação lacunar na qual emanam inspiração, estímulo, sobrevivência poética. É se 

relacionar com a ausência presente do outro. Assim se estabelece a dinâmica de nossa correspondência, 

na qual eu poderia forjar respostas em “cartas roubadas”, mas me recolho no aguardo da vídeo-carta por 

vir... enquanto imagino suas im?possíveis versões.
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VERSÕES A PARTIR DE | VERSÕES A PARTIR DE | VERSÕES A PARTIR DE | VERSÕES A PARTIR DE...

clichê do carimbo está também em seu uso: o ato de carimbar. Foi, pois, repetindo-o que cheguei à 

história infinita, em que versões se desdobram em novas versões, tornando improvável que se chegue a 

uma conclusão. Tal multiplicidade é uma alusão às vivências sociais, incluindo a artística, cujas falas são 

combatidas, de forma geral, pelo discurso científico, que a tudo quer enquadrar em rótulos que corroborem 

uma verdade. Afirmar um conhecimento construído assim, a partir de versões, é liberá-lo dos moldes 

dados, que acorrentam o pensamento e embargam a criação em seu sentido mais radical. 

Com essa proposição, não quero eximir a pesquisa em artes do rigor, mas ressaltar a necessidade de 

um rigor outro, conforme ideia desenvolvida por Galeffi (2009) em relação às pesquisas qualitativas. Nesse 

sentido, convoco as ideias de Nicolescu (2015, p. 43) sobre a pluralidade complexa da transdisciplinaridade, 

ele diz: “A complexidade nutre-se da explosão da pesquisa disciplinar.” A ela, somam-se outros dois 

pressupostos transdisciplinares: a coexistência de diferentes níveis de realidade e a lógica do terceiro 

incluído, para a qual o preto é branco, o homem é mulher, etc. É interessante pensar para esses pilares a 

relação com a arte, que irradia portais de percepções e sentidos muitas vezes paradoxais. Assim, é como 

se a arte fosse, por natureza, transdisciplinar. Querer reduzi-la a disciplinas estanques é uma asfixia que 

compromete sua existência.
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ato criativo se engendra na base da “criação como arte e como pensamento” (RANGEL, 2009, p. 

107), o que faz deste próprio texto uma experiência – tanto em sua feitura, quanto na leitura que propõe 

ou mesmo que espera, mais como surpresa que como expectativa. Nesse sentido, na vídeo-carta Tanto 

quando apresento uma leitura “adulterada” do livro Um sopro de vida (LISPECTOR, 1978), já que os 

trechos selecionados foram lidos na ordem inversa das páginas. Com isso, afirmo uma postura ativa no 

ato de ler, capaz de sublevá-lo a uma poiesis, gerando versões a partir de versões...

A imagem deste vídeo é o piscar de um olho tomado em super close e slow motion, fazendo 

questionar a engrenagem instantânea do “tudo é imagem” ao evidenciar a velocidade lentíssima com 

que uma pálpebra pode ser movida imageticamente. Apenas isso. E o turbilhonar texto (não) clariciano a 

tensionar sonoramente através de minha voz:

“Estou me sentindo como se eu já tivesse alcançado secretamente o que eu queria 
e continuasse a não saber o que eu alcancei. 

Será que foi essa coisa meio equívoca e esquiva
que chamam vagamente de experiência? 

(...) Escrever é sem aviso prévio. 
(...) o instante é de repente. 

(...) Eu poderia pegar cada vislumbre e dissertar durante páginas sobre ele, 
mas acontece que no vislumbre é às vezes que está a essência da coisa. 



(...) O que me importa são instantâneos fotográficos das sensações. 
(...) Às vezes a sensação de pré-pensar é agônica, 

é a tortuosa criação que se debate nas trevas e que só se liberta depois de pensar 
– com palavras.

(...) As coisas obedecem ao sopro vital. 
Nasce-se para fruir e fruir já é nascer. 

(...) O que tenho me entra pela pele e me faz agir sensualmente. 
(...) O pré-pensamento é em preto e branco. 

O pensamento com palavras tem cores outras. 
O pré-pensamento é o pré-instante. 

(...) Em cada palavra pulsa um coração (...) onde circula sangue. 
Eu vivo em carne viva. 

(...) Esta carta [vídeo-carta] é um pombo-correio. 
(...) Se você me ler [vir], será por conta própria e autorrisco. 

(...) Escrevo como escrevo sem saber como e por quê 
– é por fatalidade de voz.

O meu timbre sou eu [é você]. 
Escrever é uma indagação 

– é assim: ?
[Assim?]”

(LISPECTOR, 1978, p. 14-27, modificado)*4

*4 Os trechos centralizados integram as respectivas obras, por isso não estão destacadas no padrão de citação.
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escrita e a leitura performáticas também são tema e elemento operativo da vídeo-carta O papel 

da performance. Há um diálogo direto entre o texto que queima na tela e aquele que é lido de forma 

“adulterada” no áudio do vídeo. Adulterada porque joga com a primeira pessoa da fala (a escritora que diz 

“leio”) e com a segunda pessoa (o leitor que lê):

Estou diante da página. 
Ela é anterior ao texto que, nesse agora, escrevo, 

e mais anterior ainda ao texto que, neste outro agora, leio/lê. 
É neste cruzamento de tempos, 

entre o que é, o que foi e o vir a ser, 
que percorreremos a discussão sobre performance, palavra e imagem. 

Uma fissura anunciada? 
Quantos hiatos entre o evento e seus desdobramentos textuais ou imagéticos? 

Aqueles que não são apenas registro, 
que inventam um tempo outro, 

abrindo uma fresta que interroga o estatuto da presença. 
Há uma pele escrita, fotografada ou videografada, 

um gesto, uma intenção. 
Toda uma criação em jogo, 

expressão do que já foi – mas ainda será e também é.



 Esse cruzamento de tempos é impresso audiovisualmente pelo recurso da imagem em reverso, 

que faz aparecer o texto escrito através do fogo que só faz queimar... O nome do vídeo faz menção à 

problematização sobre os vestígios da performance (se apenas registros ou desdobramentos performáticos 

em si) – assim, não só as cinzas são vestígio do fogo, demarcando sua presença, mas também o papel é 

rastro da escrita, e a imagem rastro de tudo isso, numa vídeo-carta que

É alguma coisa como mais para ver e menos para ler a ‘escritura’; ou antes vendo e 
depois lendo, ou ver numa maneira superficial e ler em profundidade, ou qualquer coisa 
para ler nem muito, nem não muito: porque na base há e não há ‘escritura’, ela vai embora 
através de caminhos malucos? (...) será que o corpo da escrita, depois de tantas análises 
e provas, mudou dentro ou além da medida? (MIGLIETTA, 1996 apud SILVEIRA, 2008, p. 
288, grifos do autor)*5

 É nessa via que podemos dizer que o corpo da escrita está associado ao corpo que conhece – 

tão sutilmente que escrever passa a ser uma forma de conhecer, seja um decurso, uma paisagem, uma 

comunidade... A invenção que insurge deste feito implica de uma tal forma o corpo daquele que escreve 

que o torna pertencente a um mundo fruto de seu labor, já não possível de reconhecermos pelos termos 

antes dados. Esta fissura no pensamento impele também uma fissura na vida. E, se diz respeito à vida, 

diz respeito ao conhecimento que se tem dela e que se constrói através dela.

*5 Correspondência do artista Enzo Miglietta, intitulada “O ato estético de escrever”, enviada de Novoli, Itália, em 12 dez. 1996.
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azer um banco de imagens composto por diversos tipos de tessitura (a Dermoteca) me levou a 

texturas do íntimo que repercutem a indagação: o que seria um corpo invivível? Com uma dessas 

gravações dérmicas, criei este Bilhete, utilizando também o movimento reverso como um recurso que, 

tal qual o movimento slow, proporciona circunstâncias espaço-temporais singulares à tela, para ressaltar 

as peculiaridades distintivas entre o legível, o visível e o vivível. Através da escrita em giz que aparece, 

a imagem interroga o estatuto de um corpo que, por sua vez, desaparece, quando no quadro, ao toque, 

se revela a questão: “Escrever uma carta apagável – como o corpo?” Há, aí, implicada toda uma questão 

sobre a condição limítrofe da pele, que Artaud (1948) faz explodir quando declara sua guerra contra os 

órgãos, mas que eu tanto temi reexperimentar depois daquele “Um derramamento”, de 2011:*6 

Despertei e já não sentia os limites de meu corpo. Não havia o contorno, não conseguia tocar a fronteira de 
meu começo, nem de meu fim. Estava derramada: espalhada na cama, nas paredes – podia ser os lençóis 
e não podia. Continuava pensando, ainda sabia meu nome e quaisquer resquícios de memória que davam 
alguma segurança. Lembrava de outras pessoas, de afetos, lembrava de mim. Mas saber tudo isso não 
diminuía a paisagem que custava a imaginar: os órgãos estariam soltos, mergulhados em que, sobrevivendo 
como? O temor dessas imagens-possibilidades só não se agigantava porque toda tentativa era de me 
restituir em pele – como constituiria meu corpo, não fosse ela? Porém, naquele átimo-derrame, não cabia 
espaço para problematização: o que queria apenas era voltar a ser-me. Haveria outra forma, além desta? 

O infinitivo puro arremessava para outro lado, o fora: Ser.

*6 Texto integrante do Caderno Decurso, experimento poético da minha dissertação de mestrado (DULTRA, 2012).



Despertou e já não sentia os limites de seu corpo. Não havia o contorno, não conseguia tocar a fronteira de 
seu começo, nem de seu fim. Estava derramada: espalhada na cama, nas paredes – podia ser os lençóis 
e não podia. Continuava pensando, ainda sabia seu nome e quaisquer resquícios de memória que davam 
alguma segurança. Lembrava de outras pessoas, de afetos, lembrava de si. Mas saber tudo isso não diminuía 
a paisagem que custava a imaginar: os órgãos estariam soltos, mergulhados em que, sobrevivendo como? 
O temor dessas imagens-possibilidades só não se agigantava porque toda tentativa era de se restituir em 
pele – como constituiria seu corpo, não fosse ela? Porém, naquele átimo-derrame, não cabia espaço para a 
problematização: o que queria apenas era voltar a ser-se. Haveria outra forma, além desta?

O infinitivo puro arremessava para outro lado do fora: Ser.
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tessitura é feita fio a fio, enquanto eu desfio-a-fio... a fim de questionar uma im?possível desaparição 

do corpo. A caixa que abrigava papéis, livros e caderno, agora resguarda uma grande pele, tecido de seda 

formando dobras instáveis, que se fazem e desfazem ao movimento da câmera, que é um olho que quer 

tocar. Nesse labirinto de texturas, portanto, se inscreve um modo háptico de ver, que traspassa o contato 

visual, conferindo ao olho uma espécie de contato tátil (DELEUZE, 2007; MARKS, 2001). A cada linha 

desagregada do conjunto têxtil, escrevi na tela palavras de Uno (2012, p. 77) que, para mim, são poesia 

tirada de um livro de filosofia:
“O que existe entre?
Nada e muita coisa.

Os limiares sob os limites.
Este pequeno nada,

talvez, tão importante e crucial.”

(UNO, 2012, p. 77)

Foi nessa zona limítrofe que criei estas vídeo-cartas (não) filosóficas. O filósofo acha que elas 

estão para além de sua área, o não filósofo diz que elas são pura filosofia, o artista-arquiteto exclama –  

“É poesia!” Eu as afirmo como experimento, no sentido forte da palavra: uma pesquisa que implica a 

pele da pesquisadora, engendrando transmutações, metamorfoses, estranhamentos. “(...) e olha uma 

pesquisa que não seja um experimento, inclusive consigo mesmo, mas também com todas as áreas e 

registros que essa pesquisa atravessa, de que serviria?” (PELBART, 2012).
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ambém a contrapelo do sistema vigente de visibilidades, a vídeo-carta do cais ao caos preenche a 

tela com uma imagem ruidística: o chuvisco da TV quando não sintonizada. Ela é igualmente apresentada 

em super close e slow motion, fazendo com que o deslocamento de cada partícula imagética possa ser 

acompanhado pelo espectador – o evitado passa a ser essencial, algo como uma (po)ética do desvio, em 

que a ranhura interessa mais que a nitidez. Tudo isso engendrado em meio ao fetiche da perfeição digital, 

o que torna a atuação desta pesquisa necessária à uma perspectiva crítica da imagem.

Estar fora do ar, como neste vídeo, pode nos levar a pensar em estar fora dos limites que regem 

a arte, a ciência e a filosofia. É na imbricação entre esses três campos que eles se confundem, podendo 

um dizer respeito ao outro – já não interessam as bordas, nem as definições estanques, tudo flui e esse 

fluir é a obra a aparecer. E, por ter sido concebida assim, é já uma obra que não é propriamente artística, 

embora por muito seja poética e propicie experiências estéticas. É uma obra despojada de rótulos, daí 

seu nome entre o filosófico e o não filosófico – onde cabe uma infinidade de possibilidades... Daí ir da 

segurança de um cais à vastidão do caos.

Alcançar o estado sonoro das imagens...
palavras não mais palavras

a música, o ruído, os silêncios...



Atingir o grau mais mudo do mundo,
tocá-lo

sem que isso aponte uma visão.

A janela sem paragens com as cores de um artista-arquiteto
que aquarela o desenho de seus projetos

– o que são?

Uma maquiagem fabulosa,
de fábula da cidade que na chuva desmancha...

A mesma cidade das pessoas que se outram
onde mora o filósofo que é professor e poeta

e derrama palavras não mais palavras
a música, o ruído, os silêncios...

Assim como a pintura aquarelada tem sua força em irromper os contornos do pincel, a escrita tem este 

poder de dizer, mesmo quando do silenciamento. Por isso pensar aqui num sistema de conhecimento contra-

hegemônico, não apenas analisando uma poética que destoa do senso comum da visibilidade, mas também 

fazendo desta produção teórica uma escritura que, em si, guarda aspectos performáticos. É, pois, um texto que 

se outra em imagem que se outra em corpo que se outra... Nesse sentido, venho constituindo um emaranhado 

de outramentos em que a palavra sai do proscênio, dando lugar a formas outras de sua presença. Ao mesmo 

tempo, tudo é corpo – o vídeo que toca, a vídeo-carta que chega pelo correio, a vídeo-carta (não) filosófica que 

clama pelo desterritório. É no deserto da criatividade, pois, que insurge a miragem da criação.
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“A palavra poética não se dirige para a segurança de uma presença, 
como a palavra bruta, 

mas para a presença de uma ausência, 
para o aparecimento de ‘tudo desapareceu’ que ela tematiza. 

(...) A palavra bruta é a do cotidiano, que nos coloca em relação com os objetos do mundo, 
que nos dá a ilusão, através de sua familiaridade, que o mundo é familiar. 

Transforma o estrangeiro e o insólito em habitual, 
e ao mesmo tempo se atribui a leveza do espontâneo e da inocência. 

A linguagem torna-se uma espécie de silêncio transparente, 
através do qual falam os seres, suas finalidades e sua segurança. 

A palavra poética, ao contrário, não remete ao mundo. 
Este, junto com suas finalidades, diante dela recua e se cala. 

Na palavra poética fala a palavra e a linguagem recobra sua espessura própria. 
A linguagem é que se torna essencial, daí chamar-se palavra essencial. 

Nela as palavras perdem a função designativa ou expressiva 
(não remetem às coisas nem expressam sentimentos) 

e passam a ter uma finalidade em si mesmas. 
Desenrolam-se num espaço que se pretende autônomo, 

constituído de formas, sons, figuras, 
que entre si estão em relações rítmicas, de composição. 

As palavras passam a ser tudo, 
mas é justamente no momento em que elas constituem uma obra 



que também elas atingem esse ponto da própria dissolução. 
Por quê?

A palavra, que em geral designa a ausência da coisa, 
ao formar poema, 

designa esta ausência e ao mesmo tempo a presença dessa ausência. 
Estatuto paradoxal da palavra poética: 

faz as coisas desaparecerem 
e faz aparecer esse desaparecimento numa fulguração noturna.” 

(PELBART, 1989, p. 75-76; 78)

   ar um coração à palavra, dar-lhe um corpo... e, ao mesmo tempo, escondê-la. Assim, Escondeu-se, a 

palavra-chave traz a palavra “palavra” encarnada numa chave, ela é o seu segredo (assim como é o meu). 

A palavra pulsa no centro da tela e, no movimento de aparecer-desaparecer, faz ecoar na retina o texto de 

Pelbart (1989) sobre a palavra poética. É nesta fusão, nesta mistura, neste enlace que algo de presente 

nasce, uma imagem de relance, que não se sustenta completamente, mas que também não se esvai por 

inteiro, deixando como que um rastro de sua aparição a cada batimento cardíaco. A partir dessa fluidez, 

intuí um lugar de passagem para as forças capazes de desmanchar os grilhões historicamente herdados, 

na Academia e na sociedade, pois a poesia tem a potência de problematizar dados “cientificamente 

comprovados”. Por isso esconder poeticamente a palavra-chave da pesquisa. Por isso Élida Lima (2013) 

constata em uma de suas cartas ao poeta amazonense Max Martins: 



(...) Eisntein é (este sim, talvez) o maior nome da poesia no século XX, com seu poema: 
E = mc2. É quase nada. Três letras mínimas. Três letras diáfanas. (...) Que brevidade, que 
explosão que causa! Deve mexer com as suas células. Elas entram em festa, sei lá. E 
quanto mais condensado, maior a festa. Sim, porque o não visível é extremamente vivo e 
expectante. Aí o Einstein vem e me acaba com esta espera. (...) Um poema lindo desses 
e ele vem querer dizer que tem um sentido? E que o sentido é fazer uma bomba atômica? 
(LIMA, 2013, p. 40-41)

 

E eu novamente digo:

presente
sem ciência,

nem filosofia,

estás.
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 e, por um lado, mostro a superfície oscilante de uma palavra-chave, por outro, apresento com Carta-me 

a presença visível da pele, em seu contorno tátil à mostra, através da sobreposição de recortes de um 

corpo não revelado em sua totalidade, mas sim em partes caleidoscópicas que compõem um corpo outro. 

Como um convite à troca, o apelo da carta tornada verbo no imperativo é uma intimação no círculo do 

íntimo que se estende ao leitor-espectador, engolfando-o tal qual o zoom infinito dos fractais.

O silêncio de seus olhos me dá a certeza, doce, de que, sim, está aí. 

Como dizer deste momento indizível? 

É Clarice sempre quem tem mil vezes razão: 

“É tão difícil falar e dizer coisas que não podem ser ditas. É tão silencioso.” 

Tento adivinhar o que deles sai, o que deles cai. 

Sua emoção; petrificação, quem sabe... 

O que eles percorrem... as linhas lidas, as imagens vistas... 

O que eles tocam, afinal? 

Além de mim, docemente...

. . .

Uma roupa tecida propriamente no corpo 

– sua voz costurada na pele. 



Cosida tão de perto, que já não se separa do que me constitui. 

Densidades imiscuídas numa mesma forma 

– que chamo de minha, como posse, 

embora seja eu que pertença a ela. 

Continência mútua, aliás. 

Ainda não prescindo dela porque ainda não prescindimos do corpo.

Se isso parece banal, o que haveria de descolar-se?

Aquele não-ser vísceras expostas... 

O não avesso contido por ela... 

(Ela era a chave, era ela)

 O segredo de palavra torneada: 

o enigma, a abertura, o fechamento. 

Plano profundo de encontro. 

Por isso se escondeu. 

Por isso se perdeu.

 A sugerida voz dérmica surge como meio de compor o corpo que conhece, é a sua pele, por assim 

dizer. Vale tatuá-la, implantar piercings, permitir incisões, até curar cicatrizes... Estas marcas devem ser 

olhadas em sua positividade, deflagrando ações cotidianas de uma micropolítica afirmativa, como aponta 

Suely Rolnik (2016):



(...) atos de criação que vão redesenhando os contornos do presente, de maneira a dissolver 
os pontos em que a vida se encontra asfixiada; neste sentido, agir é muito distinto de reagir 
por oposição. (...) Para que o termo ‘resistência’ recupere seu valor, é preciso que ampliemos 
seu sentido, tradicionalmente associado à noção de esquerda e que, portanto, restringe-se 
ao âmbito macropolítico onde esta atua. Há que ativar seu sentido micropolítico, o que torna 
seu objeto muito mais amplo, mais sutil e mais complexo do que o das lutas no âmbito do 
Estado (...). (ROLNIK, 2016)

  Portanto é sempre por um fio que resistimos, é sempre por um fio que vivemos, é sempre por um 

fio que escrevemos.
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   esta vez, como um caleidoscópio sonoro, a vídeo-carta É sempre por um fio traz trechos diversos 

escritos por Pelbart (1989; 2005; 2013; 2014) em que aparece a palavra “fio”, que se torna a interseção 

entre as leituras no áudio editado. Diferentes contextos são costurados numa mesma tela, fazendo 

com que a agulha da sensação teça uma trama de pensamentos. Deslocados dos livros, afinal, onde 

eles se situam? Qual voz fala por eles? É uma tessitura feita pelo e para o corpo que conhece, corpo 

que quer conhecer.

“Contingência e possibilidade: ora, talvez seja o momento de tentar juntar esses fios soltos – da 
linguagem, da infância, do pensamento, da política, para retomar o tema da biopolítica” (PELBART, 2009)

“(...) o ter achado um fio na minha meada,  
permitindo que essas forças tomassem forma.” (PELBART, 1989, p. 11)

“eu gostaria é de trazer à tona esse fiozinho muito tênue,  
uma espécie de nervura do real, (...) do virtual (...).” (PELBART, 2005)

“(...) você está com muitos elementos em mãos, vai ter que filtrar um pouco, enxugar, puxar um fio, mas 
no momento isso não é a coisa mais importante (...).” (PELBART, 2014)

“A aranha, quando começa sua teia, precisa estender o primeiro fio,  
e seu recurso é uma espécie de vela, um paraquedas de seda que, com um vento, há de se encarregar 

de estender o primeiro fio assim que ele grudar em algum ponto  
– essa engenhosidade nos deixa assombrados.” (PELBART, 2013, p. 275)



 As dúvidas que compõem o percurso do conhecer são assombramento em lampejos. É 

através destes que o corpo que conhece vai assumindo sua intensidade, banhando-se na mais aguda 

aprendizagem, sobre o que Frida Kahlo contundentemente declara: “Se você soubesse como é terrível 

saber tão de repente. Como se um raio elucidasse o planeta. (...) como se eu tivesse aprendido tudo 

de uma vez, em alguns segundos.” (KAHLO, 1926 in ZENDEJAS apud HERRERA, 2011, p. 99).*7 Por 

um caminho distinto, Clarice Lispector (1970) também traz uma perspectiva enfática sobre os modos de 

compreensão, igualmente válida para a discussão aqui posta:

‘Não entender’ é tão vasto que ultrapassa qualquer entender – entender é sempre limitado. 
Mas não-entender não tem fronteiras e leva ao infinito. Não é um não-entender como um 
simples de espírito. O bom é ter uma inteligência e não entender. É uma bênção estranha 
como a de ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso em relação às coisas 
ditas do intelecto, uma doçura de estupidez. No entanto às vezes adivinho. São manchas 
cósmicas que substituem entender. (LISPECTOR, 1970, p. 42)

*7 Trecho de carta de Frida Kahlo a Alejandro Gómez Arias, escrita em 29 set. 1926 – um ano após o acidente de trem que 
lhe marcou a vida.
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A cidade cinza. As pessoas da cidade cinza. As pessoas cinzas da cidade.

 e comecei pela cor, findo com ela, mantricamente. Há esta vontade de formar ciclos e estar sempre a 

recomeçar. Um ciclo nunca é igual ao outro. No entanto, receio voltar lá. Na cidade cinza. Há as pessoas 

da cidade cinza. Há as pessoas cinzas da cidade. Esse poema me surgiu quando detectei um modo de 

subjetivação ao qual chamei de intimidade plástica. Ela fez parte de meu trânsito durante o curso de 

mestrado, me marcando tão fortemente a ponto de me desfazer em cinzas... Me sobrou, então, os cinzas 

das minhas cinzas e foi com esta poesia em cor(po) que me soergui, com a sutil fortaleza das águas que 

desmancham o cinza concreto que empareda o poema. Cinza como o concreto da poesia concreta...

 Os concretistas reclamam para o poema uma estreita relação estrutura-conteúdo, no “plano piloto 

da poesia concreta” (CAMPOS, A.; PIGNATARI; CAMPOS, H., 1958). Para eles, é preciso que a palavra 

esteja encarnada em um corpo que a sustente também visualmente, e não apenas no significado. Assim, 

o ideograma seria o exemplo ideal para pensar essa proposta – e me parece curioso, então, que uma 

das primeiras experiências do gênero vídeo-carta tenha sido realizada, justamente, por poetas japoneses, 

a saber: Shuntarō Tanikawa e Shûji Terayama. Eles se corresponderam entre 1982 e 1983, trocando 

inquietações sobre a linguagem (não) verbal nas quais levantaram aspectos da relação entre objeto, 

palavra e significado. Já no caso da correspondência aqui em questão, tenho como foco as discussões 

em torno da articulação palavra-corpo-imagem.



 Por muitas vezes, essa associação é sorrateira, já que o corpo assume uma ampla variedade de 

acepções. (Aqui continua a ser válido o debate travado por Tanikawa e Terayama.) (Desde o mestrado, 

havia uma flutuação no significante corpo...) Por isso minha busca conceitual nas vídeo-cartas (não) 

filosóficas foi turva desde o início, embora eu perseguisse de forma obstinada uma intuição, o que já tem 

uma força propulsora em si. Daí o (ras)cunho pós-disciplinar desta investigação – criar conceito por intuí-

lo... Me autorizar as reticências. É Deleuze (2011, p. 147) quem diz: “Ver brumoso, ver turvo: um esboço 

de percepção alucinatória, um cinza cósmico.” Não por coincidência, é o cinza que se relaciona com uma 

espécie de aparição – esta também pretendida por mim na pesquisa:

Do cinza ao vermelho, há o aparecer e o desaparecer do mundo no deserto, todas as aventuras 
do visível e de sua percepção. (...) A cor é movimento, é desvio, deslocamento, deslizamento, 
obliquidade, tanto quanto o traço. Ambos, a cor e o traço, nascem juntos e se fundem. (...) 
sempre em movimento, os grandes traços coloridos por camadas, as cores feitas a largos traços. 

(DELEUZE, 2011, p. 147-148, grifo nosso)

 Em torno da temática “cinzenta”, retomo um aspecto da função háptica: é na relação de tonalidade 

do colorismo (cores quentes/ cores frias) que se alcança a representação de luz e sombra na imagem tátil. 

“O cinza como potência da cor matizada é muito diferente do cinza como produto do preto e do branco. 

É um cinza háptico, e não ótico.” (DELEUZE, 2007, p. 177). Estranho que uma cor tão tocante (agora 

entendo que ela o é) tenha sido a escolhida para meu “poema de concreto”...





vídeo-carta que está por vir não é feita por mim, não apenas em nossa relação. A vídeo-carta por vir 

foi gravada em seu cotidiano, é você me dizendo a data da filmagem, seu turno, embora eu já pudesse 

adivinhar pela incidência do sol... A vídeo-carta por vir me denuncia o sabor de seu chá, me faz sentir a 

temperatura, se ideal para tomar agora ou alguns minutos depois. A vídeo-carta por vir fala a trama de 

sua voz, minha armadilha confessa. A vídeo-carta por vir não é uma de suas belas cartas que vai ler, é 

algo mais para ouver. A vídeo-carta por vir estende sua atitude simples diante da vida caótica, transforma 

esse caos vulgar em caosmose, como vislumbrou Guattari (2012). A vídeo-carta por vir tem mais de 

imaginação, faz acender nosso imaginário, é alguma coisa que explode. A vídeo-carta por vir é suave, 

macia, embora epicentro. A vídeo-carta por vir também é mântrica, se tornará meu amuleto, como o é o 

livro de Max Martins para Élida Lima (2013). A vídeo-carta por vir sustenta o compromisso (po)ético do 

pensamento, seja na Academia ou fora dela. A vídeo-carta por vir virá, mesmo depois de mim... A vídeo-

carta por vir é uma continuação. Ao mesmo tempo, ela é o limite, ali onde o pensamento se esgueira, 

na ponta da palavra. Então lembro de Barthes (1987, p. 98): “A linguagem é uma pele: esfrego minha 

linguagem no outro. É como se eu tivesse palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras. 

(...) Minha linguagem treme de desejo.” Diria ainda: Minha imagem treme de desejo. A vídeo-carta por vir 

deseja – o quê? Ela deseja. Deseja sua própria existência. Ou sou eu?  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



































‘O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também altamente 
composto. _Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, enfim, duros. 

_Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados pelos corpos 
exteriores de muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos 

quais ele é como que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um 
corpo exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da 

parte mole e nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os 
corpos exteriores de muitas maneiras. _O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada 

um dos quais é também altamente composto. _Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, 
outros moles,e outros, enfim, duros. _Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio 

corpo humano, são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para 
conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida 
do corpo humano é determinada, por um corpo exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, 

a parte fluida modifica a superfície da parte mole e nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O 
corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores de muitas maneiras. _O corpo humano compõe-se de muitos 

indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também altamente composto. _Dos indivíduos de que e compõe o 
corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, enfim, duros. _Os indivíduos que compõem o corpo humano e, 

consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras._O corpo humano 
tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que continuamente regenerado._

Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo exterior, a se chocar, um grande número de 
vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole e nela imprime como que traços do corpo 

exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores de muitas maneiras. _O corpo 
humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também altamente composto. 

_Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, enfim, duros. _Os indivíduos 
que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados pelos corpos exteriores de 

muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como 
que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo exterior, a 
se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole e nela 

imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores 
de muitas maneiras.’



‘O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também altamente composto. 
_Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, enfim, duros. _Os indivíduos 

que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados pelos corpos exteriores de 
muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como 

que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo exterior, a 
se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole e nela 

imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores de 
muitas maneiras. _O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também 
altamente composto. _Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, enfim, 
duros. _Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados pelos 

corpos exteriores de muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos 
quais ele é como que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo 
exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole e 
nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores 

de muitas maneiras. _O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também 
altamente composto. _Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, enfim, 
duros. _Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados pelos 

corpos exteriores de muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos 
quais ele é como que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo 
exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole e 
nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores 

de muitas maneiras. _O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também 
altamente composto. _Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, enfim, 
duros. _Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados pelos 

corpos exteriores de muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos 
quais ele é como que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo 
exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole e 
nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores 

de muitas maneiras.’

‘O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também altamente 
composto. _Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, enfim, duros. _Os 

indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados pelos corpos 
exteriores de muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais 

ele é como que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo 
exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole e 
nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores 

de muitas maneiras. _O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é 
também altamente composto. _Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, 

enfim, duros. _Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados 
pelos corpos exteriores de muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, 

pelos quais ele é como que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por 
um corpo exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da 
parte mole e nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os 
corpos exteriores de muitas maneiras. _O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada 

um dos quais é também altamente composto. _Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, 
outros moles,e outros, enfim, duros. _Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo 

humano, são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para conservar-
se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida do corpo 

humano é determinada, por um corpo exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida 
modifica a superfície da parte mole e nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo humano pode 
mover e arranjar os corpos exteriores de muitas maneiras. _O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza 

diferente), cada um dos quais é também altamente composto. _Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns 
são fluidos, outros moles,e outros, enfim, duros. _Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o 

próprio corpo humano, são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para 
conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida 

do corpo humano é determinada, por um corpo exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a 
parte fluida modifica a superfície da parte mole e nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo 

humano pode mover e arranjar os corpos exteriores de muitas maneiras.’

‘O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também altamente 
composto. _Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, enfim, duros. 

_Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados pelos corpos 
exteriores de muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos 

quais ele é como que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um 
corpo exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da 

parte mole e nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os 
corpos exteriores de muitas maneiras. _O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada 

um dos quais é também altamente composto. _Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, 
outros moles,e outros, enfim, duros. _Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio 

corpo humano, são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para 
conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida 
do corpo humano é determinada, por um corpo exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, 

a parte fluida modifica a superfície da parte mole e nela imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O 
corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores de muitas maneiras. _O corpo humano compõe-se de muitos 

indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também altamente composto. _Dos indivíduos de que e compõe o 
corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, enfim, duros. _Os indivíduos que compõem o corpo humano e, 

consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras._O corpo humano 
tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que continuamente regenerado._

Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo exterior, a se chocar, um grande número de 
vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole e nela imprime como que traços do corpo 

exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores de muitas maneiras. _O corpo 
humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada um dos quais é também altamente composto. 

_Dos indivíduos de que e compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros moles,e outros, enfim, duros. _Os indivíduos 
que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio corpo humano, são afetados pelos corpos exteriores de 

muitas maneiras._O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como 
que continuamente regenerado._Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo exterior, a 
se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte fluida modifica a superfície da parte mole e nela 

imprime como que traços do corpo exterior que a impele._O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores 
de muitas maneiras.’
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5. FISICIDADES POR VIR:  

PERFORMANCE, PALAVRA E IMAGEM 
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Estou diante da página. Ela é anterior ao texto que, nesse agora, escrevo, e mais 

anterior ainda ao texto que, neste outro agora, lê. É neste cruzamento de tempos, 

entre o que é, o que foi e o vir a ser, que percorreremos a discussão sobre 

performance, palavra e imagem. Uma fissura anunciada? Quantos hiatos entre o 

evento e seus desdobramentos textuais ou imagéticos? Aqueles que não são apenas 

registro, que inventam um tempo outro, abrindo uma fresta que interroga o estatuto 

da presença. Há uma pele escrita, fotografada ou videografada, um gesto, uma 

intenção. Toda uma criação em jogo, expressão do que já foi – mas ainda será e 

também é. 

 

Tomo como base inicial O corpo-câmera161, de Sophie Delpeux (2010), publicação 

francesa recente que apresenta um rico mosaico bibliográfico em torno da 

performance. A autora é historiadora da arte, especializada em trabalhos que têm o 

corpo implicado. No “enfim” de seus agradecimentos, ela convoca: “aos estudantes 

que, por seu olhar sobre as imagens, me permitem vê-las diferentemente.” 

(DELPEUX, 2010, p. 4).162 Por minha parte, de estudante-pesquisadora, esta trama 

temporal me insinua agradecer aos atravessamentos das tantas falas que insurgiram no 

caminho, a compor este fio de Ariadne163 quase perdido, quase partido. 

Ele existe?164 

. . . 

Ouço a voz de Chris165: “A performance é sempre a segunda vez do ato, quando 

presentificada – a primeira vez foi na vida.” Ela não lembrava o nome do autor que 

citou. Aliás, eu que não lembro; não anotei no caderno, como fiz com suas outras 

palavras que me tocaram naquele dia. Aquele momento. Dezenove de setembro de 

dois mil e onze. Seis primaveras se passaram, e ele ainda está em mim. 

                                                           
161 Referência ao livro Le corps-caméra : le performer et son image. Assim como esta, são nossas as 
demais traduções referentes à publicação em questão. 
162 Do original em francês: « Enfin, aux étudiants qui, par leur regard sur ces images, me permettent 
de les voir diféremment. » (DELPEUX, 2010, p. 4). 
163 Na mitologia grega, para enfrentar o Minotauro que residia no labirinto construído por Dédalo, Teseu 

recebeu de Ariadne um novelo de linha, o qual foi preso, em uma das pontas, diante da porta do lugar, 

enquanto Teseu o adentrava. “Ariadne é quem segura o fio no labirinto (...)” (DELEUZE, 2011a, p. 132). 

O fio serviu, assim, de marcador da trilha percorrida, o que possibilitou sua saída vitoriosa: “(...) Ariadne 

haveria ensinado a ‘arte de enrolar e desenrolar o novelo’ (...).” (LEÃO, 2005, p. 83). 
164 Eco também ao questionamento sobre a existência do professor-filósofo interlocutor desta pesquisa 
– já sugerido como seu “fio metodológico”. 
165 Christine Greiner, na ocasião do Exame de Qualificação do projeto de mestrado “Diário de corpo: o 
risco como rota” (título na ocasião), desenvolvido no PPGAV/ECA/USP. 
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. . . 

A partir das ideias de Philip Auslander (2005 apud DELPEUX, 2010), Delpeux (2010) 

aponta dois aspectos interditos do tema performance e imagem. O primeiro é o “corpo 

como meio” (DELPEUX, 2010, p. 176),166 que traz as palavras de Robert Fleck (1994 

apud DELPEUX, 2010): “‘O corpo constitui o original por excelência, o ponto zero que 

não pode ser falsificado, nem banalizado’” (FLECK, 1994, p. 317 apud DELPEUX, 

2010, p. 176).167 Podemos continuar com Foucault (2014), dizendo: 

(...) é em torno dele que as coisas estão dispostas, é em relação a ele 
– e em relação a ele como em relação a um soberano – que há um 
acima, um abaixo, uma direita, uma esquerda, um diante, um atrás, 
um próximo, um longínquo.  O corpo é o ponto zero do mundo, lá onde 
os caminhos e os espaços se cruzam (...). (FOUCAULT, 2014, p. 14) 

 

O segundo aspecto que Delpeux (2010) destaca em Auslander (2005 apud DELPEUX, 

2010) é a performance como o processo corporal em si, e não suas marcas. Sobre 

este ponto, Peggy Phelan (1996 apud DELPEUX, 2010) escreve: “A solitária vida da 

performance é no presente. A performance não pode ser salva, gravada, 

documentada (...). A independência da performance em relação à reprodução de 

massa, tecnológica, econômica e linguisticamente, é sua maior força.” (PHELAN, 

1996, p. 146 apud DELPEUX, 2010, p. 176).168 Neste sentido, Phelan (1996 apud 

DELPEUX, 2010) considera “a performance como uma pessoa moral que tudo e todos 

contribuem a trair, (...) uma forma de arte nascida pura em um mundo viciado” 

(PHELAN, 1996, p. 146 apud DELPEUX, 2010, p. 177).169 Contrapondo essa postura, 

Delpeux (2010) anuncia que realizará tal “traição” em suas páginas. Assim, levanta 

que “se discute inventar uma língua ‘performativa’ que, em vez de constatar [a 

distância entre a ação performática e seus desdobramentos], ‘institua o agora da 

escritura no tempo presente’.” (DELPEUX, 2010, p. 177).170 

                                                           
166 Do original em francês: « (...) corps comme médium. » (DELPEUX, 2010, p. 176). 
167 Do original em francês: « ’Le corps constitue l’original par excellence, le point zéro qu’on ne peut ni 
falsifier, ni banaliser.’ » (FLECK, 1994, p. 317 apud DELPEUX, 2010, p. 176). 
168 Do original em francês: « La seule vie de la performance est au présent. La performance ne peut 
pas être sauvée, enregistrée, documentée (…). L’indépendance de la performance par rapport à la 
reproduction de masse, technologiquement, économiquement, et linguistiquement, est sa plus grande 
force. » (PHELAN, 1996, p. 146 apud DELPEUX, 2010, p. 176). 
169 Do original em francês: « (...) la performance une personne morale que tout et tous concourent à 
trahir, (…) une form d’art née pure dans un monde vicié (…). » (PHELAN, 1996, p. 146 apud DELPEUX, 
2010, p. 177). 
170 Do original em francês: « (...) s’agit d’inventer une langue ‘performative’ qui, au lieu de constater, 
‘institue le maintenant de l’écriture au temps présent (…).’ » (DELPEUX, 2010, p. 177). 
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. . . 

O que é o trecho de uma pessoa? O que existe sem que se dê conta... ou nem existe. 

Até que um dia vai ao mundo. Vem. E, então, o texto destronado do corpo, embora 

tenha sido por ele, para ele, nele, sobretudo, ele. Embora arraste suas partes e esteja 

escrito com a linguagem quase silenciosa de seus aminoácidos. 

 

O texto de um gesto? 

. . . 

Delpeux (2010) diz: “Se a ação a ser realizada se enuncia em algumas palavras, esta 

concisão parece distante da realidade que é imposta ao corpo. Um abismo separa a 

aparente neutralidade da descrição e o que implica sua realização.” (DELPEUX, 2010, 

p. 149).171 Paradoxalmente: falamos de um hiato em que nenhuma palavra cabe. Ou 

o indizível do poeta: Todas as palavras não servem.172 Assim, é preciso que a 

dimensão verbal da performance também opere na medida da ação. O texto como 

acontecimento, considerando não apenas a movimentação da performance, mas 

também seus repousos, até mesmo seu movimento inercial. Nesta tensão, 

introduzimos a questão da imagem relacionada à performance. 

. . . 

Em 4 de maio de 1970, Chris Burden assistia TV. No momento exato em que estava 

em frente a ela, foi noticiado um massacre de estudantes pela polícia. “(...) a televisão 

atirou em Burden e foi este fato que tornou seu ferimento visível com um atraso de 

alguns meses.” (DELPEUX, 2010, p. 172),173 analisa Delpeux (2010), pois o artista 

trouxe para o próprio corpo a violência mostrada pelas imagens televisionadas, 

através da performance Shoot, em 1971, quando ele se posicionou diante de um 

amigo que segurava uma arma para levar um tiro no braço. Sobre o aspecto irrepetível 

do trabalho performático, Burden diz: “(...) se eu o fizer de novo, eu sei o que me 

espera, o desconhecido desapareceu. Eu quero dizer, não há interesse em se fazer 

                                                           
171 Do original em francês: « Si l’acte à accomplir s’énonce em quelques mots, cette concision paraît 
bien éloignée de la réalité de ce qui est imposé au corps. Un gouffre sépare l’apparente neutralité du 
descriptif et ce que suppose sa réalisation. » (DELPEUX, 2010, p. 149). 
172 Peter Pál Pelbart em aula sobre o devir (2012c), no Núcleo de Estudos da Subjetividade (PUC-SP). 
173 Do original em francês: « (...) la télévision a tiré sur Burden et celui-ci n’a fait que rendre sa blessure 
visible avec un délai de quelques mois. » (DELPEUX, 2010, p. 172). 
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novamente o disparo.” (BURDEN, 1973, p. 61 apud DELPEUX, 2010, p. 165, grifo 

nosso).174 

. . . 

 

É irresistível esta breve citação fora de lugar:  

Eu mesmo nasci em meio à primavera húngara, envolto num generoso 
e tenso ambiente de ocupação das ruas e praças de Budapeste (...). 
Bebê ainda, devo ter registrado na pele algo dessa atmosfera de dor, 
abertura e liberação, antes de ser levado às pressas, a pé, até a 
fronteira austríaca, fugindo da violência dos tanques russos, em 
batalhas de rua que fizeram mais de 20 mil vítimas. (PELBART, 2013, 
p. 195) 

 

Esta espécie de testemunho militante,  

à maneira de um filósofo, marca. 

. . . 

Burden precisou criar o avatar175 de sua performance para contestar o que viu na 

televisão. Ao inventar esse duplo, o artista produz situações durante as quais ele 

abandona o estatuto de promotor da ação para se tornar sua própria vítima, atingindo 

seu próprio corpo. Tal duplicação do artista se manifesta na ausência de emoção e de 

qualquer identificação com seu corpo no ato da performance. O duplo, o avatar seria 

a “superfície insensível” do performer, conforme propõe Delpeux (2010, p. 173).176 

 

E por que essa superfície se tornou insensível? Porque o artista, nesse caso, para 

criticar o espetáculo da TV (que banaliza os corpos e abole a conexão sensível com 

eles), coloca seu próprio corpo em ação, implicando-o num episódio de violência, 

sobre o qual podemos dizer: a pele é uma tela ferível. Está aí implicado o retalho 

dérmico de Foucault (apud PELBART, 2013): “(‘tornar as epidermes mais irritáveis 

para detectar o intolerável’)” (FOUCAULT, n. d. apud PELBART, 2013, p. 194). 

                                                           
174 Do original em francês: « ‘(...) si je le fais à nouveau, je sais à quoi m’attendre, l’inconnu a disparu. 
Je veux dire, il n’y a pas d’intérêt à se faire à nouveau tirer dessus.’ » (BURDEN, 1973, p. 61 apud 
DELPEUX, 2010, p. 165). 
175 “Avatar” deriva do sânscrito avatāra e, como termo religioso do hinduísmo, significa “encarnação de 
uma divindade sob a forma de um homem ou de um animal” (MICHAELIS, 2015). Tomando o termo 
por outro viés, o âmbito da arte e da cultura digitais, Lúcia Santaella define os avatares como “(...) as 
figuras gráficas que habitam o ciberespaço e cujas identidades os cibernautas podem emprestar para 
circular nos mundos virtuais.” (SANTAELLA, 2006, p. 290-291.) 
176 Do original em francês: « surface insensible » (DELPEUX, 2010, p. 173). 
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Instâncias que não passam pela representação, do contrário: instauram-se nas 

fronteiras, fazem-nas cruzar entre si, compondo a chamada “estranha zona cinza”, 

como sugere Chris Burden (2003, p. 23 apud DELPEUX, 2010, p. 159).177 Esse 

espaço é “o interstício ambíguo entre vítima e autor do crime” (STILES, 2007, p. 29 

apud DELPEUX, 2010, p. 159),178 completa Kristin Stiles (2007).  

 

Ao assumir a imbricação entre arte e vida, pode-se dizer que Burden compõe “um 

corpo mimético” (PERRET, 2003, p. 304 apud DELPEUX, 2010, p. 163),179 fruto dessa 

indistinção. Assim, num enlace entre presença e ausência, Burden não localiza “o 

corpo de seu trabalho” no real, mas sim num espaço de indiferenciação entre realidade 

e ficção, que, segundo ele, se equivalem na TV. “Com esta zona cinza de indistinção, 

Burden coloca à prova todos os potenciais de desestabilização.” (DELPEUX, 2010, p. 

159).180 

 

Em 1980, esse artista expôs sua cicatriz da performance de 1971 como uma nova 

performance, intitulada Show the Hole. Não seria esta, também, uma forma de 

documentação da performance? Outros desdobramentos de Shoot foram realizados 

por ele, que, segundo Franck Perrin (1995, p. 8 apud DELPEUX, 2010, p. 150), teve 

a parcimônia de nem tudo documentar, para permitir que a tensão evocada pela 

performance não fosse desfeita. Burden produziu livros de artista usando imagens do 

evento e texto escrito sobre este.  

 

Para o artista, a iconografia da performance deve ultrapassar o documental – assim, 

ele espera que “estas imagens sejam fortes e belas o bastante para tornar 

emblemática toda a performance.” (BURDEN, 2002 apud DELPEUX, 2010, p. 152).181 

Ainda que sejam imagens ilegíveis, cheias de imperfeições que testemunham o 

amadorismo de sua produção, Delpeux (2010) argumenta, citando Robert Horvitz 

(1976 apud DELPEUX, 2010): 

                                                           
177 Do original em francês: « l’étrange zone grise » (BURDEN, 1973, p. 61 apud DELPEUX, 2010, p. 159). 
178 Do original em francês: « l’interstice ambigu entre victime et auteur du crime. » (STILES, 2007, p. 29 
apud DELPEUX, 2010, p. 159). 
179 Do original em francês: « um corps mimétique » (PERRET, 2003, p. 304 apud DELPEUX, 2010, p. 163). 
180 Do original em francês: « De cette zone grise d’indistinction, Burden va mettre à profit tous les 
potentiels de déstabilisation. » (DELPEUX, 2010, p. 159). 
181 Do original em francês: « ces images soient assez fortes et belles pour devenir emblématiques de 
toute la performance. » (BURDEN, 2002 apud DELPEUX, 2010, p. 152). 
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Não é a qualidade precária, e frequentemente decepcionante, da 
documentação que infringe o trabalho em si. Pelo contrário. (...) 
Reconhecendo a distância real entre o evento vivido e sua segunda 
audiência, em vez do ensaio compensar isso, a documentação de 
Burden revela uma autenticidade sem ruído. (HORVITZ, 1976, p. 28 
apud DELPEUX, 2010, p. 153-156)182 

 

Segundo Delpeux (2010), há uma força do evento que é visível na imagem: seu 

caráter testemunhal de um ou alguns instantes, como o pós-tiro de Burden. Assim, o 

discurso imagético alcançaria melhor as sutilezas da situação efêmera, em 

comparação ao discurso verbal – embora, para a autora, este seja mais vivo e 

informativo. 

 

Sobre o registro da performance através da imagem fixa, vale destacar a crença em 

uma suposta transparência fotográfica (DELPEUX, 2010, p. 86-87), que consiste em 

considerar uma equivalência entre o corpo do performer e seu corpo fotografado, tal 

como propõe a artista Gina Pane – “se manifestar como uma imagem viva” (PANE, 

1985, p. 24 apud DELPEUX, 2010, p. 88).183 Outro ponto relevante para essa condição 

transparente da fotografia é a atuação “invisível” do fotógrafo ao documentar uma 

performance, que resultaria numa foto em que o performer é o cerne não apenas do 

enquadramento, mas de todo o processo fotográfico. Segundo Delpeux (2010), esse 

tipo de leitura da imagem propicia ao artista fotografado a sensação de ter uma 

“presença infinita” (DELPEUX, 2010, p. 12).184 

 

A autora reúne alguns nomes que corroboram essa linha de análise, a exemplo de 

Willoughby Sharp (1970 apud DELPEUX, 2010), para quem “A maioria dos trabalhos 

de arte corporal apresentada através das fotografias fixas mostram diferentes visões 

de um processo em curso e se aproximam do efeito de filmes.” (SHARP, 1970, p. 16 

apud DELPEUX, 2010, p. 12).185 Ira Licht (1975 apud DELPEUX, 2010), por sua vez, 

                                                           
182 Do original em francês: « Ce n’est pas que la qualité précaire, et fréquemment décevante de la 
documentation, porte atteinte au travail en lui-même. Bien au contraire. (...) En reconnaissant la distance 
réelle entre l’événement vécu et sa seconde audience, au lieu d’essayer de compenser cela, la 
documentation de Burden communique une authenticité sans tapage (…). » (HORVITZ, 1976, p. 28 
apud DELPEUX, 2010, p. 153-156). 
183 Do original em francês: « (...) de se manifester comme une image vivante. » (PANE, 1985, p. 24 
apud DELPEUX, 2010, p. 88). 
184 Do original em francês: « présence infinie » (DELPEUX, 2010, p. 12). 
185 Do original em francês: « La plupart des travaux d’art corporel présentés à travers des photographies 
fixes montrent différentes vues d’un processus en cours et approchent l’effet des filmes. » (SHARP, 
1970, p. 16 apud DELPEUX, 2010, p. 12). 
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chama de “fac-símile” o corpo do artista fotografado. Para ela, a imagem do performer 

não interrompe, nem impede a ideia de que a corporeidade da performance é um 

diferencial. A autora segue o raciocínio: 

Eliminando o objeto da arte – a pintura ou a escultura apresentadas 
como independentes das circunstâncias de sua criação – o artista 
corporal oferece ao espaço sua realidade, suas atividades corporais e 
sua psiquê. Em vez de um objeto intermediário investido pela 
personalidade do artista e deixado à interpretação de um público 
desconhecedor da psicologia de sua criação, a arte corporal entrega 
uma informação direta através do confronto (...). (LICHT, 1975, n. p. 
apud DELPEUX, 2010, p. 12)186 

 

Do ponto de vista da história da arte especializada nas artes do corpo, Amelie Jones 

(1997 apud DELPEUX, 2010) é um exemplo de apropriação dos registros desse tipo 

de trabalho. Ela desenvolve sua investigação como pesquisadora consultando 

arquivos (chamados por Delpeux (2010, p. 13) de “documentos possíveis”187), no 

entanto acredita que também os ditos “espectadores inicias” dos trabalhos por ela 

estudados estão aptos a analisá-los. Ou seja, Jones (1997 apud DELPEUX, 2010) 

valida o material documental da performance como fonte de pesquisa, mas 

reconhece: “(...) a experiência de olhar uma fotografia e de ler um texto é 

evidentemente diferente daquela de se sentar em uma pequena apresentação para 

olhar um artista agir.” (JONES, 1997, p. 11 apud DELPEUX, 2010, p. 13).188 

 

Desse trânsito entre performance–registro–desdobramentos, adveio o movimento de 

não só produzir a documentação das performances, mas também as expor e pensá-

las como obra: “A vontade de expor os documentos relativos aos trabalhos das artes 

efêmeras levantou os problemas museográficos e uma necessária interrogação sobre 

o estatuto do que seria presente.” (DELPEUX, 2010, p. 13).189 Uma exposição em 

1986, em Londres, nomeada “A fotografia como performance”, trouxe imagens que 

                                                           
186 Do original em francês: « En éliminant l’objet d’art – la peinture ou la sculpture présentées comme 
indépendantes des circonstances de leur création – l’artiste corporel offre à place sa réalité, ses activitiés 
corporelles et sa psyqué. Au lieu d’un objet intermédiaire investi par la personnalité de l’artiste et laissé à 
l’interprétation d’un public ignorant de la psychologie de son créateur, l’art corporel délivre une 
information directe à travers la confrontation (…). » (LICHT, 1975, n. p. apud DELPEUX, 2010, p. 12). 
187 Do original em francês: « documents possibles » (DELPEUX, 2010, p. 13). 
188 Do original em francês: « (...) l’expérience de regarder une photographie et de lire un texte est 
évidemment différente de celle de s’asseoie dans une petite pièce à regarder un artiste agir. » (JONES, 
1997, p. 11 apud DELPEUX, 2010, p. 13). 
189 Do original em francês: « La volonté d’éxposer les documents relatifs aux happenings, évènements, 
actions et performances a souleve des problèmes muséographiques et une nécessaire interrogation 
sur le statut de ce qui était présenté. » (DELPEUX, 2010, p. 13). 
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haviam deixado de lado a transparência fotográfica para se tornarem o processo 

criativo em si. A isto, David Briers (1986 apud DELPEUX, 2010, p. 13) chamou de 

“onipresença da fotografia”,190 no catálogo da exposição. 

 

Nesse sentido, na relação entre artista e fotógrafo, a posição de ausência costumeira 

do fotógrafo (que atuava como sombra do performer) passa a ser pensada como num 

casamento, revelando um aspecto de exclusividade no vínculo entre o artista e seu 

fotógrafo. Pensar nesta imbricação “dá uma visão mais realista do contrato que liga 

as artes efêmeras e a fotografia.” (DELPEUX, 2010, p. 14).191 Segundo Delpeux 

(2010), num primeiro momento, os artistas se contentam em documentar suas ações. 

No entanto, ao atentarem para as possibilidades do meio, exploram-nas e buscam 

construir a identidade visual de seus trabalhos. Para além do registro da performance, 

o processamento de imagens impele o desafio de criar não apenas o desdobramento 

de uma obra: “Bem mais que um simples registro mecânico, este deslocamento faz 

da fotografia um meio de controle da recepção de um evento artístico – até mesmo de 

sua fabricação.” (DELPEUX, 2010, p. 14).192 

. . . 

Chegamos, então, à questão dos desdobramentos imagéticos considerados como 

outras formas performáticas. Destacamos a obra Adjungierte Dislokationen (1973), de 

VALIE EXPORT, pela multiplicidade dessa experiência, que está dita nos formatos a 

ela atribuídos como: “Cinema expandido, Filme-Ação, Filme-instalação e Fotografia-

Ação” (DELPEUX, 2010, p. 146 (legenda da imagem 45)).193  

 

Três câmeras atuam com a artista – sim, com ela: a câmera é presença nesse 

trabalho. Há uma fixada na frente de seu corpo, outra em suas costas e a terceira 

solta, acompanhando-a lateralmente em seu trajeto. Podemos visualizar, assim, o 

“corpo-câmera” reivindicado por Delpeux (2010).194 Dele, emerge o que aqui 

                                                           
190 Do original em francês: « l’omniprésence du photographe » (BRIERS, 1986 apud DELPEUX, 2010, p. 13). 
191 Do original em francês: « (...) donne une vision plus realiste du contrat qui lie les arts éphémères et 
la phtographie. » (DELPEUX, 2010, p. 14). 
192 Do original em francês: « Bien plus qu’un simple enregistrement mécanique, ce déplacement fait de 
la photograpgie un moyen de contrôle de la réception d’un événement artistique – votre de sa 
fabrication. » (DELPEUX, 2010, p. 14). 
193 Do original em francês: « Expanded Cinema, Film Action, Film Installation, Action photographies (...). 
» (DELPEUX, 2010, p. 146). 
194 Do original em francês: « Le corps-caméra » (DELPEUX, 2010). 
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chamaremos de imagens incorporadas, produzidas sem que a artista estivesse, 

necessariamente, diante das lentes. Assim, podemos dizer com Comolli (2008), 

adulterando-o: “(…) filma[n]do, o corpo atinge uma potência de convicção, uma beleza 

que o corpo não filmado não conhece.” (COMOLLI, 2008, p. 176). E, com Delpeux 

(2010), podemos ir além: 

Parte-se do pressuposto que o corpo do performer é imagem e ao mesmo 
tempo produz imagens, quer seja fotografado ou não. A filósofa Catherine 
Perret [(2012)] havia sugerido essa ideia em 2001, inventando o termo “corpo-
câmera”. Eu o tomei de empréstimo com sua autorização e tentei dar 
substância a essa bela intuição por meio de meu livro (...). (DELPEUX, 2018, 
p. 88) 

 

O resultado do trabalho de VALIE EXPORT foi uma instalação feita de duas projeções 

com os diferentes pontos de vista filmados. VALIE EXPORT (1994 apud DELPEUX, 

2010) fala sobre a obra: “O que é mostrado não é somente um exame sobre o 

ambiente no filme, mas um filme sobre a investigação, sobre o ambiente através do 

corpo, que transforma o ambiente em um corpo, em uma extensão do corpo, em um 

corpo ambiental.” (EXPORT, 1994, p. 19 apud DELPEUX, 2010, p. 144-145, grifo 

nosso).195  

 

Sobre a relação do corpo com o vídeo, especificamente, vale destacar uma peculiaridade 

do contexto brasileiro analisado por Christine Mello (2008). Segundo a autora: 

Diferente de outros países, que produzem nos anos 1970 
performances e body art (arte corporal) muitas vezes em espaços 
abertos, no Brasil tais manifestações públicas são recriminadas, 
censuradas, pelo Estado ditatorial. Os trabalhos performáticos são 
realizados, dessa forma, em caráter privado, isolado do espaço 
público, e documentados pela câmera de vídeo. Essas manifestações 
artísticas (...) não podem ser consideradas meros registros da ação 
performática. (...) Na medida em que não existe a interatividade com 
o público, com a audiência, ou com o outro, a interatividade do corpo 
do artista é produzida no enfrentamento com a própria câmera de 
vídeo. Desse modo, tais tipos de manifestações são fruto do diálogo 
contaminado entre a linguagem do corpo e a linguagem do vídeo, 
gerando uma síntese, ou a chamada videoperformance. O resultado 
diferencial da videoperformance situa-se no limite de saber onde 
termina o corpo e onde começa o vídeo, ou na relação dialógica entre 
corpo e vídeo. (...) corpo e máquina são ao mesmo tempo contexto e 
conteúdo, interpenetrando-se na construção de significados. (MELLO, 
2008, p. 144-145, grifos nossos) 

                                                           
195 Do original em francês: « Ce qui est démontré n’est pas seulement une enquête sur l’environnement 
en film, mais un film sur l’investigation, sur l’environnement à travers le corps, qui transforme 
l’environnement en corps, en une extension du corps, en un corps environnemental. » (EXPORT, 1994, 
p. 19 apud DELPEUX, 2010, p. 144-145). 
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Essa espécie de arquitetura imagética leva a “considerar o corpo como uma superfície 

sensível, tanto imagem quanto produtora de imagem.” (DELPEUX, 2010, p. 145)196 – 

diz Delpeux (2010), a contrapelo do debate que promove sobre a “superfície 

insensível” surgida da duplicação do performer ao criar seu avatar. O que nos levanta 

a interrogação: a imagem seria o duplo do artista, nos desdobramentos performáticos 

em que a câmera está não apenas declaradamente presente, mas também em ação? 

Ou, ainda, esse duplo seria a própria câmera como corpo? 

. . . 

Roland Barthes (1980 apud DELPEUX, 2010) tem uma proposta sutil e contundente: 

“A luz, embora impalpável, é um meio carnal, uma pele que eu partilho com aquele ou 

aquela que é fotografado.” (1980, p. 126-127 apud DELPEUX, 2010, p. 11),197 filmado 

ou videografado – nós completamos. 

. . . 

Apesar do esforço de apresentar um espectro mínimo de posicionamentos sobre os 

pontos discutidos, eis que Delpeux (2010) não consegue fugir da polarização. A 

seguir, estão elencados alguns autores que se opõem à imagem relacionada ao 

evento. Para Jean-Jacques Lebel (2009 apud DELPEUX, 2010), o evento é uma 

experiência fugidia, de “natureza irreproduzível” (LEBEL, 2009, p. 10 apud DELPEUX, 

2010, p. 9),198 e seus vestígios têm caráter lacunar; uma prática artística efêmera que 

escapa às políticas culturais. Já Allan Kaprow (1996 apud DELPEUX, 2010), 

considera a performance como uma forma ligada ao acaso, de curta duração, o que 

leva à impossibilidade de uma repetição idêntica e de obtenção de uma imagem 

“(dentro do sentido mais amplo do termo)” (1996, p. 51 apud DELPEUX, 2010, p. 

10).199 Para ele, a imagem da ação performática equivale à sua representação. 

Rebecca Schneider (2005 apud DELPEUX, 2010), por sua vez, observa: “Embora 

                                                           
196 Do original em francês: « (...) d’envisager le corps comme une surface sensible, à la fois image et 
productrice d’images. » (DELPEUX, 2010, p. 145). 
197 Do original em francês: « La lumière, quoique impalpable, est bien ici un milieu charnel, un peau que 
je partage avec celui ou celle qui a été photographie. » (BARTHES, 1980, p. 126-127 apud DELPEUX, 
2010, p. 11). 
198 Do original em francês: « nature irreproductible » (LEBEL, 2009, p. 10 apud DELPEUX, 2010, p. 9). 
199 Do original em francês: « (dans le sens le plus large du terme). » (KAPROW, 1996, p. 51 apud 
DELPEUX, 2010, p. 10). 
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alguma coisa da performance seja apreendida, seu aspecto direto – seu tempo real – 

parece escapar à fixação.” (2005, p. 63-64 apud DELPEUX, 2010, p. 10).200 

 

Num outro lado, listamos algumas referências que defendem as relações entre 

imagem e performance. Para Delpeux (2010), esta discussão aponta para “(...) uma 

vontade de encontrar um espaço de fusão perdido e idealizado.” (DELPEUX, 2010, p. 

11).201 Na esteira das ideias de Rosalind Krauss (1990 apud DELPEUX, 2010), a 

autora diz: “A imagem não é documento, objeto concreto, ela é equiparada ao evento, 

segundo o processo de reconhecimento e de identificação ‘baseado no que é’ (...).” 

(DELPEUX, 2010, p. 11).202 Kristin Stiles (1998, p. 230 apud DELPEUX, 2010, p. 10) 

propõe o conceito de “comissuras”203 (junções) para caracterizar os objetos que ficam 

após a performance. Elas são “(...) interfaces capazes de fazer reviver a ação, 

autorizam um tipo de ligação ininterrupta com a performance, que pode, por este 

ângulo, ser reatualizada ao infinito.” (DELPEUX, 2010, p. 11).204 Segundo Stiles (1998 

apud DELPEUX, 2010, p. 11), esses vestígios permitem uma participação diferente, 

mais real, e, dentre os tipos que existem, os de escolha são a fotografia, o filme e o 

vídeo.  

 

Numa proposta que, aqui, merece destaque, Kathy O’Dell (1998 apud DELPEUX, 

2010) define as imagens das artes corporais como “hápticas, isto é, capazes de fazer 

o espectador sentir, anos a fio, o gesto do artista e suas consequências mentais e 

físicas.” (DELPEUX, 2010, p. 11).205 Para a autora, “a série de reações e de sensações 

do momento original não são rompidas” (DELPEUX, 2010, p. 11).206 Deleuze (2007) 

                                                           
200 Do original em francês: « Bien que quelque chose de la performance soit saisi, son aspect direct – 
son temps réel – semble échapper à la fixation. » (SCHNEIDER, 2005, p. 63-64 apud DELPEUX, 2010, 
p. 10). 
201 Do original em francês: « (...) une volonté de retrouver um espace de fusion perdu et idéalisé. » 
(DELPEUX, 2010, p. 11). 
202 Do original em francês: « L’image n’y est pas document, object concret, ele est assimilitée à 
l’événement, selon le processus de reconnaissance et d’identification ‘fondé sur le c’est’ (…) » 
(DELPEUX, 2010, p. 11). 
203 Do original em francês: « commissures » (STILES, 1998, p. 230 apud DELPEUX, 2010, p. 10).  
204 Do original em francês: « (...) d’interfaces à même de faire revivre l’action, autorisant une sorte de lien 
ininterrompu avec la performance, qui peut, par ce biais, être réactualisée à l’infini. » (DELPEUX, 2010, p. 11). 
205 Do original em francês: « (...) haptiques c’est-à-dire capables de faire ressentir au spectateur, des années 
en aval, le geste de l’artiste et ses conséquences mentales et physiques. » (DELPEUX, 2010, p. 11). 
206 Do original em francês: « (...) la suite de réactions et de sensations du moment originel n’est pas 
rompue. » (DELPEUX, 2010, p. 11). 
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também desenvolve a ideia de um “espaço háptico”, um olho que toca, uma imagem 

tátil. Ele diz: 

A relação entre a mão e o olho é infinitamente mais rica e passa por 
tensões dinâmicas, inversões lógicas, trocas e vicariâncias orgânicas 
(...). Enfim, falaremos de háptico toda vez que não houver mais 
subordinação rigorosa em um sentido ou em outro [ótico ou manual], 
(...) isto é, quando a visão descobrir em si mesma uma função de tato 
que lhe é característica, e que pertence só a ela, distinta de sua função 
ótica. (DELEUZE, 2007, p. 155; 156) 

 

Seguindo por este viés para pensar não só o performer e sua imagem, mas também 

o espectador do trabalho, O’Dell (1998 apud DELPEUX, 2010) conecta-os: 

Uma resposta háptica inconsciente é mobilizada quando o espectador 
toca uma fotografia feita por um fotógrafo que pressionou o botão do 
aparelho como um performer toca sua própria pele, utiliza seu corpo 
como instrumento de contato e como matéria de performance. Esta 
rede de experiência que volta no tempo insere sutilmente o espectador 
numa cumplicidade com o fotógrafo, assim como com o performer. 
(O’DELL, 1998, p. 14 apud DELPEUX, 2010, p. 11).207 

 

O que há, assim, é “o testemunho de epiderme para epiderme que aos seus olhos as 

imagens permitem ressoar (...)” (DELPEUX, 2010, p. 11),208 concluo com esta bela 

passagem, para começar. 

. . . 

A busca pela aparição de um corpoimagem, nesta pesquisa, deu-se através da 

criação de vídeo-cartas (não) filosóficas, método que também apareceu durante o 

trajeto. A fim de viabilizá-lo, foram convocadas duas estratégias de produção: a 

Dermoteca e o Roteiro de sensações. Ambas exploram as fisicidades do encontro 

entre corpos, os rastros deixados por eles, de modo a constituir um trabalho que 

desafia os limites entre os campos científico, filosófico e poético – que habita limiares. 

“O que se mostra no limiar entre ser e não ser, entre sensível e inteligível, entre 

palavra e coisa, não é o abismo incolor do nada, mas a espiral luminosa do possível.” 

(AGAMBEN, 2015, p. 32). Assim, cada uma das operações citadas inventa 

                                                           
207 Do original em francês: « Une réponse haptique inconsciente est mobilisée quand le spectateur 
touche une photographie prise par une photographe qui a pressé le bouton de l’appareil comme un 
performer touche sa propre peau, utilise son corps comme instrument de contact et comme matériau 
de performance. Cette chaîne d’expériences qui remonte le temps enferme subtilement le spectateur 
dans une complicité avec le photographe/spectateur, comme avec le performer. » (O’DELL, 1998, p. 14 
apud DELPEUX, 2010, p. 11). 
208 Do original em francês: « (...) le rapport d’épiderme à épiderme qu’à ses yeux les images permettent 
résonne (…). » (DELPEUX, 2010, p. 11). 
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possibilidades de invenção e encontra-se, a seguir, descrita e problematizada no 

contexto desta tese. 

 

5.1 A textura como questão na composição da Dermoteca 

Não é a palavra 

amante do pixel? 

Estão um no outro, 

densificados em corpo, 

dando à luz células de fractais. 

(Pedro Soledade, 2014) 

 

Os primeiros experimentos de composição da imagem em movimento estiveram 

ligados aos estudos realizados por Eadweard Muybridge209 e Étienne-Jules de 

Marey210, no século XIX, sobre a decomposição do movimento das coisas em si. 

Ambos contribuíram com a área ao produzirem imagens paradas de cada ponto do 

deslocamento em foco (Figura 12). O diferencial dos trabalhos de Marey foi registrar, 

na mesma película sensível, as diferentes etapas de um movimento, resultando na 

cronofotografia, um dos tipos da chamada “anamorfose cronotópica” (isto é, 

deformação da imagem pela inscrição do tempo nela): “(...) uma espécie de gráfico do 

deslocamento do corpo no espaço-tempo” (MACHADO, 2008a, p. 107). Já as 

fotografias de Muybridge, quando passadas rapidamente e de maneira ordenada, dão 

a sensação de movimento contínuo – princípio da animação por stop motion e do que 

viria a ser o cinema “(do grego kínema-ématos + gráphein, ‘escrita do movimento’)” 

(MACHADO, 2008b, p. 66). 

O cinema é a presciente antevisão 

na sucessão de imagens. O cinema 

É o que não se vê, é o que não é 

Mas resulta: a indizível dimensão. 

(MORAES, 2006, p. 47)211 

                                                           
209 Fotógrafo inglês pioneiro na pesquisa da análise cinética (1878), trabalhou posteriormente com o 
astrofísico francês Jules Janssen, que fotografou o movimento de corpos celestes. Seu estudo foi 
ecoado, logo em seguida, pelo de Marey. 
210 Fisiologista francês que criou o “fuzil fotográfico”, aparato com o qual foi dado início à cronofotografia, 
em 1882. Como cientista positivista que era, seu interesse estava em conhecer aspectos dos 
movimentos dos seres vivos, e não em fazer arte, mas acabou por influenciar os movimentos cubista e 
futurista, a exemplo da pintura Nu descendant l’escalier (1912), de Marcel Duchamp, além do 
audiovisual (MACHADO, 2008a). 
211 Trecho do poema “Tríptico de Morte de Sergei Mikhailovitch Eisenstein (1948)”, de Vinícius de 
Moraes (2006). 
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Figura 12 – Estudos dos movimentos animal e humano. 
 
(a) Foto-sequências de Eadweard Muybridge. 

             
Fonte: <http://www.eadweardmuybridge.co.uk/>. 
 
(b) Cronofotografias de Étienne-Jules de Marey. 

   
Fonte: <http://theredlist.com/wiki-2-16-601-798-view-pioneers-profile-marey-etienne-

jules.html>. 
 

Primordialmente, o audiovisual convoca os sentidos humanos que funcionam à 

distância: a audição e a visão (porém, como já discutido, pode convocar também um 

entremeio do olho com o tato, este sentido de contato, resultando no háptico). 

Interessa, neste ponto, o aspecto visual dessa fisiologia, em especial, a percepção 

cinética da imagem. Sob essa perspectiva, vale destacar que “(...) o olho, via de regra, 

não distingue entre um movimento diretamente percebido e um movimento aparente, 

artificial ou mecanicamente produzido (...).” (MACHADO, 2008a, p. 102). 

 

O que propicia a sensação de movimento é a persistência visual (MONTEZ, 2009) ou 

persistência retiniana (SANTOVENIA, 2001). Graças a ela, a impressão de 

visualização da luz perdura por uma fração de segundo, gerando uma frequência de 

fusão das imagens (por isso, quando estas são passadas a uma taxa de 

apresentação212 determinada para cada meio, tem-se a ilusão do movimento contínuo 

                                                           
212 Taxa chamada, no inglês, de Frame Rate. “Se o cinema, como queria Godard, é a verdade 24 vezes 

por segundo, então o vídeo será a verdade [?] 30 vezes por segundo, 525 linhas por vez.” (MACHADO, 

2007, p. 24). Esta taxa de varredura do vídeo a que o autor se refere é anterior às tecnologias de alta 

definição, que já chegam a 1080 linhas. 

http://www.eadweardmuybridge.co.uk/
http://theredlist.com/wiki-2-16-601-798-view-pioneers-profile-marey-etienne-jules.html
http://theredlist.com/wiki-2-16-601-798-view-pioneers-profile-marey-etienne-jules.html
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a partir de uma sequência descontínua – este fenômeno da percepção é chamado de 

efeito phi (MACHADO, 2008a, p. 101-102)).  

 

Sobre os diversos tipos de intervenção no “fluxo motovisual do cinema”, Arlindo 

Machado (2008a) ressalta: 

Quando o cinema violenta a percepção habitual do tempo através de 
procedimentos sintáticos tais como retrocesso das ações por 
montagem invertida, câmera lenta ou acelerada, dilatação ou 
condensação de movimentos, na verdade ele está intervindo sobre a 
sucessão de imagens, sobre o ordenamento de fotogramas e planos, 
mas nenhum desses gestos pode afetar estruturalmente a própria 
imagem. (MACHADO, 2008a, p. 102) 

 

Já dos frames do vídeo pode-se dizer que  

Essas imagens (ou quadros de vídeo) são como fotografias 
visualizadas a uma taxa de apresentação (medida em quadros por 
segundo), de forma que a propriedade de persistência visual do olho 
humano não consegue distinguir como uma imagem individual, mas 
sim como um vídeo contínuo. (MONTEZ, 2009, p. 20) 

 

Contudo Machado (2008a) chama a atenção para o fato de que, embora na imagem 

eletrônica também haja quadros consecutivos que são passados no decorrer do 

tempo, “(...) não existem intervalos negros, nem congelamento de instantes, mas sim 

inscrição do tempo na própria temporalidade das linhas de varredura.” (MACHADO, 

2008a, p. 114). Tais linhas formam uma espécie de mosaico e sua quantidade define 

a qualidade da imagem. À medida que a varredura213 acontece na tela, ocorre uma 

coexistência de tempos distintos, já que quadros diferentes aparecem 

simultaneamente em composição; isto faz com que a imagem videográfica seja, por 

excelência, uma anamorfose cronotópica. “A imagem completa, o quadro videográfico, 

não existe mais no espaço, mas na duração de uma varredura completa da tela, 

portanto no tempo.” (MACHADO, 2008a, p. 114). 

 

Ainda sobre a persistência retiniana, o crítico cubano Rodolfo Santovenia (2001) 

destaca que ela “Tem como origem uma imperfeição do olho humano e é causada 

                                                           
213 O processo de varrimento descrito refere-se ao tipo tradicional de exibição da imagem. Nos 
aparelhos digitais de alta definição, além do modo entrelaçado (“i”, de interlaced), no qual o quadro é 
formado ou por linhas pares, ou por linhas ímpares, é possível realizar uma varredura progressiva (“p”), 
cujo quadro do aparelho de exibição é composto por todas as linhas de varredura da tela, o que 
proporciona maior nitidez da imagem (DULTRA, 2007), ao tempo que faz hesitar a natureza cronotópica 
do vídeo. 
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pela inércia na regeneração do pigmento que se descolore durante o processo da 

visão.” (SANTOVENIA, 2001, p. 175, tradução nossa).214 Mas quando o erro não é o 

imperfeito, e sim a intenção?  

 

É o caso de uma possível poética da adulteração, realizada a partir da declinação 

espaço-temporal das imagens, isto é, extrapolando a dependência entre os quadros 

do filme ou vídeo; a “perturbação” nessa ordem gera uma nova condição. Como 

exemplo, tem-se o filme Pas de Deux (1967), de Norman Mclaren, no qual a 

sobreposição de negativos com deslocamento em relação à base de fotogramas 

resultou na multiplicação da imagem dos dois dançarinos coreografados (Figura 13). 

Essa obra “(...) trabalha o tempo como elemento constitutivo da própria imagem. (...) 

uma verdadeira epifania do tempo.” (MACHADO, 2008a, p. 112). 

 
Figura 13 – Pas de Deux (1967), filme de Norman Mclaren. 

 
Fonte: <https://youtu.be/WopqmACy5XI>. 

 

O exemplo é uma forma inusitada do que pode ser feito com o material audiovisual na 

chamada “ilha de edição” – expressão utilizada para designar o ambiente de edição 

de filme e de vídeo (sejam estes analógicos ou digitais). Esse processamento de 

imagem e som pode ser linear (analógico ou digital) ou não-linear (apenas para o tipo 

digital). A edição não-linear, por sua vez, pode ser finalizada (quando resulta num 

produto final a ser exibido sem alterações em tempo real) ou interativa (quando 

modificações são feitas instantaneamente na exibição pelos chamados “softwares de 

interação”).  

                                                           
214 Do original em espanhol: “Tiene como origen uma imperfección del ojo humano y está causada por 
inércia em la regeneración del pigmento que se decolora durante el processo de visión.” 
(SANTOVENIA, 2001, p. 175). 

https://youtu.be/WopqmACy5XI
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Nesses procedimentos [interativos], o corpo é reticulado, multifacetado 
e segmentado. Os inúmeros efeitos introduzidos pelo computador na 
edição, as alterações de velocidade, as fusões, os frenéticos 
movimentos de câmera e os compassos ritmados dos cortes impedem 
que o corpo seja visto nas variações lineares do tempo real. (MELLO, 
2008, p. 148).  

 

A ilha de edição utilizada nesta tese é digital do tipo não-linear, composta por 

computador e programa especializado em edição de vídeo finalizada. Ela faz ressoar 

a história plástica proposta por Laura Castro no livro-objeto Fio condutor (2013) e na 

instalação Ilha de Ed (2013), nos quais a protagonista contrata Ed para editar suas 

memórias (Figura 14). 

 
 Figura 14 – Processo de criação do livro-objeto Fio condutor (2013) e da instalação 
Ilha de Ed (2013), ambos de Laura Castro. 
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: <http://fragmentosdeumfiocondutor.blogspot.com.br/>. 
 

do que se repete 
sempre se repetindo 
se repartindo 
na memória 
  
e se pergunta 
  
ainda 
  
se isso também não é um tipo de grafia? 

(CASTRO, 2013) 
 

http://fragmentosdeumfiocondutor.blogspot.com.br/
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No meio da caminha215 

No meio da caminha tinha um Pedro 

tinha um Pedro no meio da caminha 

tinha um Pedro 

no meio da caminha tinha um Pedro. 

 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

na vida de minha palavra-pele tão fatigada. 

Nunca me esquecerei que no meio da caminha 

tinha um Pedro 

tinha um Pedro no meio da caminha 

no meio da caminha tinha um Pedro. 

 

Jogando com a mesma ideia do poema acima, de editar uma obra prévia adulterando-

a, Leonardo Villa-Forte executou materialmente cortes no livro Cem anos de solidão, 

de Gabriel García Marquez, expondo o ato da Edição (Figura 15, à esquerda) para 

produzir seus Cinquenta anos de solidão, com a metade do número de páginas; Dez 

anos de solidão, com 1/10 do número de páginas; e assim por diante... (Figura 5, à 

direita). Até chegar a um impossível imaginado Sem anos de solidão.  

 
Figura 15 – Livro-objeto Edição (à esquerda), e livro alterado Alguma solidão (à 

direita), ambos de Leonardo Villa-Forte. 

   
 Fonte: <http://www.leonardovillaforte.com/>. 

 

Assim como essa experiência plástica no objeto livro, há um outro tipo de adulteração 

que pode acontecer também fora da ilha de edição. Trata-se do experimento de Nam 

June Paik, considerado o berço da videoarte, no qual o artista utiliza ímãs para 

distorcer as imagens ao vivo de um monitor de TV (Figura 6, à esquerda). Na lateral 

direita do aparelho, foi instalada uma placa magnética, responsável pela geração 

contínua de anamorfoses (MACHADO, 2008a; 2008b). A obra, intitulada Experimental 

Television (1963), foi exibida na exposição individual “Exposition of Music – Electronic 

                                                           
215 Poema adulterado do original “No meio do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade (1928). 

http://www.leonardovillaforte.com/
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Television”, na Alemanha, e deu início à exploração da fisicalidade do vídeo como 

linguagem.  

 
Figura 16 – Experimental Television (1963), de Nam June Paik (à esquerda), e 

Television Dé-coll/age (1963), de Wolf Vostell (à direita). 

 
Fontes: <http://www.medienkunstnetz.de/works/exposition-of-music/images/8/>;  

             <http://www.medienkunstnetz.de/works/television-decollage/>. 
 

Dois meses depois, nos Estados Unidos, Wolf Vostell apresentou uma obra que seria 

também precursora da videoarte, a Television Dé-coll/age (1963), com feição 

igualmente anamórfica (ainda que mais discreta), já que propunha a “descolagem” da 

imagem da TV através de objetos físicos (Figura 16, à direita). “Em ambos, havia a 

vontade de transgredir a televisão, destruí-la como instrumento midiático e 

redimensionar seu espaço de ação.” (MELLO, 2008, p. 71). O próprio nome da obra-

exposição de Vostell era uma provocação ao descolamento (da palavra em sílabas). 

 

Passados vinte e um anos, acompanhando o avanço tecnológico, Paik criou uma 

anamorfose cronotópica semelhante às experimentações de Marey e, mais 

especificamente, à de Mclaren (1967), chamada Good Morning, Mr. Orwell (1984). 

Nesta obra, um encavalamento de instantes distintos do corpo do dançarino Merce 

Cunningham era produzido pela sobreposição de sua imagem ao vivo (na frente) com 

a de retorno (ao fundo), a partir do trânsito imagético via satélite por Nova Iorque-

Paris-Nova Iorque (Figura 17). O resultado foi transmitido em tempo real. 

 
 

 

 

 

 

http://www.medienkunstnetz.de/works/exposition-of-music/images/8/
http://www.medienkunstnetz.de/works/television-decollage/
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Figura 17 – Good morning, Mr. Orwell (1984), obra de Nam June Paik. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=SIQLhyDIjtI>. 

 
Outro exemplo de anamorfose, esta cromática, encontra-se no vídeo Temporal (2006), 

no qual um ralo de pia deixa escoar a água tal qual o tempo da narrativa se esvai 

(Figura 18). A obra foi produzida pela adulteração das cores ambiente a partir de uma 

intervenção na propriedade de “equilíbrio de branco” da câmera. A alteração foi feita 

no momento da captação das imagens, ao indicar como branco para o aparelho cores 

diferentes, sendo que ele as tomou como parâmetro para calibrar todas as outras 

cores do vídeo, em cada uma das três etapas de gravação. 

 
Figura 18 – Temporal (2006), vídeo de Maruzia Dultra. 

     
 Fonte: Autora, disponível em <https://youtu.be/yTtRpF-HrDI>.  

 

Nesse sentido, é possível afirmar que a câmera, seja ela fotográfica, de cinema ou de 

vídeo, é um elemento de potencialização e transformação do olhar, do corpo e do 

próprio mundo. Do ponto de vista da referencialidade, a memória videográfica (na fita 

magnética ou nos arquivos digitais) distingue-se tanto do cinema e da fotografia, 

porque não possui os objetos visivelmente inscritos na sua mídia, quanto das imagens 

geradas diretamente no computador, que não são frutos da “gravação” (ou seja, sem 

um referencial que remeta ao mundo físico).  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SIQLhyDIjtI
https://youtu.be/yTtRpF-HrDI
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Etimologicamente, “vídeo” é uma conjugação do verbo “ver” em latim (videre) e 

significa “eu vejo”. Sendo assim, ele é “(...) o objeto e o ato que o constitui.” (DUBOIS, 

2004, p. 72). Desse termo, “(...) podemos dizer que não pertence a nenhuma língua 

(própria), pois é o mesmo em francês e em inglês, italiano, alemão ou português. 

Palavra-esperanto, intraduzível, desprovida pois de imaginário.” (DUBOIS, 2004, p. 

71). No presente idioma, ele é tanto suporte, quanto linguagem; tanto substantivo, 

quanto elemento adjetivo (a exemplo de “videoinstalação”). 

 

Invenção posterior à televisão, o vídeo surge com uma natureza essencialmente 

híbrida por estar situado entre a TV e o cinema (MACHADO, 2008b, p. 62-63). Deste 

fato, decorre uma nova linguagem, a videográfica – uma exploração e, em seguida, 

extrapolação das características do vídeo, como fizemos com as vídeo-cartas.  O 

estabelecimento dessa linguagem é um desafio que, segundo Dubois (2004), deve 

estar ancorado na definição do vídeo como um estado, e não objeto. Deste modo, o 

que o autor chama de “estado-vídeo” (DUBOIS, 2004, p. 97) seria uma forma capaz 

de pensar todas as imagens, inclusive as da televisão e as do cinema – espécie de 

“metalinguagem analítica” (DUBOIS, 2004, p. 113).  

 

Eis, pois, que o vídeo foi responsável por uma grande transformação em relação à 

produção audiovisual devido ao aumento que gerou na acessibilidade, conforme 

aponta Ivana Bentes (2007): no seu primeiro estágio de propagação (o dos aparatos 

magnéticos), ele proporcionou ao artista o domínio de todas as etapas de realização 

da obra audiovisual, desde a criação até a distribuição. Com o advento digital, 

mudaram as características associadas à baixa qualidade da imagem; 

permaneceram, porém, os hibridismos que são próprios ao vídeo. Através da interface 

computacional, mais uma ruptura emergiu no campo audiovisual (MACHADO, 2008b), 

e com as tecnologias móveis as mudanças não param de ocorrer, inclusive 

esteticamente (TUOTO, 2009). Dentre outras razões, por sua condição híbrida, a 

videografia foi eleita como meio de expressão desta pesquisa, que também se 

configura por hibridismos. 
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5.1.1 Textura da imagem da pele e imagem da textura da pele 

Interessa a este trabalho desnudar o vídeo em suas camadas, levando à indagação 

do que pode ser encontrado. Não é mais, aí, uma simples questão de vestimenta – é 

uma provocação audiovisual na dimensão da experiência vivenciada por Franz Kafka, 

nas palavras de Milena Jesenská216: “ele nunca buscou colocar-se ao abrigo das 

coisas, jamais... Ele é sem refúgio, sem teto. Por isso está exposto a tudo, 

contrariamente a nós, que estamos protegidos. Dir-se-ia, um homem nu em meio 

àqueles que estão vestidos.” (JESENSKÁ apud WAGENBACH, 1967, p. 68 apud 

PELBART, 2011a, p. 9). 

 

Nessa via, o vídeo Sept visions fugitives (1995), de Robert Cahen, traz uma imagem 

folheada, seja através de captura e/ou edição das sequências em velocidade baixíssima 

(super slow motion), seja através do efeito lag,217 fragmentando o movimento do vídeo, 

de modo a imprimir na tela rastros dos gestos captados pela câmera (Figura 19). Se 

essa operação, por um lado, quebra o fenômeno de percepção cinética da imagem, 

por outro, gera texturas videográficas, tal como pretendeu Marey com a 

cronofotografia, os futuristas com a fotografia, e os impressionistas com o pontilhismo. 

  
Figura 19 – Sept visions fugitives (1995), vídeo de Robert Cahen. 

       
Fonte:  <http://zkm.de/en/media/video/sept-visions-fugitives>. 

 

A condição texturizada assim alcançada remete à espécie de derme eletrônica que 

pode ser vista no filme Abraços partidos (2009), de Pedro Almodóvar, e no vídeo 

Ogodô Ano 2000 (1996), de Marcondes Dourado. No primeiro, a textura da imagem 

da pele é apresentada durante os 51 segundos em que o protagonista, o cineasta 

Mateo Blanco, toca (sem ver) a projeção imagética do rosto de sua companheira, 

                                                           
216 “Milena Jesenská foi uma jornalista e anarquista checa, com quem Kafka teve uma relação epistolar 
passional entre 1920 e 1923.” (GUATTARI, 2011, p. 16). 
217 “Em câmeras de tubo, dependendo da maior ou da menor complexidade dos circuitos fotossensíveis, 
as posições anteriores ocupadas na tela por figura em movimento podem ficar retidas durante um certo 
tempo e demorar para apagar-se (efeito de persistência conhecido tecnicamente como lag).” 
(MACHADO, 2008a, p. 113). 

http://zkm.de/en/media/video/sept-visions-fugitives
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numa gravação feita em fita de vídeo momentos antes do acidente que viria a tirar-lhe 

Lena e sua própria visão (Figura 20).  

 
Figura 20 – Abraços partidos (2009), filme de Pedro Almodóvar. 

 
Fonte: Filme em DVD, legendado. 

 

Já no segundo caso, 12 minutos é o tempo total de vídeo no qual as imagens captadas 

numa Quarta-feira de Cinzas da Praça Castro Alves, em Salvador, sofrem o 

esgarçamento proposital através de uma edição que as faz passar de uma fita de 

vídeo a outra, a fim de atingir um desgaste limítrofe tal qual os corpos que ali são 

vistos (Figura 21). O que se tem é a visibilização da anamorfose cronotópica 

característica do vídeo, na qual “As imagens videográficas não são mais expressões 

de uma geometria, mas de uma geologia, ou seja, de uma inscrição do tempo no 

espaço.” (MACHADO, 2008a, p. 115). 

 
Figura 21 – Ogodô Ano 2000 (1996), vídeo de Marcondes Dourado. 

     
Fonte: <https://vimeo.com/23024054>. 

 

Outra perspectiva é a da imagem da textura da pele, aqui destacada nos filmes 

Hiroshima, meu amor (1959), de Alain Resnais, e Janela da alma (2001), de João 

Jardim e Walter Carvalho, que trazem à tela a derme filmada em close e super close, 

https://vimeo.com/23024054
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respectivamente (Figuras 22 e 23). “Os corpos (...) dos primeiros planos de Hiroshima 

mon amour são dessas ‘coisas’ que me olharam mais do que eu as vi. (...) aquela 

onde ele não estava, embora só se tratasse dele.” (DANEY, 2015e, p. 29, grifo do 

autor). A profundidade de campo do cinema é explorada ao máximo nas duas obras 

(ou seria ao mínimo, em sua minusculidade?), quando o plano focado se concentra 

no pelo, no folículo piloso, no grão suspenso pelo ar. 

 
Figura 22 – Hiroshima, meu amor (1959), filme de Alain Resnais.  

 
Fonte: <http://www.imdb.com/title/tt0052893/>.  

 Figura 23 – Janela da alma (2001), filme de João Jardim e Walter Carvalho. 

   
Fonte: <https://youtu.be/4F87sHz6y4s>.  

 

Definida por Santovenia (2001, p. 190) pelo grau máximo de nitidez, a profundidade 

de campo aqui em questão diz respeito à seleção de planos sutis na realização 

cinematográfica, através de uma relação inevitável com o desfoque.  A esse elemento 

fílmico, Dubois (2004) opõe a espessura da imagem videográfica, feita de 

multicamadas (as formas de operá-las serão discutidas no item 5.2). Segundo o autor, 

http://www.imdb.com/title/tt0052893/
https://youtu.be/4F87sHz6y4s
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no vídeo, há “uma profundidade, por assim dizer, de superfícies” (DUBOIS, 2004, p. 

87), o que torna irresistível a menção à bela citação sem referências de Paul Valéry: 

“O mais profundo é a pele.”218 

(...) a questão da representação do corpo encontra-se 
consideravelmente afetada: passamos a lidar com um corpo que é 
imagem(s), e apenas imagem: podemos despedaçá-lo, furá-lo, 
queimá-lo como imagem, e ele jamais sangra, pois é um corpo-
superfície, sem órgão; ao mesmo tempo (e esta é a força da 
reversibilidade da figura), é a própria imagem que se apresenta 
plenamente, organicamente, como um corpo. Não uma ‘película’ 
invisível e transparente, um vidro ou uma janela aberta para o mundo 
(como ocorria no cinema), mas uma matéria, uma textura, um tecido 
dotado de corpo, um corpo próprio: uma espessura. (DUBOIS, 2004, 
p. 89, grifos nossos) 

 

Assim, por motivo e intenção, foi constituída a Dermoteca desta pesquisa, acervo que 

compõe um espectro entre os tipos de tessitura citados – texturas do íntimo que 

repercutem a indagação: o que seria um corpo invivível? 

 

Percorrendo possibilidades de resposta, salta à vista e ao toque a derme inventada 

microscopicamente através da terapia celular pelo protagonista do filme A pele que 

habito (2011), de Pedro Almodóvar. Cirurgião plástico, o médico Robert Ledgard rapta 

Vicente e transforma forçosamente seu corpo por meio da castração cirúrgica seguida 

de vaginoplastia, fazendo com que este personagem sofra uma transição da ordem 

eclipse-elipse (Figura 24): de um corpo de homem sequestrado (eclipsado 

socialmente) a um corpo de mulher (elipsado biologicamente). “Literalmente, deixou a 

pele no caminho.” (ALMODÓVAR, 2018, tradução nossa),219 disse o diretor do filme 

sobre o enredo.  

 
Figura 24 – A pele que habito (2011), filme de Pedro Almodóvar. 

   
Fonte: <www.lapielquehabito.com>. 

                                                           
218 Do francês: « Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est la peau. » Embora a frase seja 
mencionada por Gilles Deleuze (2011b, p. 11) e intitule texto de ppp (PELBART, 1989b), nos dois 
casos, a citação não apresenta fonte de referência bibliográfica, por isso foi mantida assim.  
219 Do original em espanhol: “Literalmente se ha dejado la piel en el camino.” (ALMODÓVAR, 2018). 

http://www.lapielquehabito.com/
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Também passam por processo semelhante, porém numa ordem imaterial, os 

personagens principais do filme Ela (2013), de Spike Jonze (Figura 25). Theodor é um 

escritor de cartas encomendadas que trabalha na empresa epistolográfica 

“caligrafia.com”, tendo, inclusive, clientes fidelizados, por isso conhece o “gosto” dos 

destinatários de cada um. Os pseudorremetentes lhe atribuem a tarefa de noticiar 

ocasiões como formaturas, premiações e aniversários, ou uma simples saudade... 

 
Figura 25 – Ela (2013), filme de Spike Jonze. 

   
Fonte: <www.herthemovie.com>. 

 

As epístolas são ditadas por Theo a um software que transcreve sua voz e obedece a 

comandos sonoros próprios a um editor de texto. Assim, se Theo está com pouca 

inspiração, ele aciona: “Delete. Outra [folha]. Querida...” Quando finaliza a escrita, 

assina por seu cliente e: “Imprimir.” Guarda o papel impresso num envelope com 

código de controle invisível, protocola-o e o deposita na “caixa postal” da empresa. A 

repercussão deste ínfimo trabalho íntimo o escritor toma conhecimento com as 

respostas dos destinatários por encomenda, que lhe chegam para que possa dar 

continuidade à correspondência.  

 

Além de ter como profissão forjar subjetividades de outrem, em seu ofício de 

ghostwriter, Theo tem um relacionamento amoroso com um Sistema Operacional 

(O.S., do inglês Operating System) – neste caso, “ele” é Ela, um avatar (porém sem 

imagem) chamado Samantha. Eles se comunicam por meio dos recursos audiovisuais 

do telefone celular e do computador de Theo, e contam com o artifício da inteligência 

artificial (Figura 26). A relação entre os dois passa a se complexificar e se aprofunda 

quando Samantha deseja sentir-se corpo e interroga: “Como você me tocaria?”220 

Nesse filme, portanto, ocorre o eclipse de um corpo (Theodor, que se isola 

socialmente) junto à elipse de outro (Samantha, que se relaciona amorosamente 

                                                           
220 Transcrição de trecho do áudio do filme Ela na versão brasileira. 

http://www.herthemovie.com/
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desde sua condição de Sistema Operacional), levantando como questionamento se, 

assim como a palavra, também não é o poro amante do pixel. 

 
Figura 26 – Ela (2013), filme de Spike Jonze. 

   
Fonte: <www.herthemovie.com>. 

 

Das relações humanas com a biotecnologia e com a tecnologia informacional, para a 

anciã “tecnologia perfumista”: também há eclipse e elipse de corpos em Perfume, a 

história de um assassino (2006), de Tom Tykwer. Nesse filme, o protagonista Jean-

Baptiste Grenouille, que possui hipersensibilidade olfativa, torna-se aprendiz de 

perfumista no atelier do Mestre Baldini (Figura 27). Lá, ele toma conhecimento da 

técnica de extração de odores, resolvendo aplicá-la aos corpos de jovens mortas, pois 

descobriu que, de suas epidermes, exalavam os cheiros mais fascinantes.  

 
Figura 27 – Perfume, a história de um assassino (2006), filme de Tom Tykwer. 

   
Fonte: <http://www.imdb.com/title/tt0396171/>. 

 

A obsessão de Grenouille se torna, então, criar uma síntese com essas essências, 

que seria o mais admirado perfume já sentido, capaz de deixar a todos enamorados 

– e que traria elipsados, então, os corpos femininos cujas fragrâncias foram extraídas. 

Por sua retração social, não apenas as mulheres assassinadas para seu experimento 

são eclipsadas, mas também ele próprio. Do mesmo modo, pode-se dizer que, em 

sua criação, há uma elipse também de seu próprio corpo, discussão interessante do 

ponto de vista da construção do conhecimento: afinal, quanto do criador há em sua 

criatura? 

http://www.herthemovie.com/
http://www.imdb.com/title/tt0396171/
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Continuando a adentrar o universo das tecnologias (não tão imaginárias assim) para 

discutir os eclipse/elipse do corpo, tem-se o filme Videodrome: a síndrome do vídeo 

(1982), de David Cronenberg, que é uma referência na problematização da relação 

entre humano e máquina, corpo e imagem (CANEVACCI, 2001; DUBOIS, 2004) – ou, 

como apontam as fusões: da carne viva à “carne vídeo” (DELPEUX, 2010, p. 172)221 

ou “videocarne” (CANEVACCI, 2001, p. 223) (Figura 28, à esquerda). A narrativa se 

desenrola quando o diretor de TV a cabo Max Renn submerge no programa que 

intitula o filme, como que sendo contaminado por ele. Em tal esfera violenta e erótica, 

orgânico e inorgânico se imiscuem, ao ponto de ser declarado que “A tela da TV é a 

retina da mente, portanto a televisão é parte da estrutura física do cérebro.” De acordo 

com Massimo Canevacci (2001), “Videodrome é um produto visual híbrido, como 

aqueles cruzamentos entre seres-humanos e seres-teipes que ele coloca em cena.” 

(CANEVACCI, 2001, p. 221). Sobre seu modo de criar, o diretor do filme fala: 

Quando você é um cineasta, a maior parte do que você fotografa é o 
corpo humano, e isso permite explorar a violência de uma maneira que 
a pintura ou o romance não podem fazê-lo. O lado ruim desse ajuste 
tão confortável entre sexo, violência e cinema, é que isso pode se 
tornar um clichê. Reduzido a algo corriqueiro e banal, pode deixar as 
pessoas insensíveis pela sua própria frequência ou pelo excesso, 
deixando de conferir esse poder instantâneo ao cineasta. 
(CRONENBERG, 2011, p. 16) 

 
Figura 28 – Videodrome: a síndrome do vídeo (1982), à esquerda, e eXistenZ (1999), 

à direita, filmes de David Cronenberg. 

   
Fontes: <http://www.imdb.com/title/tt0086541/>;      
             <https://tv.olink.pm/filmes/eXistenZ>. 

 

Aqui, cabe retomar as questões em torno da performance de Chris Burden, discutida 

no início deste capítulo, já que “(...) o renascimento de Renn em ‘carne vídeo’ tem 

alguma coisa da invenção de seu avatar por Burden a partir do momento em que este 

último se faz atirar no braço.” (DELPEUX, 2010, p. 172, tradução nossa).222 Nesse 

                                                           
221 Do original em francês: « chair video » (DELPEUX, 2010, p. 172). 
222 Do original em francês: « (...) la renaissence de Renn em ‘chair video’ a quelque chose de l’invention de son 
avatar par Burden à partir du moment où ce dernier se fait tirer dans le bras. » (DELPEUX, 2010, p. 172). 

http://www.imdb.com/title/tt0086541/
https://tv.olink.pm/filmes/eXistenZ
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sentido, foi justamente o excesso de violência televisionada que levou o performer a 

disponibilizar seu corpo para um ato também violento, o que está em consonância 

com o pensamento de Cronenberg (2011): “Um filme não vem de algo abstrato como 

um tema. (...) é geralmente algo muito mais físico ou visual ou humano que algo 

abstrato como uma ideia.” (CRONENBERG, 2011, p. 17). 

 

Quase duas décadas depois, o mesmo realizador fez o filme eXistenZ (1999), que trata 

da transcendência e da existência, como sugere o nome dos jogos virtuais do enredo. 

Os personagens Allegra Geller e Ted Pikul jogam, através do “transCendeZ”, um 

metajogo chamado “eXistenZ” (ambos grafados desta forma). Este último é acessado 

por meio de um ponto biológico que liga o sistema nervoso do jogador ao console feito 

por uma estrutura orgânica derivada de anfíbios mutantes (Figura 28, à direita). 

Enquanto, na realidade física, os corpos dos jogadores estão sentados, os impulsos 

nervosos geram a ação na realidade virtual, na qual há a narrativa do segundo jogo. São, 

portanto, três níveis de realidade – aliás, contando para além da realidade fílmica, quatro. 

 

Uma trama de realidades distintas também é apresentada pelo filme Zoom (2015), de 

Pedro Morelli, que propõe ao espectador movimentos de aproximação e 

distanciamento em relação à vida de três personagens que têm como profissão a 

criação. Emma (desenhista e produtora de bonecos humanoides em uma empresa 

especializada) desenha uma história em quadrinhos (HQ) sobre Edward Deacon 

(cineasta), que está fazendo um filme que ele deseja poético sobre Michele (modelo 

que quer ser escritora), que, por sua vez, está escrevendo um livro sobre Emma e seu 

desejo de querer ter outro corpo de mulher através da cirurgia plástica (para se 

aproximar das bonecas artificiais que faz no trabalho) (Figura 29).  Assim, a criadora 

dos desenhos entra em sua própria HQ, tornando-se criatura. Também a pretensa 

escritora entra em sua própria narrativa, já que, por feedback, Emma está ficcionando 

sobre ela através do filme de Edward. Nesse entrelaçamento, fica evidenciado o 

questionamento sobre a ficção tanto no âmbito da criação (através da escrita, do 

desenho e do audiovisual), quanto no âmbito da imagem do corpo e seus processos 

de artificialização. 
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Figura 29 – Zoom (2015), filme de Pedro Morelli. 

   
Fonte: <http://www.imdb.com/title/tt3763866/>. 

 

Nos casos então elencados, modos de subjetivação são deflagrados pelas 

reconfigurações entre corpo e imagem. São instâncias que dão a pensar a pele em sua 

dimensão de ligação às realidades tangível e sensível. 

 

5.1.2 Sob a distância longínqua de seus dedos 

 

[Espero sempre ali (2004), escritura de Fabio Morais]223 

 

A variação de peles, por um lado, e sua constância como tema, por outro, são graus 

de mutação e permanência presentes na Dermoteca. Escanear o desconhecido, para, 

com a repetição, extrair as cores que se guardam no cheiro de cada um: 

.....))))..microtonalidades dos seus radicais livres..((((.....224 (VIANA NETO, 2009, p. 

211) no vídeo que inscreve um corpoimagem, fissurando 

O Estado do olho e suas eternas olimpíadas universitárias. Que vê 
tudo, que corrige tudo e que faz questão de retirar qualquer brilho que 
ofusque suas engenhosidades normativas. ABNT [Associação 
Brasileira de Normas Técnicas] americanizada que se preocupa mais 
com as referências corretivas, entre parêntese acomodados (autoria, 
ano da edição), do que com o pensamento sem horizontes. Raymond 

                                                           
223 Transcrição do texto escrito com letras fotografadas nas ruas de São Paulo e caligrafias de cartões 
postais com destino para esta cidade, comprados pelo artista em sebos e “mercados de pulgas”: “Nunca 
compreendi se distância é tamanho ou duração. Nem sei se toda essa distância faz com que você 
desapareça.” (MORAIS, 2004). 
224 Referência ao terrorismo poético-tipográfico discutido e exercido por Joaquim Viana Neto (2009). 

http://www.imdb.com/title/tt3763866/
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Roussel ensinou ao homem sem rosto a utilizar os parênteses como 
dobras ((((...))))  )))...((( (...). (VIANA NETO, 2009, p. 213) 

 

Como procedimento, a Dermoteca apresenta a intimidade de uma câmera que desliza 

sobre o corpo, gesto que desenha no ar o seu contorno. Para isso, foi utilizado o 

enquadramento da câmera em plano detalhe e seu movimento em travelling lateral 

horizontal por sobre a superfície corporal, como se o ponto de vista da gravação fosse 

o de uma mão que a percorre: a “câmera subjetiva” do toque. 

 

Como numa visão fugidia de Robert Cahen, a tela exibe impressões do tato. Essa 

tatilidade dialoga com a instância “áudio+visual” do vídeo, formando uma tríade à qual 

podemos chamar de textura, admitindo-se que esta diz respeito não apenas à visão, 

mas também à sonoridade. Assim, vale destacar que o ato de ler em voz alta excertos 

textuais durante as gravações da Dermoteca influenciou as filmagens subsequentes 

(das ações na vídeo-caixa), bem como a elaboração e a costura dos textos para as 

vídeo-cartas, e o roteiro de edição destas – uma contaminação entre os âmbitos 

poético e conceitual, visto que os trechos lidos foram de livros como Ética, de 

Benedictus de Spinoza (2013), e Fragmentos de um discurso amoroso, de Roland 

Barthes (1987). Por outro lado, ...))..Percorrer o silêncio do corpo...((.. É preciso, pois, 

não deixar esquecido o silêncio compartilhado pelas peles que se encontram, 

ressoando infimidades íntimas que criam um elo entre elas, ainda que através da lente. 

Do ponto de vista da ficção, eu sei, ao mesmo tempo, que esse 
encontro aconteceu de fato (pois foi filmado) e que ele é fictício (posto 
que filmado). Do ponto de vista documentário, eu sei que o encontro 
de fato aconteceu, pois foi filmado, mas sei também que o encontro é real, 
pois de outro modo não poderia ter sido filmado. A dose de realidade, se 
assim posso dizer, é aqui mais forte. (COMOLLI, 2008, p. 171) 

 

Portanto as texturas do íntimo do corpoimagem são tecidas sob o risco do real, para 

citar uma vez mais Comolli (2008). Elas são resultado de uma “pesquisa da sensação” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2010) em busca da apreensão de texturas da vida, texturas 

da imagem, texturas do vídeo, nas quais se desvelem camadas do íntimo pela pele. 

O objetivo da pesquisa da sensação, “(...) com os meios do material, é (...) extrair um 

bloco de sensações, um puro ser de sensações. (...) a pesquisa da sensação, como 

ser, inventa procedimentos diferentes.” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p.197-198). 

Assim, na pesquisa da sensação, confia-se o erguimento da obra à operação 

realizada junto aos materiais escolhidos para tanto. É neles que estão as sensações, 
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ainda que de maneira amorfa, imiscuída, despretensiosa; é deles que são extraídas 

as sensações que virão compor a obra. 

 

A pesquisa da sensação, como metamétodo desta tese, tem nas vídeo-cartas (não) 

filosóficas um gênero, um desdobramento, um modo singular de sua expressão. Foi 

dessa forma, então, que materiais diversos foram convocados no processo criativo 

deste trabalho, a fim de fazer emergir os blocos de sensações: câmera de vídeo digital, 

câmera fotográfica analógica, luzes artificial e natural, scanner, livros, papéis, canetas, 

lápis, tintas, projetor, monitor de vídeo, caixas e outros objetos achados no caminho. 

É nele que paisagens são avistadas, desejadas, imaginadas... É nele que se traça a 

linha do escreviver. É no caminho, também, que se grava o ingravável, e que se vive, 

por vezes, o invivível. Sobre o assunto, é emblemático o “P.S. do P.S.” em que 

Jacques Derrida (2004) traz a imagem de um homem que trabalharia escrevendo num 

“caderninho de papel costurado” as ideias que tivesse no decurso de sua vida, a fim 

de compor, ao final do caminho, “um volume de uma única linha” – história que, no 

contexto desta tese, pode ser contada assim: 

Ela trabalhava caminhando e, de tempos em tempos, estacava 

bruscamente, procurando num de seus bolsos profundos um 

caderninho de pele; videografava nele um pensamento, uma frase, 

uma palavra, um lembrete, um mundo, e, fechando o caderno, 

retomava sua corrida com mais intensidade. Essa era sua maneira de 

compor. Mais de uma vez, ouvimo-la exprimir o desejo de caminhar na 

vida ao longo de uma imensa tirinha que se enroscava atrás dela, na 

qual ela gravaria as imagens que lhe viessem na estrada, de maneira 

a formar no final do caminho um vídeo de uma única tela. (GAUTIER, 

n. d., p. 71 apud LEBENSZTEJN, 1997, p. 79 apud DERRIDA, 2004, 

p. 246, nota 19, grifos nossos adulterados do original)225 

 

Ela trabalhava caminhando pelas ruas da cidade, circulando entre o caos urbano, 

pegando carona nas estradas, navegando pelos mares, em suas idas e vindas... 

Cruzando com “corpos feitos e desfeitos pela vida” (COMOLLI, 2008, p. 176), 

conforme percebeu Comolli (2008) nos filmes documentários, que, assim como a vida, 

estão sob o risco do real.226 Ela caminhava afundando territórios e fundando 

desterritórios fugazes, fulgurantes, fugidios... Por isso falar na deriva das “cartas 

náugrafas II” (capítulo 2). Do modo como foi torcido, o trecho em destaque acima nos 

                                                           
225 Trecho da “carta três” (capítulo 2). 
226 Referência ao título do texto “Sob o risco do real”, que compõe o livro Ver e poder, de Comolli (2008). 
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fala de um “devir-cinema do mundo” (PELBART, 2011e)227, ainda que nem tudo nele 

seja passível de registro ou exibição. Tal devir diz respeito à discussão tecida por 

Deleuze (2010a) a partir da periodização da imagem cinematográfica proposta por 

Daney (2007). Dela destacamos  

Nem a profundidade simulada da imagem rasa [no cinema clássico], 
nem a distância real da imagem em relação ao espectador [no cinema 
moderno], mas a possibilidade oferecida a este de deslizar lentamente 
ao longo das imagens que deslizam elas mesmas umas sobre as 
outras. Com delícias, com ironia. (DANEY, 2007, p. 233) 

 

Esse é o dito maneirismo do cinema pós-moderno, terceiro estado da imagem que 

compõe uma espécie de “cenografia folhada” (DANEY, 2007, p. 234) na qual “(...) o 

fundo da imagem é sempre já uma imagem.” (DANEY, 2007, p. 233). Sobre essa 

“estética das imagens ‘em camadas’”, Dubois (2004) completa: “(...) este folhear de 

imagens é a marca, no cinema, da estética visual de um outro meio: a imagem 

eletrônica do vídeo.” (DUBOIS, 2004, p. 150). Nesse contexto teórico, Deleuze 

(2010a) analisa que, para Daney (2007), “(...) o mundo está mesmo fazendo cinema, 

não para de fazer cinema, e que é isso a televisão: o fazer-cinema do mundo inteiro 

(...).” (DELEUZE, 2010a, p. 104). Então ele diz em carta a Daney:  

Por um lado, você constata por toda parte que o mundo faz seu 
cinema, e que essa é a função social da televisão, a grande função de 
controle: daí seu pessimismo e até seu desespero críticos. Por outro 
lado, você constata que o cinema permanece inteiramente por fazer, 
e que é ele a viagem absoluta, enquanto as outras viagens não 
passam de uma verificação do estado da TV; daí seu otimismo crítico. 
(DELEUZE, 2010a, p. 105) 

 

Uma versão sonora do pequeno fragmento textual adulterado anteriormente compõe 

um livro-objeto criado nesta pesquisa. Dei a ele o nome de “Artesania 

cinematográfica”, que me fez reencontrar não apenas com as provocações 

corpográficas do mestrado (DULTRA, 2012), mas também com o cineminha artesanal 

que tive por tarefa elaborar no curso primário da escola. A possibilidade de ter nas 

mãos a minha própria película era de uma alegria pueril que se estendeu por muitos 

e muitos anos, e foi desafiada apenas pelo desejo de ter um olho-câmera, para ser 

mais exata, pelo desejo de ser um corpo-câmera. Por isso, enquanto a engenhoca da 

tela manual traz a história original do livro-da-vida-toda, a sobra do suporte que 

                                                           
227 Nota de aula com o Professor Peter Pál Pelbart (2011), no Núcleo de Estudos da Subjetividade 
(PUC-SP), em 14 dez. 2011. 
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resultou de seu recorte (uma contratela!) foi transformada num livreto que conta sobre 

o vídeo-da-vida-toda (Figura 31). Na Artesania cinematográfica (2018), cabem as 

duas perspectivas expostas por Deleuze (2010a), a pessimista e a otimista, melhor 

dizendo: um cruzamento entre elas de modo a acolher suas contradições, pois é 

através da errância em viagens provisórias e improvisadas que o fluxo excessivo do 

corpo-câmera em questão compõe as camadas do vídeo por vir. 

 
Figura 31 – Artesania cinematográfica (2018), de Maruzia Dultra.  
 
(a) Registro do processo de criação. 

   
Fonte: Autora. 
 

(b) Livro-objeto com texto original de Théophile Gautier manuscrito. 

   

   
Fonte: Autora. 

 

(c) Livreto com narrativa adulterada. 

   
Fonte: Autora. 
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Corpo-câmera tal qual Vivian Maier, compulsiva produtora de imagens do mundo com 

sua Rolleiflex. Ela tinha obcessão pelos autorretratos, os quais fazia em ambientes 

fechados e pelas ruas, enquanto trabalhava como babá, passeava ou talvez saísse 

mesmo para fotografar. Maier não foi conhecida, em vida, como fotográfa, apesar do 

grande montante de imagens que produziu explorando aspectos de enquadramento e 

profundidade de campo em relação a seu próprio corpo. Um estudo minucioso, 

surpreendente, que joga com a aparição de sombras, reflexos, multiplicação e 

fragmentação das figuras corporais (Figura 32). Os modelos das câmeras utilizadas 

por Maier propiciavam que seu rosto não fosse coberto nos autorretratos; por outro 

lado, revelavam o próprio ato de fotografar, uma marca em seu acervo iconográfico. 

Além de centenas de rolos de filme não revelados ou não utilizados, a coleção de suas 

fotografias soma mais de 100 mil negativos e mais de três mil impressões, tudo 

produzido no laboratório de fotografia montado no banheiro de sua casa. 

 
Figura 32 – Autorretratos fotográficos de Vivian Maier (imagens em preto e branco: 

década de 1950; imagens coloridas: década de 1970). 

   

   
Fonte: <http://www.vivianmaier.com/>.  
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Uma câmera vivendo junto a meu corpo, fixada nele, comigo, que fosse móvel apenas 

através de meus passos e meus gestos, com a qual eu desejava mais que captar, 

queria “capturar”; executar a captura da vida vivida, mas talvez, também, do invivível 

da vida. Por isso a câmera em fluxo contínuo, a imagem que escoa, que alimenta uma 

ilusória estocagem, que jamais será revista, nem ao menos arquivada. A única tela, 

portanto, haveria de ser o próprio olho, a própria pele, o próprio corpo, tudo isso ao 

vivo, in vivo (a despeito das experiências in vitro de laboratório). Por isso um 

“caderninho de pele” a registrar tudo a todo tempo como suporte para a videografia 

que, porém, não grava a imagem feito tatuagem. O produto final, então, não existe; é 

preciso entendê-lo como processo. A tirinha enroscada formando o volumoso livro de 

uma única linha ou o fim do vídeo supostamente infinito não passa de um desejo 

irrealizável, apenas imaginado no mais profundo sonhar, em que tudo cabe. Como 

nos sonhos de Kafka, inundados por cartas que, apesar de serem tão bem-vindas a 

ele, acabavam por lhe saturar o sono. Eis um dos sonhos epistolográficos que ele 

contou à sua noiva Felícia Bauer, sob a forma mais condizente, a epistolar: 

Um carteiro me trazia duas cartas suas registradas, uma em cada 
mão... Senhor, eram cartas encantadas! Eu podia puxar dos 
envelopes tantas folhas escritas quanto quisesse, nunca elas se 
esvaziariam. Encontrava-me no meio de uma escada e, se quisesse 
retirar dos envelopes tudo o que neles restava, eu devia... jogar nos 
degraus aquelas que eu já tinha lido. A escada inteira estava coberta 
de alto a baixo por uma camada espessa dessas páginas já lidas... 
(KAFKA, 1989, p. 63-64 apud GUATTARI, 2011, p. 15)228 

 

Seguindo nessa via do excesso, a inesgotável atuação do corpo-câmera não cessa. 

Algo mais próximo de sua literalidade é encontrado no projeto fotográfico 3rdi (2010-

2011), de Wafaa Bilal, sob o formato de uma “encéfalocâmera”. O trabalho foi baseado 

na captura fotográfica em fluxo contínuo através de uma microcâmera instalada 

cirurgicamente na parte posterior do crânio do artista (Figura 33). O aparelho esteve 

ativo durante um ano (de 14 dez. 2010 a 18 dez. 2011) e registrou os caminhos 

percorridos por Bilal em todo o período, sob um ponto de vista restrospectivo, 

enviando as imagens para uma plataforma online229 de acompanhamento do projeto 

que, além de disponibilizar o acervo das fotografias captadas e de fazer transmissão 

de vídeo ao vivo, informava a geolocalização do artista no momento do acesso. 

 

                                                           
228 Trecho de carta de Franz Kafka em 17 nov. 1912. 
229 http://www.3rdi.me/  

http://www.3rdi.me/
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Figura 33 – 3rdi (2010-2011), projeto fotográfico de Wafaa Bilal. À esquerda, 
microcâmera implantada na cabeça do artista; à direita, fotografia tirada no projeto. 

 
Fonte: <http://wafaabilal.com/thirdi/>. 

 

O trabalho de Bilal é ambicioso e, assim como a bioescultura audiovisual de Stelarc 

(discutida adiante), suscita questionamentos sobre os limites da intervenção 

tecnológica no corpo. O corpo passa a ser produtor de imagens que não estão 

vinculadas figurativamente à sua forma. Enquanto a câmera interna no estômago de 

Stelarc filma suas entranhas, a câmera externa de Bilal registra a trilha por ele 

percorrida 24 horas por dia. Ainda assim, mesmo que nem tudo na vida seja passível 

de registro ou exibição, acompanhamos Jean-Louis Comolli (2008) quando ele diz que  

(...) nós filmamos também algo que não é visível, filmável, não é feito 
para o filme, não está ao nosso alcance, mas que está aqui com o 
resto, dissimulado pela própria luz ou cegado por ela, ao lado do 
visível, sob ele, fora do campo, fora da imagem, mas presente nos 
corpos e entre eles, nas palavras e entre elas, em todo o tecido que a 
máquina cinematográfica (...) trama. (COMOLLI, 2008, p. 176, grifo 
nosso) 

Podemos completar ainda: em todo o tecido que a máquina-tese trama; em todo o 

tecido que a máquina-livro trama; e por que não dizer: em todo o tecido que a 

máquina-cidade trama. Nesse sentido, produzimos um trabalho sobre uma cidade-

mundo como um “objetinho”, quase-brinquedo, sem dívida com a formalidade 

acadêmica.230 Para fabricá-lo, adulteramos não somente o texto, mas também uma 

caixa de sapato – que pode se constituir até mesmo num lar onde habitam corpos que 

respiram e transpiram, como mostra a série fotográfica The box men of Shinjuku 

Station (n. d.), de Michael Wolf (Figura 34) –, mas que, no trabalho em questão, é uma 

caixa que forja apenas uma telinha mecânica que precisa ser girada para dar 

                                                           
230 O livro-objeto Artesania cinematográfica foi elaborado como trabalho para a disciplina “ARQB21-
TEAU: Imagem, metrópole e fronteiras contemporâneas”, tendo sido apresentado em seminário na aula 
da referida matéria e como intervenção artística no Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da 
UFBA 2018, sob o título “Artesania cinematográfica: um livro-objeto para ver, ouvir e tocar”. 

http://wafaabilal.com/thirdi/
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movimento ao texto-imagem que carrega. Em lugar da distância contemplativa do 

cinema convencional ou da imersão por meio de sua vasta projeção, propomos o 

manuseio de uma imagem mínima, que se opõe ao constante visível através da 

imagem da escrita. Assim, essa caixa adulterada abriga palavras desenhadas pelo 

decurso de um corpo-câmera.  

 
Figura 34 – Fotografias da série The box men of Shinjuku Station (n. d.), de Michael Wolf. 

   
Fonte: <http://photomichaelwolf.com/#the-box-men-of-shinjuku-station/1>. 

 

A referida “minusculidade” da imagem não se deve, necessariamente, à sua pequena 

escala. É, antes, uma condição conceitual, condição filosófica de se exercer enquanto 

potência de vida, em oposição a um tal poder sobre a vida, ou, nas palavras de Didi-

Huberman (2017): a “potência da imagem” versus uma “imagem de poder”. É nesse 

sentido que nos investimos na crítica feita por Didi-Huberman (2011) aos holofotes 

ofuscantes, responsáveis pela difusão de estereótipos através de suas imagens 

estáveis; em seu lugar, preferimos a trêmula existência dos vaga-lumes, que piscam 

apesar de tudo, e, na escuridão que provocam, possibilitam a insurgência de novos 

modos de ver, pensar e viver. Afinal, como produzir incessantemente imagens do 

mundo sem que elas se tornem clichês? Como transitar na metrópole sem ser 

esmagado pelo arquitetado poder capitalista? No limite, como garantir a sobrevivência 

dos vaga-lumes?231 

 

A partir da narrativa apresentada do “caderninho de pele”, caberia retomar a pergunta: 

“Nem tudo é passível de gravação?” (DULTRA, 2012). Fazendo desta hesitação um 

operador poético, esta pesquisa passeou pelo corpo do outro, mostrando quando  

O olhar procura 
na fresta da roupa 
a pele oculta. 

(ALMANDRADE)232 

                                                           
231 Referência ao título do livro de Didi-Huberman (2011), que será discutido no capítulo 6. 
232 Trecho do poema “Poemas”, de Almandrade. 

http://photomichaelwolf.com/#the-box-men-of-shinjuku-station/1
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E encontrou em Frida Kahlo um exemplo expoente da imbricação entre obra e vida, 

estudo sistematizado no ensaio “Entre a tela e a pele: o corpoimagem a partir (d)a 

vida-obra de Frida Kahlo”,233 que traz como abertura uma Frida outra (Figura 35), junto 

à im?possível promessa do “poeta-turista”: 

não se preocupe,  
meu amor,  
que minha câmera só captura  
a parte que não é tua 

(CERQUEIRA, 2011, p. 25)234 
 

Figura 35 – Fotografia “Frida em Nova York, 1946. Foto: Nickolas Muray.” 

  
Fonte: MONASTERIO, 2010, p. 206. 

 

Em sentido contrário ao que seria um vídeo-da-vida-toda, está o projeto 

“fotobibliográfico” do fotógrafo e escritor Will Steacy (2012), intitulado Photographs Not 

Taken: a collection of photographers’ essays. O livro reúne depoimentos de 62 

fotógrafos contando textualmente as fotografias que gostariam de ter tirado ao longo 

da carreira e não o fizeram por motivos diversos. É, portanto, um livro de imagens 

através das palavras (Figura 36). 

 

 

 

 

                                                           
233 Assim como esse texto, outros escritos produzidos durante a pesquisa foram editados em tiragem 
mínima, compondo a Coleção (no prelo) que desdobra esta tese. A versão digital deles está disponível 
na miniteca, sob o lema “acesse, copie, adultere, distribua”: <http://minitecca.blogspot.com/>. 
234 Poema “Turista”, de Marcelo Neder Cerqueira (2011). 

http://minitecca.blogspot.com/
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Figura 36 – As imagens contadas pela fotógrafa Kelly Connell no livro Photographs 

Not Taken: a collection of photographers’ essays. Abaixo, detalhe de uma delas.235 

   

 
Fonte: STEACY, 2012, p. 21. 

 

 

* Com a clareza que uma observação retrospectiva permite, 

ficou evidente que o método da intimidade impelido nas 

Corpografias (DULTRA, 2012), com os formatos de diário e 

caderno,236 já estava presente no fim da graduação, com o 

Miradas (DULTRA, 2008).237 Chamado institucionalmente 

de projeto experimental, este último trabalho foi concebido 

como uma videoinstalação virtual que problematiza as 

relações entre público/íntimo, através dos circuitos 

audiovisuais de vigilância. 

 

 

Analogamente às texturas do íntimo, no campo da palavra, o escreviver está atrelado 

ao tempo da escrita, ao tempo da imagem, ao tempo da vida. Sob essa perspectiva, 

aqui vale lembrar a comovente história de um “poeta sem palavras”, o escritor Jack 

Agüeros. Acometido pela doença de Alzheimer, ele já não lembra dos livros que 

escreveu (AGÜEROS, 2011). Mas, ao ouvir um de seus poemas, recorda-se dele e 

                                                           
235 Texto em detalhe na figura: “Peter, plano-detalhe, luz da janela do escritório, com óculos e sem.” 
(CONNELL in STEACY, 2012, p. 21, tradução nossa). 
236 Referência aos experimentos poéticos “diário de corpo do pensamento” e “Caderno Decurso”, da 
dissertação Corpografias: incursão em pele imagem escrita pensamento (DULTRA, 2012). 
237 Referência ao Trabalho de Conclusão de Curso Miradas: a vigilância perene na sociedade das 
visibilidades (DULTRA, 2008), cuja obra está disponível em: <http://www.miradas.facom.ufba.br/>. 

http://www.miradas.facom.ufba.br/


193 
 

se emociona (Figura 37). Talvez, por alguma cintilação daquelas noites acordado, por 

cima da mesa, como testemunha sua secretária, que, ao chegar pela manhã, 

encontrava-o ainda entre seus livros espalhados. (No dia a dia, vida que se tese...) 

 
Figura 37 – Imagens legendadas da entrevista com o escritor Jack Agüeros. 

 

 

 

 

 

Fonte: <http://mais.uol.com.br/view/1hjuf7gjt6ko/poeta-com-alzheimer-nao-consegue-

mais-ler-e-escrever-04028D193560E4B91326?types=A>. 

 

A importância do registro escrito já foi evidenciada também cinematograficamente, em 

Actas de Marusia (1975), filme de Miguel Littin baseado em fatos reais. Acta:238 o 

registro e o fato, a palavra e o ato. No enredo, como uma espécie de narrador, 

Gregorio Chasqui, um mineiro e intelectual da cidade chilena de Marusia, escreve 

sobre o massacre de seus colegas trabalhadores em luta contra o exército do Chile 

(Figura 38). 

 
Figura 38 – Actas de Marusia (1975), filme de Miguel Littin.239 

 

 

 

 

 

Fonte: Filme em DVD, legendado (digitalizado de VHS). 

 

Na narrativa, além de haver elementos metalinguísticos, já que a obra foi realizada 

num período de exílio do diretor, há também uma forte ligação com a realidade vivida 

                                                           
238 Do espanhol: “Ata, registro” (MICHAELIS, 2017), mas, na versão em português do título do filme, 
“Actas” foi traduzida como “Acontecimentos”. Para preservar a dupla significação, aqui está mantido o 
nome original da película. 
239 Transcrição da legenda exibida representando a voz do narrador-personagem: “No dia 17 de agosto 
do ano de 1907...começo a escrever estas Atas de Marusia...” 

http://mais.uol.com.br/view/1hjuf7gjt6ko/poeta-com-alzheimer-nao-consegue-mais-ler-e-escrever-04028D193560E4B91326?types=A
http://mais.uol.com.br/view/1hjuf7gjt6ko/poeta-com-alzheimer-nao-consegue-mais-ler-e-escrever-04028D193560E4B91326?types=A
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pelos figurantes onde o filme foi rodado, conforme pode ser lido, a seguir, no 

documento de catalogação da obra (Figura 39). 

  
Figura 39 – Parte do documento de catalogação do filme Actas de Marusia. 

 
 Fonte: Setor de Cinema da UFBA, em 2005.240 

 

A escrita da vida toda, que não tem tamanho 

A fala da vida toda, o grito 

O vídeo da vida toda, registro impossível. 

 

5.1.2.1 diário de corpo 

Propondo-se o desafio de dançar para a câmera diariamente, Nadia Vadori-Gauthier 

vem desenvolvendo a concretude de um vídeo crônico, um vídeo-crônica, com o 

projeto Une minute de danse par jour (2015-), iniciado em 14 jan. 2015. Os lugares 

em que essas danças acontecem são os mais variados (interiores e externos, públicos 

e privados, etc), levando ao espectador como que certa ubiquidade do corpo dançante 

(Figura 40). E, se a difusão para a audiência depende do enquadramento da câmera, 

é possível colocar a provocação de que esse seja um projeto de videodança, como já 

discutimos em experiências anteriores (DULTRA, 2007; 2015). 

 
 

                                                           
240 Agradecimento a Luis Orlando (in memoriam), pela disponibilidade aos encontros e conversas, e 
pela cessão da documentação. 
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Figura 40 – Une minute de danse par jour (2015-), projeto de videodança de Nadia 
Vadori-Gauthier. À esquerda e no centro, frames dos primeiros vídeos; à direita, do vídeo mais 
recente.241 

  
Fonte: <http://www.uneminutededanseparjour.com/>. 

 

Essa disponibilidade para cronicizar o cotidiano através de outra disponibilidade, a do 

corpo para o artefato tecnológico, também pode ser vista nas incontáveis fotografias 

de Arthur Scovino, feitas em sua própria casa, onde ele acompanha o nascimento e a 

vida de borboletas (Figura 41). Sobre sua poética, o artista declara: “Tudo o que eu 

faço é uma desculpa para contar um monte de histórias. Sou eu vivendo só que com 

mais atenção e poesia.” (SCOVINO, 2014). Algumas das imagens aqui selecionadas 

fizeram parte da instalação Casa de Caboclo (2015), produzida para a 31ª Bienal de 

São Paulo, sobre a qual Orlando Maneschy (2016) declara: 

A força da obra de Arthur Scovino encontra-se em uma simplicidade 
com a qual encara a vida, mas imbuída da firmeza do índio, do 
caboclo, daquele que se relaciona com a natureza e se imana de sua 
energia. Guerreiro, soube observar a força da mudança da vida, que 
está em constante movimento, (como nas crisálidas transformando-se 
em borboletas em sua casa), e absorveu essa potência para sua arte-
vida, com sabedoria, na busca daquilo que crê, construindo uma vida 

regeneradora. (MANESCHY, p. 688, 2016) 
 

Figura 41 – Mosaico de fotografias feitas no “Recanto dos Aflitos” (2012-2014), casa 
do artista Arthur Scovino. 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/arthur.scovino>. 

                                                           
241 O vídeo “Mille et un jours” é uma edição com mil e um dias do projeto: <https://vimeo.com/131679618>. 

http://www.uneminutededanseparjour.com/
https://www.facebook.com/arthur.scovino
https://vimeo.com/131679618
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Outro exemplo de entrega do corpo para a produção de imagens é o trabalho de 

Fabíola Freire intitulado Foto-Scan (2003-2007), que consiste em uma série de 200 

imagens feitas em scanner com a intenção de passar a ideia de um outro mundo 

(Figura 42). Nessa experiência de autorretrato, além de se colocar diante da mesa de 

escaneamento, a fotógrafa realizou experimentações de luz (natural e artificial), de 

relevo (para evitar o achatamento do corpo) e de “cenário” (utilizando objetos diversos 

na composição da imagem). 

 
Figura 42 – Foto-Scan (2003-2007), projeto fotográfico de Fabíola Freire. 

     
Fonte: <www.fotolog.com/superb>. 

 

Com propósito distinto, em 2008, o mesmo tipo de aparelho serviu para produzir 

anamorfoses cronotópicas da era digital. Trata-se da performance multimídia 

digissecação, concebida em conjunto com Larissa Ferreira (Figura 43).  A obra aborda 

criticamente as visibilidades contemporâneas, tendo como ponto de partida imagens 

da área médica, em sua história, estética e implicações conceituais. “Neste sentido, o 

trabalho suscita o questionamento: afinal, que entendimento de corpo emerge do 

turbilhão imagético?” (DULTRA; FERREIRA, 2008, p. 1) 

 
Figura 43 – Foto-scan da performance multimídia digissecação (2008), de Larissa 

Ferreira e Maruzia Dultra. 

 
Fonte: Autora, disponível em <https://youtu.be/O_raOpHR0rI>. 

http://www.fotolog.com/superb
https://youtu.be/O_raOpHR0rI
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Em experimento semelhante, mas feito com um artefato da geração anterior, a 

fotocopiadora, e talvez com mais ousadia, Hudnilson Jr. realizou, em 1980, o que ele 

chamou de “xeroperformance”. O nome de sua Xerox Action é uma referência à marca 

do aparelho utilizado e, nela, o artista simulou um ato sexual com a máquina que 

reproduzia as imagens de seu corpo, sendo uma problematização do narcisismo. 

Dessa ação, derivaram-se duas outras obras (Figura 44): Exercícios de Me Ver, que 

são as fotografias de um ponto de vista externo da performance, e Xerografia, que 

consiste nas imagens geradas pela “xerox”, é o corpo fotocopiado, por assim dizer. 

 
Figura 44 – Foto-performance Exercícios de Me Ver (1980), à esquerda, e Xerografia 

(1980), à direita, ambas de Hudnilson Jr.. 

   
Fonte: <https://youtu.be/plebQlIoWiQ>. 

 

Questionando a coisificação do corpo, dessa vez Larissa Ferreira envolve carne 

animal por sobre sua pele, na obra Perecível (2007/2008). Na performance, ela 

projetou imagens de um açougue tratando “peças” bovinas; na intervenção urbana, 

com uma ossada abatida, ela se expôs e expôs ao público o cheiro de sangue (Figura 

45). Em ambos os formatos, caixotes de madeira enfatizaram a questão do corpo 

como mercadoria. 

 
Figura 45 – Perecível (2007/2008), de Larissa Ferreira. Performance (à esquerda) e 

intervenção urbana (à direita). 

   
Fontes: <https://dorkbotsalvador.wordpress.com/2007/07/07/perecivel-de-larissa-

ferreira/>; <http://corpocidade.blogspot.com.br/>. 

 

https://youtu.be/plebQlIoWiQ
https://dorkbotsalvador.wordpress.com/2007/07/07/perecivel-de-larissa-ferreira/
https://dorkbotsalvador.wordpress.com/2007/07/07/perecivel-de-larissa-ferreira/
http://corpocidade.blogspot.com.br/
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A ação do tempo sobre a obra pode ser sentida no também perecível Livro de carne 

(1977/1979), de Artur Barrio. Em lugar da legibilidade, esse livro-objeto trouxe 

implicadas questões táteis (já que o público podia manipulá-lo) e olfativas. Como conta 

Paulo Silveira (2008) sobre a obra, “Ela se insere na produção do artista de fim dos 

anos 60 e início dos 70, agressiva e contrária ao mercado de arte e inserido nos piores 

momentos da ditadura militar no Brasil.” (SILVEIRA, 2008, p. 223). Além do objeto em 

si de 1977, em 1979, o trabalho recebeu uma versão em forma de imagens, com as 

quais, certamente, perdeu parte de seu impacto (Figura 46). Na 24ª Bienal de São 

Paulo de 1998, porém, novamente uma peça de carne foi exposta, só que desta vez 

numa vitrina de acrílico, ou seja, disponível para o público apenas pelo contato visual, 

o que alimenta a reflexão sobre as relações entre corpo e imagem. 

Agora num país democrático (mas ainda com fome), ele padeceu sob 
o espalhafato antropofágico do layout do evento. Mal contextualizado, 
o novo Livro de carne ainda causava surpresa para o público em geral. 
Talvez diminuída pela banalização da violência na mídia, a surpresa 
ia do nojo à pilhéria. Mas felizmente, demonstrações de indiferença 
eram raras. (SILVEIRA, 2008, p. 224) 

 
Figura 46 – Versão em fotografia do livro-objeto Livro de carne (1977/1979), de Artur 

Barrio.242 

 
Fonte: <http://arturbarrio-trabalhos.blogspot.com.br/2011/04/livro-de-carne-1978-

1979.html>.  

 

Já a Ação 3 (2005), políptico fotográfico de Yuri Firmeza, mostra um corpo nas ruínas 

do tempo, corpo-coisa, que se imiscui à paisagem, tornando-a tão silenciosa, quanto 

poética (Figura 47). 

                                                           
242 Transcrição do texto caligrafado que acompanhou a obra durante sua exposição: “A leitura deste 
livro é feita a partir do corte/ação da faca do açougueiro na carne com o consequente seccionamento 
das fibras; / fissuras, etc., etc., - assim como as diferentes tonalidades e colorações. Para terminar é 
necessário não esquecer das temperaturas, do contato sensorial (dos dedos), dos problemas sociais 
etc. e etc..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOA LEITURA ........... A.A.Barrio 11.3.79” 

http://arturbarrio-trabalhos.blogspot.com.br/2011/04/livro-de-carne-1978-1979.html
http://arturbarrio-trabalhos.blogspot.com.br/2011/04/livro-de-carne-1978-1979.html
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Figura 47 – Fotografias do políptico Ação 3 (2005), de Yuri Firmeza. 

 

 
Fonte: <https://www.casatriangulo.com/media/pdf/yuri_firmeza_portfolio-

2015_web.pdf>. 

 

Essa zona objetiva de indiscernibilidade já era todo o corpo, mas o 
corpo como carne ou vianda (viande). (...) O corpo só se revela quando 
deixa de ser sustentado pelos ossos, quando a carne deixa de recobrir 
os ossos, quando ambos existem um para o outro, mas cada um em 
seu lugar, os ossos como estrutura material do corpo, e a carne como 
material corpóreo da Figura. (DELEUZE, 2007, p. 29-30) 

 

https://www.casatriangulo.com/media/pdf/yuri_firmeza_portfolio-2015_web.pdf
https://www.casatriangulo.com/media/pdf/yuri_firmeza_portfolio-2015_web.pdf
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Na apresentação desse panorama, vale ser destacado que os últimos foto-scans de 

Fabíola Freire também sugerem, por outra via, um corpo-coisa (Figura 48). Nesse 

sentido, cabe discutir a “filosofia da coisa” formulada por Mario Perniola (2010) a partir 

de uma proposta categórica de Paul Valéry (1957, p. 927-931 apud PERNIOLA, 2010) 

sobre o corpo. Nela, são delineados quatro tipos corpóreos, como será visto a seguir. 

Figura 48 – Foto-Scan (2007), projeto fotográfico de Fabíola Freire. 

   
Fonte: <www.fotolog.com/superb>. 

 

O primeiro corpo seria a vontade corporal própria fora da matéria, a alma senciente: 

“(...) um modo de exorcizar a materialidade do corpo (...).” (PERNIOLA, 2010, p. 271). 

O segundo corpo seria as imagens constituídas a partir da matéria corporal, por isso 

bidimensional, que o autor chama de “corpo-imagem”: “Ele é todo superfície e nada 

faz suspeitar que esconda tantos órgãos sobre os quais não temos nenhuma 

possibilidade de ação. (...) o que conta é a aparência formal entendida como 

expressão.” (PERNIOLA, 2010, p. 271; 272). O terceiro corpo, por sua vez, seria a 

forma desprovida de unidade; aquela proveniente de uma mesa cirúrgica que trata de 

um conjunto de fragmentos corpóreos: “É o corpo despedaçado pelos metais da 

anatomia: nele não se veem mais do que órgãos ou cortes de carne separados, ou, 

como disse Valéry, criptogramas histológicos.” (PERNIOLA, 2010, p. 272). O autor 

continua a explanação sobre a categorização justificando que 

A intuição de um quarto corpo move-se em uma direção 
completamente diferente. Ela entrevê na palavra latina corpus algo de 
irredutível a uma sublimação estético-espiritual, um aspecto mais 
opaco, inorgânico e coisal, que transparece na palavra alemã körper, 
um corpo não só diverso, mas também oposto ao leib [também ‘corpo’ 
em alemão, porém próximo a leben, ‘vida’], uma espécie de 
contracorpo – se por corpo se entende o corpo vivente. É evidente que 
o modelo conceitual que sugere a ideia de um quarto corpo não é o 

http://www.fotolog.com/superb
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corpo vivente, mas mais a coisa. E não tanto um objeto, que implica a 
existência de um sujeito (e, portanto, nos faz recair na primeira ideia 
do corpo entendido como instrumento da alma), mas propriamente 
uma coisa. (...) considero o quarto corpo como uma coisa que sente, 
isto é, algo completamente diverso dos corpos como objeto de estudo 
da física. (PERNIOLA, 2010, p. 275; 277) 

 
Valéry chegou até aqui em sua conceituação, mas Perniola (2010) prossegue e 

sugere uma complexificação na existência do “quarto corpo”: 

Mas também existe uma outra dimensão do quarto corpo que parece 
mover-se em uma direção oposta, isto é, em direção à abstração, a 
um metacorpo. (...) um corpo abstrato tanto da percepção subjetiva de 
si mesmo quanto da sua imagem, poderia ser aquele corpo dos 
hábitos, que parece ser descrito por Descartes para explicar o 
comportamento daqueles que, quando caem do alto, põem 
instintivamente as mãos à frente para salvar a cabeça. (PERNIOLA, 
2010, p. 280; 282) 

 
Contracorpo: opaco, inorgânico, sem contorno, mas ainda dotado de sensualidade. 

Metacorpo: dimensão abstrata, valoração atribuída. Ambos dizem respeito ao sentir e 

ao sentir-se. Sobre ser carne sensível e ser instinto, sobre o sensual assexuado, além 

das partições de gênero. (Mas não seria essa proposta uma retomada da perspectiva 

dicotômica do ser, dividindo-o ainda em partes opostas?) 

 

Essa filosofia da coisa leva à discussão sobre uma sensualidade inorgânica, livre da 

opositividade feminino/masculino – um sentir que só acontece no encontro, na 

conjunção de diversos elementos, entre eles o humano, que, já imiscuído, não pode 

ser distinguido. Essa autonomia adquirida seria a “coisificação” do que é orgânico, 

arremessando-o a uma condição outra; a liga invisível que dá conjunto às partes pode 

ser considerada o que Perniola (2010, p. 274) chama de “força vital impessoal”. 

 

Sobre o corpo-coisa, Perniola (2010) destaca a pesquisa etnográfica com os 

drapeados árabes feita pelo psiquiatra francês Gaëtan Gatian de Clérambault, no 

Marrocos, a partir de 1912 (Figura 49). O autor ressalta que as vestimentas em tecido 

borram a organicidade dos corpos vestidos, tornando-os contracorpos “(...) guiados 

por um dinamismo autônomo e independente em relação aos corpos de carne que, 

presume-se, cubram.” (PERNIOLA, 2010, p. 279). 
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Figura 49 – Fotografias etnográficas de Gaëtan Gatian de Clérambault. 

 
 Fonte: <http://www.psiquifotos.com/2009/10/92-los-drapeados-de-gaetan-gatian-
de.html>. 

 

Num caminho inverso às vestimentas, Spencer Tunick desenvolve um trabalho 

artístico entre a performance, a instalação e a fotografia que remete igualmente à 

coisificação do corpo (Figura 50). As obras realizadas pelo artista aglutinam corpos 

humanos nus em ambientes públicos, abertos ou fechados. Os participantes de cada 

evento são voluntários e a titulação dos trabalhos se refere ao lugar onde foram 

realizadas as montagens. 

 

 

  

http://www.psiquifotos.com/2009/10/92-los-drapeados-de-gaetan-gatian-de.html
http://www.psiquifotos.com/2009/10/92-los-drapeados-de-gaetan-gatian-de.html
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Figura 50 – Série Düsseldorf 1-6 (2006), obra de Spencer Tunick. 

 

 

 
 Fonte: <http://www.spencertunick.com/>. 
 
 

http://www.spencertunick.com/
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As relações de distância entre corpo e lente fotográfica tensionam o reconhecimento/ 

não reconhecimento da matéria constituinte da multidão amalgamada à paisagem. 

Ora como tumulto no espaço, ora como composição mimética, a variação entre 

simetrias e amontoados faz revezar as sensações de repugnância e êxtase. Corpos 

nus, libertos de roupas, que, em algumas vezes, transpiram coação, mas, na maioria, 

nem transpiram: jogados como coisa, um limiar de quase não vivacidade, corpo como 

textura. Passadas algumas imagens, há uma tendência a se acostumar com a carne 

aglomerada e, então, cair no esquecimento de que são pessoas. Mas a fotografia 

seguinte, em aproximação, mostrando um rosto, uma expressão, faz lembrar de súbito 

e novamente o choque é estabelecido, um golpe ainda mais certeiro. Corpo-coisa. 

 

Revestindo o corpo e de volta aos drapeados, uma interessante relação é proposta 

por Shirin Neschat com a videoinstalação Rapture (1999). Na obra, imagens 

paradoxais quanto à realidade sociopolítica mundial compõem duas projeções: de um 

lado, mulheres “do Oriente”, trajadas de chador e niqab, vagueiam pela praia até que 

um grupo delas foge pelo mar; do outro, homens “do Ocidente” rondam, presos, um 

ambiente cercado por muralhas de pedras (Figura 51). 

 
Figura 51 – Rapture (1999), videoinstalação de Shirin Neschat. 

   
Fonte: <http://collection.whitney.org/object/12270>. 

 

Já na obra de ORLAN tem-se outra forma de expor as vestes drapeadas, também 

abordando um corpo-coisa, este forjado até em máquina de beijar (Figura 37, à 

esquerda). Nas fotografias e instalações pousando como uma madona, com o mesmo 

elemento do drapeado, ORLAN des-cobre o corpo, fazendo escapar algumas partes 

dele pela roupa (Figura 52, à direita).  

 
 

http://collection.whitney.org/object/12270
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Figura 52 – Drapeados em Kiss of the Artist (1977), à esquerda, e no registro da série 
Skaï and Sky and Video (1983), à direita, de ORLAN.  

   
Fonte: <http://www.orlan.eu/>. 

 

O aprofundamento desse desvelar do corpo, no entanto, é alcançado pela artista 

através de um processo intenso de sucessivas cirurgias plásticas no rosto (Figura 53). 

Esses trabalhos podem ser considerados como uma zona de contaminação em que 

ORLAN é artista e obra ao mesmo tempo, e a “autoria” está entre os médicos-

cirurgiões e os pintores cujas obras servem de referência para as cirurgias realizadas. 

 
Figura 53 – Omnipresence-Surgery (1993), performance cirúrgica de ORLAN. 

   
Fonte: <http://www.orlan.eu/>. 

 

A cirurgia tornada espetáculo gera curiosidade e espanto, provocando o público em 

relação a uma autonomia da carne que se entrega à arte literalmente através de todas 

as camadas da derme. Como analisa Massimo Di Felice (2010), “Para esse tipo de 

evento se percebe, de fato, uma suspensão das categorias tradicionais, além de um 

sentido de estupor, diante dos quais o juízo vem suspenso e as formas estéticas do 

espetáculo, violentadas.” (DI FELICE, 2010, p. 67). 

 
 
 

http://www.orlan.eu/
http://www.orlan.eu/
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Figura 54 – Resultado de performance cirúrgica, bioarte de ORLAN. 

 
Fonte: <http://www.orlan.eu/>. 

 

Além das modificações cirúrgicas, ORLAN realiza experimentos com a imagem de seu 

corpo no domínio digital, como é o caso da série Self-hybridations (Figura 55), 

resultando, por exemplo, numa anamorfose que mescla seu rosto à pintura O 

Nascimento de Vênus (1483), de Sandro Botticelli. 

 

Figura 55 – In-Between (1994) da série Self-hybridations, obra de ORLAN. 

   
Fonte: <http://www.orlan.eu/>. 

 

Se mesmo os procedimentos cirúrgicos tomados como artísticos ainda apontam para 

uma preservação do artista enquanto corpo vivente, Stelarc se propõe um risco maior, 

através da suspensão do corpo, com pequenos guinchos cravados na pele (Figura 56). 

 
Figura 56 – Sitting/Swaying event for rock suspension (1980), performance-instalação 

de Stelarc. 

   
Fonte: <http://stelarc.org/?catID=20290>. 

http://www.orlan.eu/
http://www.orlan.eu/
http://stelarc.org/?catID=20290
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Também perfurando a derme, Eliza Bennett borda a própria mão em A woman’s work 

is never done (2014), de modo a simular calos, visibilizando o aspecto árduo dos 

trabalhos considerados socialmente como femininos – limpeza, restauração e o 

bordado em si. Assim, ao trazer o ato de bordar para a pele, Bennett realiza um 

movimento metalinguístico. Mais que feminista, a artista considera a obra de valor 

humano. O processo de elaboração já foi registrado em vídeo e o resultado, em 

fotografia (Figura 57).  

 

Figura 57 – A woman’s work is never done (2014), obra de Eliza Bennett. 

 
Fonte: <http://www.elizabennett.co.uk/a-womans-work-is-never-done-text>. 

 

Dando enfoque ao bordado mais como imagem que como processo, a fotógrafa Nicole 

Tran Ba Vang produziu a série fotográfica Collection Automne/Hiver 2003/04, na qual 

os corpos fotografados se imiscuem ao ambiente através de uma espécie de pele 

camaleônica (Figura 58). “O ser e a aparência se fundem para não mais se distinguirem 

e acabam usando os mesmos ornamentos.” (SANS, 2003, tradução nossa).243 

 
Figura 58 – Fotografia sem título (2003), da série Collection Automne/Hiver 

2003/2004, de Nicole Tran Ba Vang. 

  
Fonte: <http://www.tranbavang.com/>. 

                                                           
243 Do original em francês:  « L'être et le paraître fusionnent pour ne plus se distinguer et finissent par 
arborer les mêmes ornements. » (SANS, 2003). 

http://www.elizabennett.co.uk/a-womans-work-is-never-done-text
http://www.tranbavang.com/
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Com o mesmo procedimento de linha-agulha sob a pele, na obra Marca registrada, 

Letícia Parente bordou na sola do próprio pé a inscrição “MADE IN BRASIL” (Figura 

59). Segundo a artista, “A marca registrada pode se assemelhar ao ‘ferro’ de posse 

do animal, mas ela também constitui a base de sua estrutura e acima da qual a pessoa 

sempre estará constituída em sua historicidade: quando de pé sobre as plantas dos 

pés.” (PARENTE, 2017). Seu feito, porém, não foi presenciado por um público, e sim 

pela câmera de vídeo, iniciando o curso das experiências brasileiras de 

videoperformance. Como já mencionado, nelas, a subversão era mútua: do vídeo que 

confrontava o corpo e vice-versa. 

O resultado diferencial da videoperformance situa-se no limite de 
saber onde termina o corpo e onde começa o vídeo, ou na relação 
dialógica entre corpo e vídeo. (...) corpo e máquina são ao mesmo 
tempo contexto e conteúdo, interpenetrando-se na construção de 
significados. (MELLO, 2008, p.144-145) 

 

Figura 59 – Marca registrada (1975), videoperformance de Letícia Parente. 

   
Fonte: <http://www.leticiaparente.net/>. 

 

Outro exemplo de videoperformance brasileira que evidencia o corpo enquanto coisa 

é o trabalho sem título de Sonia Andrade, contemporâneo daquela que se tornou a 

marca registrada de Parente. Nele, a artista envolve um fio de náilon sobre seu rosto, 

deformando-o à medida que a ação acontece (Figura 60, à direita). Dos anos 2000, 

destaca-se o Desenho-corpo (2002) de Lia Chaia, no qual a artista risca seu próprio 

corpo com uma caneta esferográfica de cor vermelha, até acabar a tinta (Figura 60, à 

esquerda). Nos dois casos, o ruído da imagem, devido à baixa qualidade, intensifica 

o padrão saturado construído pela narrativa do risco sobre a pele. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leticiaparente.net/
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Figura 60 – Videoperformances: sem título (1977), de Sonia Andrade (à esquerda), e 

Desenho-corpo (2002), de Lia Chaia (à direita). 

    
Fontes: <https://revistaculturacidadania.blogspot.com.br/2011/09/exposicao-sonia-

andrade-retrospectiva.html>; <http://liachaia.com/DESENHO-CORPO>. 

 

Num outro extremo, Paula Garcia traz uma imagem límpida, em altíssima definição, 

para expor seu Corpo ruído (2008). A artista se apresenta de pé enquanto caem 

pregos e barras de ferro grudados a seu corpo por meio de uma vestimenta composta 

de ímãs industriais (Figura 61). A imagem de alta qualidade contrasta ainda mais o 

caráter ruidoso proposto pela obra, que traz o paradoxo da leveza do campo 

magnético com o peso metálico. O formato dos trabalhos dessa série transita entre a 

performance, a fotografia e o vídeo.  

 
Figura 61 – Corpo ruído #1 (2008), obra de Paula Garcia. 

   
Fonte: <http://paulagarcia.net>. 
 

Rompendo a relação especular que tradicionalmente se construiu na 

videoperformance, com o artista colocado em frente à câmera de vídeo, Stelarc 

concebeu uma bioescultura audiovisual (Figura 62). Para realizá-la, o artista “engoliu” 

uma microcâmera, que captava imagem de suas vísceras, permitindo a exibição 

https://revistaculturacidadania.blogspot.com.br/2011/09/exposicao-sonia-andrade-retrospectiva.html
https://revistaculturacidadania.blogspot.com.br/2011/09/exposicao-sonia-andrade-retrospectiva.html
http://liachaia.com/DESENHO-CORPO
http://paulagarcia.net/
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externa. O trabalho questiona os limites da obra e dos espaços expositivos, já que se 

encontra, propriamente, dentro do artista. 

 
Figura 62 – Stomach Sculpture (1993), bioescultura audiovisual de Stelarc. 

   
Fonte: <http://stelarc.org/?catID=20290>. 

 

Também em busca da vivacidade imagética, porém num outro sentido, luiz duVa 

trabalhou com a obra emblemática de Letícia Parente, através do que chama de 

“imagens vivas” (live images). Essas imagens foram geradas por procedimentos VJs 

realizados pelo artista, a partir da videoperformance Marca registrada (Figura 63). 

duVa denomina seu trabalho de “composição audiovisual”, para a qual busca uma 

complexa sinestesia entre imagem e som (MELLO, 2008, p. 165). 

 
Figura 63 – Desconstruindo Letícia Parente: "Marca Registrada" (2003), performance 

VJ de luiz duVa. 

 
Fonte:<http://site.videobrasil.org.br/festival/arquivo/festival/programa/1402240>. 

 

Os trabalhos das performances de live images integram um conjunto de 

práticas artísticas menos preocupadas com ‘uma visão formalizadora 

da linguagem’ e mais ligadas a uma visão orgânica da linguagem. De 

modo geral, a visão orgânica encontrada nesses trabalhos permite que 

o vídeo seja considerado como elemento de indeterminação e acaso. 

Essas características aproximam o vídeo das colagens dadaístas e as 

reconfiguram em torno da corrente desconstrutivista relacionada às 

manifestações experimentais na arte. (MELLO, 2008, p. 156) 

http://stelarc.org/?catID=20290
http://site.videobrasil.org.br/festival/arquivo/festival/programa/1402240
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Por fim, e retomando o princípio deste diário de corpo, há que se ressaltar não apenas 

a disponibilidade do corpo para a câmera, para a produção da imagem e desfazimento 

dela, mas, talvez, achar um entremeio disso tudo com o outro: como estar disponível 

para o risco dérmico que uma correspondência impele? Apesar de toda lonjura... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

[Fotografia de Arthur Scovino, recebida em resposta ao poema sobrescrito] 

 

5.1.3 Colecionar peles, por quê? 

(...) lamento recorrente é o de que me exauri nas “corpografilhas”, ao deixar 

minha pele nelas... naquelas caixinhas – um prejuízo do qual me sobraram 

dois exemplares guardados na estante de casa e muitas lembranças terríveis 

do vazio que me tomou (não sei o quanto por efeito colateral das medicações 

ou da vida). Vide... Sempre a voltar, então, para o oco que sobrou pós-CsO... 

vide, vide... que é quase um de-vi-r dividido e embaralhado! Em reverso! 

Percebo que, no momento atual (do doutorado), planejo “convocar peles” para 

compor minha Dermoteca com a ajuda (física mesmo e imagética) de outras 

pessoas – uma precaução? Por uma aparição, o fato é que estou com vontade 

de constituir esta COLEÇÃO DÉRMICA (um trabalho quase laboratorial!) e 

quero implicar outros corpos nesta tarefa, além do meu. (Já que eu sempre 

estou – e sempre estarei – envolvida neste labor corporal que é escrever porque 

não se enreda uma escrita sem também por ela ser...) Cerzir, tecer, tear... 

Nomes vários para o mesmo teser: escrever a pesquisa, pesquisar a escrita – 

dupla face de uma necessidade. (Trecho de diário de pesquisa em 08 jun. 2015) 

 

 Borboletário                        

  

 Enquanto elas liberam grãos de poema 

 o Rei Arthur coleta tal minúscula matéria 

 e o escreve 

  Não o fizesse 

 mas sua beleza emprestasse 

  poesia também seria 
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A criação foto(vídeo)gráfica244 da Dermoteca me proporcionou a experiência de estar 

com outros corpos, seus cheiros, cores, sabores do indizível... De ser afetada. É 

Arnaldo Antunes quem tem mil vezes razão: “A escuridão que orbita em volta cruza a 

curva de um contorno que devolve ao mesmo a sua carne pele em forma líquida 

abraçada nesse agora que me abraça e que me abraça e que me abraça e que me 

abraça” (ANTUNES, 2000).245 Me senti abraçada por essas peles ao passear por elas, 

trazendo à luz da câmera o espectro de seus poros.  

 

Tudo isso para esfolhear a superfície de contato, espaço entre no mundo, imagem 

que explicita cada ser. Para afetar. Desse reencontro da derme com a tela surge algo 

de poético que traspassa a imagem, que acontece através dela, convocando pele 

contra pele. Pele com pele, em fricções que fazem do olho ficção de um devir 

imaginado, vivido, desejado; quase cintilação – uma aparição. 

 

Talvez como intuição, ppp já havia percebido minha trêmula intenção: “Não oferecer 

a pele como tela, mas desfazê-la, como se desfaz uma tela, para com esse fio mesmo 

fazer as letras...” (PELBART, 2012a). Quanta dermicidade em sua voz...! Quanta 

clareza... desfazê-la. Aqui está embutida toda uma questão sobre o invivível do corpo; 

sobre o que, afinal, seria isto: um corpo de escrita? 

 

5.1.4 Sob a distância ínfima de seus dedos 

A captação videográfica da superfície dérmica humana instiga o fato de que o 

entremeio vivenciado na e pela pele também é característico do vídeo: 

(...) dilacerado na história, dividido entre o cinema e o computador, 

cercado como um banco de areia, entre dois rios, que correntes 

contrárias vêm apagar progressiva e rapidamente, o vídeo era visto no 

final das contas, como uma imagem intermediária. Uma ilha destinada 

a submergir, instável, transitória, efêmera. Um parêntese. Um 

interstício ou um intervalo. Um vazio, em suma, que imagináramos 

como plenitude. (DUBOIS, 2004, p. 99) 

 

Assim, a derme e o vídeo comungam uma natureza constituída limiarmente, tal qual 

esta tese. Além disso, esses elementos têm em comum uma estreita relação com o 

pensamento, de acordo com estudo anterior sobre o corpo do pensamento no qual 

                                                           
244 Expressão tomada da proposta conceitual de Rodrigo Zúñiga (2017), discutida no subitem 5.1.4. 
245 Trecho do poema “Abraça o meu abraço”, de Arnaldo Antunes (2000). 
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afirmamos que “a pele é pensamento” (DULTRA, 2012), e de acordo com a 

associação recorrente entre o ato de pensar e o de videografar feita pelos estudiosos 

da área. Nesse sentido, Mello (2008) sinaliza: “O vídeo é para mim como um campo 

de conhecimento no qual o pensamento contemporâneo se sintoniza." (MELLO, 2008, 

p. 20), enquanto Dubois (2004) é ainda mais radical: 

O ‘vídeo’ é de fato um estado do pensamento das imagens, uma forma 
que pensa. (...) esta maneira de pensar a imagem e o dispositivo, tudo 
em um. Qualquer imagem e qualquer dispositivo. O vídeo não é um 
objeto, ele é um estado. Um estado da imagem. Uma forma que pensa. 
O vídeo pensa o que as imagens (todas e quaisquer) são, fazem ou 
criam. (DUBOIS, 2004, p. 116) 

 

Dizer que o vídeo é uma forma que pensa as imagens é retomar a ideia de que ele é 

uma espécie de metalinguagem analítica, capaz de analisar não só a própria imagem 

videográfica, como também a da televisão e a do cinema. Esse entendimento expande 

o campo de ação do vídeo, tornando-o um supraelemento audiovisual que pode não 

apenas se constituir como obra de arte, mas também funcionar como instrumento 

antropológico, educacional, comunicacional, etc. 

 

Sob essas perspectivas, a vídeo-carta Bilhete, através da reversibilidade da imagem, 

põe em questão os limiares entre o legível, o visível e o vivível. Enquanto a escrita em 

giz aparece na tela, a imagem interroga o estatuto de um corpo que, por sua vez, seria 

dotado da capacidade de desaparecer: “Escrever uma carta apagável – como o 

corpo?”. 

 

A questão de uma possível apagabilidade corpórea foi também objeto das 

Corpografias, a partir da da discussão de Foucault (2014) sobre o corpo utópico 

(aquele que não tem lugar) e o corpo heterotópico (aquele que se faz na relação), 

donde emergiu a proposta de “escrever, apagar, inventar a pele” como um modo de 

se fazer outro através do próprio corpo (DULTRA, 2012). Nessa via, vale destacar que 

A pele parece o limite de estabilidade, porém não há nada mais 

transmutável que ela – o próprio contorno contém a mudança: o corpo 

não é o fixo, a garantia. Ele é a dinâmica incessante de transformação. 

O que constitui o vivente é movente, completamente movente – 

embora haja uma superfície dérmica que aparente certa taxa de 

fixidez. (DULTRA, 2012) 
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Outra observação sobre essa intrigante (e ao mesmo tempo ordinária) capa dérmica 

é a relação com a exterioridade corporal, já que ela continua do ambiente para o 

interior do corpo através das mucosas. Cabe aqui, analogamente, a passagem de 

Deleuze (2011b) sobre o anel de Moebius: “(...) sua superfície exterior está em 

continuidade com sua superfície interna: ela envolve o mundo inteiro e faz com que o 

que está dentro esteja fora e o que está fora fique dentro.” (DELEUZE, 2011b, p. 12). 

Assim, a pele é uma complexa interface de comunicação do corpo com o meio. 

 

Tratando dos efeitos de superfície, o autor aponta que um efeito incorporal se descola 

dela – a isso, ele chama de “contraefetuação” (entendendo-se por efetuação a 

encarnação do acontecimento, e por contraefetuação, seu duplo, sua respectiva 

liberação). Nesse sentido, Deleuze (2011b) afirma: “É seguindo a fronteira, 

margeando a superfície, que passamos dos corpos ao incorporal.” (DELEUZE, 2011b, 

p. 11, grifo do autor). Talvez em sentido semelhante, Barthes (1973) coloca uma 

interrogação que em muito nos interessa para pensar o movimento da aparição: 

O lugar mais erótico de um corpo não é lá onde o vestuário se 

entreabre? (…) é a intermitência (…) que é erótica: a da pele que 

cintila (...); é essa cintilação mesma que seduz, ou ainda: a encenação 

de um aparecimento-desaparecimento. (BARTHES, 1973, p. 16, 2º 

grifo nosso) 

 

Do olhar ao toque para voltar a ele: a percepção háptica combina as funções tátil, 

cinestésica e proprioceptiva, fazendo com que os olhos funcionem como órgãos do 

tato (MARKS, 2000). “O háptico, do verbo grego aptô (‘tocar’), não designa uma 

relação extrínseca da visão ao tato, mas uma possibilidade do olhar, um tipo de visão 

distinto do ótico (...).” (DELEUZE, 2007, p. 172, nota 2). Sobre o termo, é preciso 

apontar que “A palavra haptisch foi criada por [Aloïs] Riegl em resposta a críticas. Ela 

não aparecia na primeira edição de Spätrömische Kunstindustrie (1901), que se 

contentava com a palavra taktische.” (DELEUZE, 2007, p. 177, nota 1).  

 

Na imagem sugerida por Deleuze (2007, p. 123), o sentido háptico da visão seria a 

reunião do solo com o horizonte. Enquanto o olhar do espaço tátil-ótico abriga as 

formas, o espaço háptico engolfa o espectador. É nesse sentido que as vídeo-cartas 

(não) filosóficas se pretendem fios de uma tela-teia que fisga o leitor-espectador, que 

o inclui na trama poética, que precisa dele para que se complete, em sua natureza 
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lacunar de desterritório, de labirinto feito por sobre uma corda bamba... É nesse 

sentido que toda esta tese é um convite à experiência háptica.  

 

E, se o espaço háptico é “(...) uma visão próxima que dá relevância às conexões 

tácteis.” (DELEUZE, 2007, p. 128), caberia falar, então, sobre a distância ínfima de 

seus olhos... “Não é mais um espaço manual que se opõe ao espaço ótico da visão, 

e também não é mais um espaço táctil que se conecta ao ótico. Agora, é na própria 

visão que um espaço háptico disputa com o espaço ótico.” (DELEUZE, 2007, p. 133). 

 

Walter Benjamin (1985; 1994)246 desenvolve, indiretamente, a noção de háptico, ao 

evidenciar diferenças entre uma recepção tátil e outra ótica. Para introduzir a 

discussão, o autor fala de duas formas de recepção da obra de arte: a contemplação 

e a imersão. Nessa perspectiva, ele destaca o papel exímio da arquitetura para o 

entendimento da distinção que pretende traçar: “Existem duas maneiras de acolher 

um edifício: pode-se utilizá-lo e pode-se fitá-lo. Em termos mais precisos, a acolhida 

pode ser tátil ou visual. (...) A acolhida tátil faz-se menos pela atenção do que pelo 

hábito.” (BENJAMIN, 1985, p. 32).  

 

De acordo com o autor, o sentido da visão funciona de forma atenta, mas pode se 

configurar também distraidamente, pela ação habitual – o que resultaria numa visão 

háptica (porém ele não chega a usar esta expressão). Nesse sentido, o olhar seria o 

meio de aproximação. Assim, afirma: “(...) essa dominante tátil prevalece no próprio 

universo da ótica. É justamente o que acontece no cinema, através do efeito de 

choque de suas sequências de imagens.” (BENJAMIN, 1994, p. 194, grifo nosso). 

 

No mesmo sentido, Laura Marks (2000) destaca a importância do audiovisual nesse 

tipo de apreensão, sugerindo a existência de uma pele da película formada pelo 

próprio espectador do filme, já que ele se encontra numa distância tão mínima da 

imagem que aquilo que vê se constitui num objeto imaginado, fruto de uma relação 

dinâmica entre público e projeção. “Enquanto a percepção ótica privilegia o poder 

                                                           
246 Aqui, há uma dupla referência ao mesmo texto (do original em alemão “Das Kunstwerk im Zeitalter 
sainer technischen Reproduzierbarkeit”), mas em versões distintas: a tradução publicada em 1994 
corresponde à primeira versão alemã, e a de 1985, à segunda. A opção por utilizar ambas se deve ao 
fato de algumas das diferenças apresentadas entre elas interessarem a esta tese. 
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representacional da imagem, a percepção háptica privilegia a presença material da 

imagem.” (MARKS, 2000, p. 57, tradução nossa)247 Trata-se de uma visualidade 

háptica que envolve todo o corpo do espectador, melhor dizendo, todos os corpos 

então implicados. Se o olhar ótico mergulha na profundidade ilusória do objeto, 

distinguindo formas, o olhar háptico desliza na superfície, percebendo texturas e 

flanando sobre o objeto. 

 

Também abordando aspectos entre o corpo do espectador e o corpo da imagem, mas 

com foco na “foto(vídeo)grafia”248 digital, Rodrigo Zúñiga (2017) propõe a emergência 

de uma “ultra-pele para além da dermatologia fotográfica”,249 no livro que leva este 

título e que é um dos resultados do projeto de pesquisa “Da pele fotográfica à ultra-

pele digital: contribuições para uma análise filosófica da ‘aparição’ digital no debate 

pós-fotográfico contemporâneo.” (ZÚÑIGA, 2017, p. 8, tradução nossa).250 O autor 

inicia a obra afirmando: “A fotografia sempre foi uma questão de pele. Desde o início, 

como se sabe, ela mantinha uma estreita relação com a epiderme, com o contato: a 

delicada impregnação da luz sobre um suporte fotossensível.” (ZÚÑIGA, 2017, p. 5, 

tradução nossa).251 Essa relação íntima, então, teria dado origem à dermatologia 

fotográfica própria das “tecnologias de prata”. Assim, de acordo com Zúñiga (2017), a 

fotografia analógica é constituída por um “(...) princípio dermatológico (a transmissão 

remota, a inscrição e a recepção, o encontro das peles: emissões do objeto à 

superfície fotossensibilizada, e desta superfície para o futuro espectador) (...).” 

(ZÚÑIGA, 2017, p. 17, tradução nossa).252 Nela, “(...) um fio de luz toma forma e se 

transforma em pele: uma tela fina, um tecido delicado e impalpável, me prende 

                                                           
247 Do original em inglês: “While optical perception privileges the representational power of the image, 
haptic perception privileges the material presence of the image.” (MARKS, 2000, p. 41-42). 
248 Tradução nossa da expressão original em francês “photo(vidéo)graphie”, utilizada por Zúñiga (2017) 

no contexto da “circulação transmídia (foto-videográfica)” das imagens (ZÚÑIGA, 2017, p.74). O autor 
aplica o termo a diferentes elementos, a exemplo de “corpos foto(vídeo)gráficos” e “telas 
foto(vídeo)gráficas”. 
249 Tradução nossa do título original em francês: Ultra-peau: au-delà de la dermatologie photographique 

(ZÚÑIGA, 2017). 
250 Do original em francês: « De la peau photographique à l’ultra-peau numérique. Contributions pour 
une analytique philosophique de l’“apparition” numérique au débat post-photographique contemporain. 
» (ZÚÑIGA, 2017, p. 8). 
251 Do original em francês: « La photographie a toujours été une affaire de peau. Dès ses débuts, comme 
c’est connu, elle a maintenu une relation proche avec l’épiderme, avec le contact : l’imprégnation 
délicate de la lumière sur un support photosensible.” (ZÚÑIGA, 2017, p. 5). 
252 Do original em francês: « (…) principe dermatologique (la transmission à distance, l'inscription et 
l'accueil, la rencontre des peaux: des émissions de l'objet à la surface photosensibilisée, et de cette 
surface jusqu'au futur spectateur) (…). » (ZÚÑIGA, 2017, p. 17). 
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intensamente à imagem, num abraço amoroso e fatal.” (ZÚÑIGA, 2017, p. 6, tradução 

nossa).253 Com o advento digital, a era da dermatologia fotográfica deu lugar à era da 

ultra-pele, marcada pela desencarnação característica das superfícies “pixeladas” de 

seus, paradoxalmente chamados, avatares (ZÚÑIGA, 2017, p. 16): “(...) eu me refiro 

ao caráter não dermatológico da superfície digital, ao fato de que se produziu sobre 

ela uma subtração da pele. (...) Na ausência de traço verificável, de superfície 

contatada, o contato então mudou de regime.” (ZÚÑIGA, 2017, p. 6; 23, tradução 

nossa).254 Essa falta de materialidade na relação entre o referente e o suporte 

imagético255 do registro é também característica do vídeo desde seu surgimento, que 

não apresenta o fotograma como o cinema, nem o negativo como a fotografia (ambos 

considerados, neste ponto, em suas formas tradicionais). Isto porque na imagem 

videográfica não há “(...) a impressão fotoquímica atrás de seu referente externo.”  

(ZÚÑIGA, 2017, p. 65, tradução nossa).256 

 

Marks (2000) vai além na comparação entre o cinema e o vídeo, chamando atenção 

para certo aspecto têxtil videográfico: “A superfície do vídeo (geralmente mais que a 

do filme) é em si como um tecido delicadamente fabricado.” (MARKS, 2000, p. 48, 

                                                           
253 Do original em francês: « (…) un fil de lumière prend corps et devient peau: un écran fin, un tissu 
délicat, impalpable, m’attache à l’image intensément, dans une étreinte amoureuse et fatale. » 
(ZÚÑIGA, 2017, p. 6). 
254 Do original em francês: « (…) je me réfère au caractère non dermatologique de la surface numérique, 
au fait qu’il s’est produit sur elle une soustraction de la peau. (…) En l'absence de trace vérifiable, de 
surface contactée, le contact a donc changé de régime. » (ZÚÑIGA, 2017, p. 23). 
255 Sobre a questão do suporte da imagem, Zúñiga (2017) apresenta uma condição tátil curiosa através 

da “Carta sobre os cegos para o uso dos que veem” (« Lettre sur les aveugles à l’usage de ceux qui 
voient »), escrita em 1749 por Denis Diderot para Madame de Puisieaux. Entre as conversas, 
imaginações e invenções contadas em torno da luz, Diderot (1951 apud ZÚÑIGA, 2017) narra o caso 
do matemático cego Nicholas Saunderson: “Este não tinha olhos, mas era capaz de apreender as mais 
ínfimas vicissitudes atmosféricas, aplicando sobre sua própria pele ligeiras modificações tonais, a ponto 
de fazer o narrador dizer que ele via através da pele [Na carta, diz Diderot]: ‘Este invólucro era nele de 
uma sensibilidade tão apurada que se pode assegurar que, com um pouco de prática, ele seria capaz 
de reconhecer um de seus amigos cujo retrato um desenhista lhe teria traçado sobre a mão, e que teria 
declarado, quanto à sucessão das sensações provocadas pelo lápis: É o senhor fulano. Há, portanto, 
uma pintura para os cegos, à qual sua própria pele serviria de tela’ [DIDEROT, 1951, p. 57]. (ZÚÑIGA, 
2017, p. 20-21, tradução nossa). Do original em francês: « Celui-ci n'avait pas d'yeux, mais était pourtant 
capable de rendre les plus infimes vicissitudes atmosphériques en appliquant sur sa propre peau de 
légères modifications tonales, au point de faire dire au narrateur qu'il voyait donc par la peau : ‘Cette 
enveloppe était en lui d’une sensibilité si exquise, qu’on peut assurer qu’avec un peu d’habitude il serait 
parvenu à reconnaître un de ses amis dont un dessinateur lui aurait tracé le portrait sur la main, et qu’il 
aurait prononcé, sur la succession des sensations excitées par le crayon : C’est monsieur un tel. Il y a 
donc une peinture pour les aveugles, celle à qui leur propre peau servirait de toile.’ [DIDEROT, 1951, 
p. 57]. » (ZÚÑIGA, 2017, p. 20-21). 
256 Do original em francês: « (…) l'impression photochimique envers son référent externe. » (ZÚÑIGA, 
2017, p. 65). 
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tradução nossa).257 A autora levanta, como operações/características que configuram 

um modo háptico de composição das duas linguagens, os seguintes itens: desgaste 

da imagem, inserção do vídeo dentro do filme, exploração do foco, granulosidade 

(alargamento do grão) e efeitos de sub/superexposição. “Tudo isso desencoraja o 

espectador a distinguir objetos e o encoraja a uma relação com a tela como um todo. 

(...) eles também multiplicam pontos de contato visual em toda a tela.” (MARKS, 2000, 

p. 51; 54, tradução nossa)258 

 

Sobre a granulosidade imagética, a autora aponta que o espectador pode ignorar a 

figura e se dissolver entre os grãos da tela, mas ressalta que filmes e vídeos de alta 

qualidade e com grande quantidade de texturas também podem ser bastante hápticos 

por saturar a visão ótica, levando-a a outro grau de percepção, o háptico. Além disso, 

ela alerta para o fato de que a imagem granulada/desfocada devido apenas a uma má 

gravação pode frustrar o espectador, e não o instigar a ter uma experiência 

diferenciada. Nesse sentido, é interessante destacar o depoimento do artista 

Eustáquio Neves (2016) sobre sua poética: 

Eu devorava os clássicos da pintura para poder entender luz; eu não 
procurava luz nos fotógrafos. O cinema também foi um campo, e ainda 
é, muito fértil para o meu trabalho. Eu fotografei muito tempo pensando 
que estava fazendo cinema, só descobri que não tinha nada a ver 
quando fui fazer vídeo. (NEVES, 2016) 

 

Desde essa liber(t)ação criativa, Neves experimentou, inclusive, a luz do scanner no 

audiovisual, na realização de seu primeiro vídeo, o Abismo virtual (2007) (Figura 65). 

Sobre seu processo de criação artística, ele revela ainda que o encontro com a obra 

do artista Bispo do Rosário foi uma espécie de chancela para sua ação de expandir a 

fotografia através da manipulação de negativos, algo como “Ir ao encanto da alquimia 

imagética” (VIANA NETO, 2018).259 

 
 
 
 
 

                                                           
257 Do original em inglês: “The surface of video (generally more than film) is itself like a loosely woven 
fabric.” (MARKS, 2000, p. 48). 
258 Do original em inglês: “All of these discourage the viewer from distinguishing objects and encourage 

a relationship to the screen as a whole. (…) they also multiply points of visual contact all over the 
screen.” (MARKS, 2000, p. 51; 54). 
259 Nota de aula com Professor Joaquim Viana Neto (2018), no PPGAU-UFBA, em 25 mai. 2018. 
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Figura 65 – Abismo virtual (2007), vídeo de Eustáquio Neves.260 

 
Fonte: <https://youtu.be/NdTAUp44Z6E>. 

 

Como operações hápticas específicas do filme, Marks (2000) elenca: a impressão 

ótica, a solarização e a arranhadura da emulsão química da película. Já as do vídeo 

são: constituição a partir de um sinal, baixa proporção de contraste, possibilidades de 

manipulação eletrônica e digital, decaimento do vídeo e menor densidade de pixels. 

“A qualidade tátil da imagem de vídeo é mais aparente no trabalho de videastas que 

experimentam o desaparecimento e a transformação da imagem devido a efeitos 

analógicos e digitais.” (MARKS, 2000, p. 57, tradução e grifo nossos)261 Vale ressaltar 

que as condições tecnológicas citadas pela autora são datadas de quase duas 

décadas atrás, o que faz muita diferença em relação às consequências técnicas dos 

suportes e estéticas da linguagem. Ainda assim, é relevante destacar as observações: 

Tanto o filme como o vídeo tornam-se mais hápticos quando morrem. 
Cada vez que assistimos a um filme, testemunhamos seu decaimento 
gradual: outro arranhão, mais desbotamento à medida que é exposto 
à luz, e deterioração química, especialmente com o filme colorido. O 
vídeo decai mais rapidamente que o filme, rapidamente se tornando 
um vestígio, um aroma persistente com poucos referentes visuais 
remanescentes. À medida que a fita desmagnetiza, as linhas se 
rompem e, no vídeo analógico, a cor fica distorcida. O decaimento do 
vídeo é especialmente importante para emigrantes e exilados que 
valorizam fitas antigas, difíceis de se obter ou pirateadas de seus 
países. Por serem tão difíceis de encontrar, esses vídeos perdem 
rapidamente o status de mídia reproduzida mecanicamente e se 
tornam objetos raros, únicos e preciosos. (MARKS, 2000, p. 52, 
tradução nossa)262 

                                                           
260 Trancrição do letreiro do frame destacado: “um homem vazio, um cão e cartas por escrever...”. 
261 Do original em inglês: “The tactile quality of the video image is most apparent in the work of 
videomakers who experiment with the disappearance and transformation of the image due to analog 
and digital effects.” (MARKS, 2000, p. 57) 
262 Do original em inglês: “Both film and video become more haptic as they die. Every time we watch a 

film, we witness its gradual decay: another scratch, more fading as it is exposed to the light, and 
chemical deterioration, especially with color film. Video decays more rapidly than film, quickly becoming 

https://youtu.be/NdTAUp44Z6E
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Também sobre o modo háptico de composição, segundo a autora, é a relação entre 

imagens quentes (próximas do espectador, ancoradas na realidade ruidosa) e frias 

(imagens assépticas) que as tornam mais ou menos hápticas, respectivamente. Ela 

argumenta “que as qualidades táteis do vídeo fazem dele um meio quente. É a 

resolução nítida na visualidade ótica que faz uma imagem fria e distante.” (MARKS, 

2000, p. 57, tradução nossa)263 

 

Deleuze (2007), por sua vez, investe na ideia de um tato visual, um olho háptico, a 

partir da obra de Francis Bacon, considera pelo autor como algo entre a pintura e a 

escultura, trazendo para o trabalho do artista a mesma análise feita por Marks (2000) 

sobre as temperaturas de cor. Apesar de opor a linha manual à luz ótica, Deleuze 

(2007) ressalta que as duas tendências não são incompatíveis, já que ambas podem 

se combinar de maneira complexa, liberando novas relações tátil-óticas. Por exemplo, 

a modulação da cor participa dos dois modos: a organização ótica (luminismo) e a 

composição háptica (colorismo). 

Luz e cor obedecem a lógicas muito diversas. A primeira se manifesta 
nas imagens por meio de uma escala linear que contrapõe valores 
antagônicos: claridade (presença da luz) e escuridão (ausência). Já a 
segunda se explicita num círculo de matizes diferentes, mas 
complementares. Assim, a luz é regida por uma dialética dos opostos, 
e a cor, por uma dialética dos distintos. (...) Essa distinção pode, 
contudo, suscitar alguma estranheza: a cor não é um desdobramento 
da luz? Sim, mas, nesse processo, apenas a luz se divide em cores: o 
polo antagônico, a escuridão, permanece inteiramente fora dessa 
transmutação. As cores derivam apenas do polo positivo (da tese), e 
não do polo negativo (da antítese): elas constituem apenas 
diferenciações da luz, e não da treva. A contradição desapareceu: só 
restaram as subdivisões de um mesmo elemento. (PULS, 2016) 

 

É na relação de tonalidade do colorismo (cores quentes/cores frias) que se alcança a 

representação de luz e sombra na imagem tátil. “O cinza como potência da cor 

matizada é muito diferente do cinza como produto do preto e do branco. É um cinza 

háptico, e não ótico.” (DELEUZE, 2007, p. 177, nota 4). As diferentes cores são 

responsáveis também pela criação de volume na planeza da superfície. “E, nos 

                                                           
a trace, a lingering aroma with few visual referents remaining. As the tape desmagnetizes, lines drop 
out, and in analog video color becomes distorted. Video decay is especially significant for emigrants and 
exiles who treasure old, hard-to-get, or bootlegged tapes from ‘back home’. Because they are so hard 
to find, these videos quickly lose the status as mechanically reproduced media and become rare, unique, 
and precious objects.” (MARKS, 2000, p. 52). 
263 Do original em inglês: “(…) that video’s tactile qualities make it a warm medium. It is the crisp 
resolution into optical visuality that makes a image cool and distant.” (MARKS, 2000, p. 57). 
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retratos de cabeças, o pintor busca a semelhança orgânica, mas ocorre que o 

‘movimento da pintura de um contorno a outro’ libera uma semelhança mais profunda 

em que não é possível discernir órgãos, olhos, nariz ou boca.” (DELEUZE, 2007, p. 

157) (Figura 66). 

 
Figura 66 – Three studies for a self-portrait (1979), pinturas de Francis Bacon. 

     
Fonte: DELEUZE, 2007, capa. 

 

“Comece pelo rosto, como os pintores, mas espalhe, aos poucos, o rosto pelo  

corpo inteiro – cabelo é rosto, omoplata, curva dos quadris, orifícios, tudo é rosto.”  

(RAMOS, 2010, p. 89)264 

 

As formas figurativas são borradas, gerando traços desfigurados e zonas de 

indiscernibilidade. A operação do háptico é justamente esta: “matizar os tons”, 

produzir uma “zona de borragem” (DELEUZE, 2007, p. 160), na qual “(...) as partes 

deformadas servem de ‘lugares’.” (DELEUZE, 2007, p. 158). Em carta à sua irmã, Van 

Gogh declara: “Eu procuro pela cor...” (VAN GOGH, 1890 apud DELEUZE, 2007, p. 

176, nota 10), e o próprio Deleuze (1988-1989) reverbera “hapticamente” sobre 

preencher uma potência através da alegria: “(...) eu conquisto, por menor que seja, 

um pedaço de cor. Entro um pouco na cor.” (DELEUZE, 1988-1989). 

 

Dentre as obras hápticas citadas por Marks (2000), está a série de vídeo-cartas de 

Yau Ching, três trabalhos que exploram a relação com a diáspora, expondo na tela 

lembranças transbordantes de seu percurso de viagens (Figura 67). Sobre suas Video 

Letters (1993), a artista escreveu: 

Porque eu sempre estive em movimento, partindo de uma cidade e 
acordando em outro país, me encontro escrevendo cartas o tempo 
todo – para as pessoas que sinto falta, as pessoas que conheci na 
estrada, as pessoas que eu espero encontrar... Quando eu fiquei 

                                                           
264 Trecho da prosa poética “Regras para a direção do corpo”, de Nuno Ramos (2010). 
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cansada das palavras (o que aconteceu muitas vezes), eu comecei a 
escrevê-las em vídeo. Eu estava viajando, escrevendo cartas em 
terras desconhecidas, eu também tinha um acesso muito limitado à 
tecnologia. Eu escrevo minhas vídeo-cartas com Fisher Price 
Pixelvision, Super-8 e Hi-8. Quando eu não consegui encontrar as 
facilidades de edição, eu as editei com a câmera. Elas se tornaram 
registros de meus desejos desesperadamente precisando de uma 
saída, às vezes com apenas uma fraca noção de um destinatário. 
Quando são mostradas em público, elas reinventam novos 
significados em diferentes contextos. Elas se tornam cartas para 
qualquer pessoa que possa se relacionar com elas, enquanto os 
significados para os leitores especificamente destinados permanecem 
intactos. (CHING, 2017, tradução nossa)265 

 
Figura 67 – Video Letters (1993), série de vídeo-cartas de Yau Ching. 

   
Fontes: <https://www.eai.org/titles/video-letters>; 

<http://www.westkowloon.hk/en/embracing-is-there-anything-video-letters-may-you-live-in>. 

 

Apesar de não termos tido acesso a tal material audiovisual (ele está disponível 

apenas para compra), fica aqui como registro não só pelos formatos háptico e 

epistolar, mas também por chamar a atenção o fato de que a última vídeo-carta da 

série (#3 Why would a letter have a title?) foi nomeada com uma indagação que se 

tornou procedimento no decurso desta pesquisa: “Por que uma carta teria um título?” 

Nesse sentido, após o envio da terceira vídeo-carta (não) filosófica, passamos a 

nomeá-las por percebermos que a atribuição de um título consistia numa pesquisa de 

sensação através das palavras, fazendo parte, portanto, do processo verbiaudiovisual 

engendrado nesta pesquisa. Assim, entendemos o título como um texto não apenas 

de início (ou de fim, a conclusão, “eureka!”), mas uma continuação da vídeo-carta.  

                                                           
265 “Because I have always been on the move, departing a city and waking up in another country, I find 
myself writing letters all the time — to people I miss, people I met on the road, people I look forward to 
meeting... When I grew tired of words (which happened very often), I began writing them in video. Since 
I was traveling, writing letters in unknown lands, I also had very limited access to technology. I write my 
video letters with Fisher Price Pixelvision, Super-8, and Hi-8. When I could not find editing facilities I 
edited them with the camera. They became records of my desires desperately in need of an outlet, 
sometimes with only a faint notion of a recipient... When shown in public, they re-invent new meanings 
in different contexts. They become letters to anyone who can relate to them, while the meanings to their 
specifically intended readers remain intact.” (CHING, 2017). 

https://www.eai.org/titles/video-letters
http://www.westkowloon.hk/en/embracing-is-there-anything-video-letters-may-you-live-in
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5.1.5 Tessituras do texto 

Texto quer dizer Tecido; mas enquanto até aqui esse tecido foi sempre 

tomado por um produto, por um véu todo acabado, por trás do qual se 

mantém, mais ou menos oculto, o sentido (a verdade), nós 

acentuamos agora, no tecido, a ideia gerativa de que o texto se faz, 

se trabalha através de um entrelaçamento perpétuo; perdido neste 

tecido – nessa textura – o sujeito se desfaz nele, qual uma aranha que 

se dissolvesse ela mesma nas secreções construtivas de sua teia. Se 

gostássemos dos neologismos, poderíamos definir a teoria do texto 

como uma hifologia (hyphos é o tecido e a teia da aranha). (BARTHES, 

1973, p. 82-83, grifos do autor) 

 

Ali onde as formas aracnídeas se metamorfoseiam com as formas 

humanas o ofegar é desritmado, o que nos impõe a necessidade de 

uma respiração muito profunda. Capturados, sabemos, decerto, que 

dali a pouco, mais uma vez, mil patas, pelos, horror e desejo tecerão 

outras pequenas teias onde secretam. (ACCIOLY, 2016, p. 127) 

E de novo... 
A aranha, quando começa sua teia, precisa estender o primeiro fio, e 

seu recurso é uma espécie de vela, um paraquedas de seda que, com 

um vento, há de se encarregar de estender o primeiro fio assim que 

ele grudar em algum ponto – essa engenhosidade nos deixa 

assombrados. (PELBART, 2013, p. 275) 

 

Partindo (d)essa trama de vozes, o desafio da Dermoteca foi ser lócus de 

metamorfose, conjunto de palavras e imagens das quais se descola e desloca a noção 

de desmanchamento. Descolar a partir de um desfazimento, mas não num 

apagamento total, e sim num processo de dissolução que tem como consequência o 

vir a ser outro. E deslocar essa mesma noção do desmanchar porque é em contato 

consistente com a visualidade da pele e com a dimensão audiovisual da escrita que 

se busca extrair novos seres de sensações. Nesse sentido, a seguir será tecido um 

retorno à reflexão sobre a escrita epistolar desta pesquisa, retorno este feito também 

de alianças difusas que aparecem-desaparecem, como nas Cartas (não) filosóficas: 

“‘Tudo será como aqui – apenas um pouquinho diferente.’ Assim aprendi como se pode 

homenagear alguém através de uma frase apócrifa.” (SCHOLEM, 1991, p. 367).266 

  

                                                           
266 Referência ao seguinte trecho que Gershom Scholem escreveu em carta de 09 jul. 1934 para Walter 
Benjamin: “Só mais uma pergunta: afinal quem é o autor de todos esses contos? Ernest Bloch pegou isso 
de você ou vice-versa? O grande rabi, que também aparece nos escritos de Bloch, com seus profundos 
ditos sobre o reino messiânico, sou eu próprio; que homenagem! Foi uma das minhas primeiras ideias 
sobre a Cabala. Meus cordiais cumprimentos – Seu, Gerhard” (SCHOLEM, 1991, p. 367). 
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[Poema adulterado a partir de Max Martins, no livro Cartas ao Max:  

limiar afetivo da obra de Max Martins, de Élida Lima (2013)] 

 

As Cartas (não) filosóficas do capítulo 2 e as Cartas roubadas (que virão a seguir, no 

subitem 5.1.5.1) reúnem tipos epistolares criados, recolhidos e/ou adulterados neste 

percurso de aparição de um corpoimagem. Elaboradas sem planejamento prévio, elas 

surgiram no exercício próprio da escrita pesquisada – e talvez tirem disso um direito 

imprescritível enquanto processo criativo que se pretende poético e científico, 

filosófico e não-filosófico. 
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Sobre a potência da adulteração, caberia indagar se seu verbo é o plagiar? Nossa 

aposta é que, dela, é interessante ressaltar a promiscuidade com “o original”, com o 

plágio e com o radical autoplágio, o que permite chamá-la de poética adúltera. Dito 

isto, emerge a problematização: mesmo que mencionada a fonte da citação 

adulterada, sua ideia torcida não é uma simples alteração que se faz para camuflar o 

texto anterior, nem é uma edição textual, mas um ponto de vista outro através do 

tangenciamento da linguagem, já que ocorre por ínfimas trocas íntimas... de letras, 

pontuações, palavras, fazendo nascer um “monstro” que se aproxima por semelhança 

e, ao mesmo tempo, se distancia e é recusado pelo aspecto de aberração que possui. 

Um palimpsesto da própria linguagem. Nesse contexto, vale lembrar a seguinte 

provocação (repeti-la!): “O que valeria ser repetido infinitas vezes?”, ppp repete e, no 

rastro desta pergunta, ressoamos: O que valeria ser torcido infinitas vezes? A 

propósito desta questão, além do procedimento da adulteração, discutiremos, com 

diferentes graus de aprofundamento e transitando entre a literatura e as artes visuais, 

sobre algumas formas de intertextualidade e correlatos, a saber: paráfrase, paródia, 

pastiche, cópia, plágio, referência, alusão, citação, palimpsesto, tradução, apropriação 

e desapropriação. Para tanto, assinalamos que, a princípio, nos interessa  

O roubo criador do traidor, contra os plágios do trapaceiro. (...) Traidor 

do mundo das significações dominantes e da ordem estabelecida. É 

bem diferente do trapaceiro: o trapaceiro pretende se apropriar de 

propriedades fixas, ou conquistar um território, ou, até mesmo, 

instaurar uma nova ordem. O trapaceiro tem muito futuro, mas de 

modo algum um devir. O padre, o adivinho, é um trapaceiro, mas o 

experimentador, um traidor. (...) não quer apenas o poder, quer a 

traição. Não quer a conquista do Estado, mas o agenciamento de uma 

máquina de guerra (...). (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 54-55) 

 
Como não repetirei, a teus pés, que o profissional 

esconde no índice onomástico os ladrões de quem roubei 

versos de amor com que te cerco. 

Te cerco tanto que é impossível fazer blitz e flagrar a ladroagem. 

(CESAR, 2013, grifo nosso)267 

 

Como exemplo da poética adúltera, destacamos a operação textual realizada por Ana 

Cristina Cesar (ou simplesmente “Ana C.”, assinatura pela qual ficou conhecida), 

                                                           
267 Poema sem título integrante da coletânea póstuma Inéditos e dispersos: poesia/prosa, publicado 
originalmente em 1985. Assim como esse poema de Ana Cristina Cesar, cuja nossa fonte é a antologia 
intitulada Poética, os demais desta autora que seguem citados apresentam em nota o título do livro e 
o ano originais de publicação. 
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chamada por ela de “vampirismo” ou “ladroagem” (como no poema citado) – e que, 

como por costume ou impulso, aqui entraria já como “vampiragem”... “Também adoro 

TRANSAS DE LÍNGUA.” (CESAR, 1999, p. 203),268 escreveu Ana C. em carta à 

destinatária homônima (uma “Ana C.” adulterada!), sua amiga Ana Candida Perez. 

Sobre o método, também mencionou em seu livro-carta Correspondência completa: 

“Escrever é a parte que chateia, fico com dor nas costas e remorso de vampiro. Vou 

fazer um curso secreto de artes gráficas. Inventar o livro antes do texto. Inventar o 

texto para caber no livro. O livro é anterior. O prazer é anterior, boboca.” (CESAR, 

2013, p. 49).269 Como epistológrafa que era, ao adulterar poemas alheios, Ana C. 

estabeleceu correspondências diversas, seja como diálogo ou mesmo por confronto, 

como o fez com os poemas a seguir de João Cabral de Melo Neto (2008),270 de quem 

contestava a poética racional e objetivista: 

Poema de desintoxicação  

(...) 

Eu penso o poema 

de face sonhada, 

metade de flor 

metade apagada. 

O poema inquieta 

o papel e a sala. 

Ante a face sonhada 

o vazio se cala. 

(...) 

(MELO NETO, 2008, p. 21-22) 
 

 

Eu penso 

a face fraca do poema/ a metade na página 

partida 

Mas calo a face dura 

flor apagada no sonho 

Eu penso 

a dor visível do poema/ a luz prévia 

dividida 

Mas calo a superfície negra 

pânico iminente do nada 

(CESAR, 2013, p. 199)271 

                                                           
268 Trecho de carta de Ana Cristina Cesar a Ana Candida Perez, em 18 abr. 1976. 
269 Trecho do livro Correspondência completa, de Ana C., publicado originalmente em 1979. 
270 Ambos os poemas fazem parte da primeira coletânea de João Cabral de Melo Neto, Pedra do sono, 
publicada originalmente em 1942. 
271 Poema sem título da coletânea póstuma Inéditos e dispersos: poesia/prosa, 1985. 
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O poema e a água 

As vozes do poema 
convidam ao crime 
ao revólver. 
 
Falam por mim de ilhas 
que mesmo os sonhos 
não alcançam. 
 
O livro aberto nos joelhos 
o vento nos cabelos 
olho o mar. 
 
Os acontecimentos de água 
põem-se a se repetir 
na memória. 

(MELO NETO apud CESAR, 2013, p. 199) 
 
 
O poema e a trégua 

As vozes lentas do poema 
convidam ao exercício 
da magia. 
 
Falam do completo 
esquecimento a palavra 
esquecida de si mesma 
 
O livro escapando para 
as águas o vento a inócua 
transparência 
 
Repetem de memória    cantos    ilhas 
anti 
antilira destruída 

(CESAR, 2013, p. 199)272 

 

A convocação do outro na obra da autora se apresenta, ainda, no exercício epistolar 

manifesto sob a forma do livro-carta já mencionado e de poemas-correspondência, a 

exemplo de “Uma carta que não vai seguir”,273 na qual ela declarou: “Decido fazer (é 

o verbo) um livro de correspondências. O nome pode ser esse mesmo. Ou Livro das 

Correspondências.” (CESAR, 2013, p. 326, grifo da autora). Na mesma pasta rosa em 

que se encontrava tal escrito, estava também um poema sem título que dizia “Tudo 

que poderia ter sido e nunca foi./ As cartas anônimas que não chegaram.” (CESAR, 

                                                           
272 Poema da coletânea póstuma Antigos e soltos: poesia e prosa da pasta rosa (seleção), 2008. 
273 Poema da coletânea póstuma Antigos e soltos: poesia e prosa da pasta rosa (seleção), 2008. 
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2013, p. 372),274 além dos textos reunidos como “Três cartas a Navarro”, das quais 

segue transcrita a primeira: 

Navarro, 
Te deixo meus textos póstumos. Só te peço isto: não permitas que 
digam que são produtos de uma mente doentia! Posso tolerar tudo 
menos esse obscurantismo biografílico. Ratazanas esses psicólogos 
da literatura – roem o que encontram com o fio e o ranço de suas 
analogias baratas. 
Já basta o que fizeram a Pessoa. É preciso mais uma vez uma nova 
geração que saiba escutar o palrar dos signos. 
R.  

(CESAR, 2013, p. 316)275 

 

Mesmo sob o risco de cair na armadilha dessas “analogias baratas” refutadas pela 

autora (e temida por nós!), propomos que, assim como em Ana C., 

Se o sofrimento em Artaud mina e contamina os seus textos e encontra 
nas cartas um suporte privilegiado, as cartas, por outro lado, não 
representam para sua ‘obra’ um acontecimento para-textual. Elas não 
se inscrevem nem ficam reservadas ao âmbito do íntimo ou do privado, 
tampouco assemelham-se à confissão – no sentido seja de catarse e 
liberação, seja de constituição de um mundo interior. (KIFFER, 2017, 
p. 15-16) 

 

Segundo aponta Joana Frias (2013), além de “um intimismo tenso e intenso” (FRIAS, 

2013, p. 487), a escrita de Ana C. se caracteriza pelas “(...) marcas d’água que 

ajudaram a constituir a invulgaridade da sua dicção poética, que por ser tão invulgar 

dificilmente se tem prestado a epigonismos.” (FRIAS, 2013, p. 486). Portanto, ao 

adulterar, ela não imitou e, em sendo adulterada, ela não é imitada... A respeito da 

simples imitação posta pela epigonia, Antonin Artaud (2017) expressou em carta 

escrita ao editor Jean Paulhan seu curioso sentimento consequente da dificuldade de 

publicar seu pensamento em forma de livro:  

Não tenho medo que as ideias ali contidas envelheçam, mas gostaria 
de extrair pessoalmente o benefício da sua novidade. Essas ideias, 
você sabe, estão no ar, outros a farão, escreverão, manifestarão de 
uma maneira ou outra, me ajude a romper a má sorte que tenho já faz 
um tempo e que me dá a impressão de que quando falo sou imitador 
de mim mesmo. (ARTAUD, 2017, p. 80, grifo nosso).276  

 

                                                           
274 Poema da coletânea póstuma Antigos e soltos: poesia e prosa da pasta rosa (seleção), 2008. 
275 Poema da coletânea póstuma Antigos e soltos: poesia e prosa da pasta rosa (seleção), 2008. 
276 Trecho de carta de Antonin Artaud a Jean Paulhan, em 21 mai. 1936.  
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Nesse sentido, embora seja outro o contexto, vale ser citada a experiência da “geração 

marginal dos anos 1970” do Rio de Janeiro,277 que atuou de modo independente do 

mercado editorial, através da autopublicação. Por conta disso, o grupo também ficou 

conhecido como “geração mimeógrafo”:278 “(...) assim se autodenominaram os poetas 

que, em meados daquela década, começaram a editar e distribuir seus próprios livros, 

mimeografados.” (MALUFE, 2006, p. 20). Contra certa oficialidade livresca, apesar de 

não compor a referida geração, o poeta Max Martins declarou o uso do mesmo 

recurso: “Confesso que não trabalho para publicar meus livros, me dá preguiça. Eu 

gosto muito mais de, todo ano, mimeografar os meus poemas e entregar a umas 

poucas pessoas; me satisfaz isso.” (MARTINS apud LIMA, 2013, p. 123). Já Ana C. 

desfrutou das liberdades da autopublicação em três de seus quatro livros publicados 

em vida. Neles, inscreveu nos créditos a “Equipe do coração”, a indicação de “2ª 

edição” sendo que era a primeira e única, a frase institucional “Feito o depósito legal”, 

além de uma biografia fictícia. 

 

Os poetas de mimeógrafo estavam à margem não apenas do mercado editorial, mas 

também do padrão sociocultural normativo. Porém, tendo em vista o contexto 

brasileiro de ditatura militar, a contestação se limitava ao combate da erudição 

literária. Assim, o grupo tinha por objetivo aproximar a arte da vida cotidiana, daí esta 

ser o tema de escolha para a escrita, através de uma linguagem espontânea e 

simples. O tom coloquial era mesclado ao grave, e a distância entre palavra e “mundo” 

era evidenciada, sem o intuito de uma ilusão representacional (MALUFE, 2006, p. 22-

23). Embora Ana C. compartilhasse com seus contemporâneos a valorização do dia 

a dia enquanto temática de sua poesia, ela foi considerada uma poeta marginal entre 

os “poetas marginais” (FRIAS, 2013, p. 486; HOLANDA, 1999, p. 299), algo que a 

própria autora registrou finamente fazendo uso de um artifício comum a tais artistas, 

o poema-minuto, constituindo assim uma paródia, pois imita o estilo marginal com 

intenção divertida e satírica: 

 

 

                                                           
277 A versão baiana desse contexto de contestação literária foi o Movimento Poetas na Praça, 
apresentado no capítulo 7. 
278 A técnica de mimeografar antecede a fotocópia e consiste na utilização do aparelho mimeógrafo 
para fins de reprodução gráfica. O equipamento pode ser manual ou mecânico e se vale do 
entintamento de estêncil gerar as cópias. 
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poeminha-minuto (para ir de encontro às leis do grupo) 

eu te chamei de sacana porque tenho ciúmes 

dos catorze versos você fez 

neste fim de semana. 

(CESAR, 2013, p. 333)279 

 

À exceção do exemplo acima, a poeta imprimiu um humor singular à sua escritura 

através das adulterações, sem precisar se utilizar dos poemas-piada. Segundo Annita 

Costa Malufe (2006), pesquisadora especializada na artista (daí caber chamá-la 

“Annita C.”!), Ana C. “(...) não buscou uma escrita escrachada, desavisada, não fez 

piada com a poesia. Tampouco era ‘inocente’ em seu fazer poético: pensou sua poesia, 

refletiu sobre literatura, fez crítica, estudou tradução e (...) isso tudo participava, e muito, 

da sua criação literária.” (MALUFE, 2006, p. 23). Portanto seu palavrar insurge de 

verdadeiro labor, cuja elegância intertextual, às vezes explícita, outras tantas 

recôndita, contou com inúmeras referências. Nas palavras da poeta: “(...) autores com 

os quais eu cruzo, que até, às vezes, eu copio, cito descaradamente.” (CESAR, 1999, 

p. 267 apud MALUFE, 2006, p. 127).  Apesar desse uso intenso e marcante do texto 

alheio, Ana C. não atribuía crédito (nem “débito”!) às suas fontes, por acreditar que 

“Cada texto poético está entremeado com outros textos poéticos. Ele não está 

sozinho. É uma rede sem fim.” (CESAR, 1999, p. 267 apud MALUFE, 2006, p. 128). 

Logo sua poesia também fazia parte desse imenso emaranhado, como esta tese. 

 

Assim, somente na quarta obra publicada, A teus pés (1982), Ana C. incluiu uma lista 

final com nomes de outros autores, mas eis que o “índice onomástico” do livro pode 

ser tão somente uma singela homenagem a seus aliados intelectuais, bem como o 

último poema da obra(!). Penúltimo, aliás, já que a página se encerra com a 

“Dedicatória: E este é para o Armando.” (CESAR, 2013, p. 124). Feitos que desafiam 

os ditames editoriais, tal qual os terrorismos poético-tipográfico e editorial assumidos 

nesta pesquisa. As palavras arrestadas por Ana C. e por ela consteladas, ainda que 

dispersamente, resvalam uma graça enternecedora, presentificam o Outro, outros, 

brincam de outrar. Outrar-se – “Quisera dividir o corpo em heterônimos” (CESAR, 

2013, p. 21).280 Trair o Mesmo; distrair, atrair... 

                                                           
279 Poema da coletânea póstuma Antigos e soltos: poesia e prosa da pasta rosa (seleção), 2008. 
280 Trecho de poema sem título do livro Cenas de Abril, 1979. 
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O humor é traidor, é a traição. O humor é atonal, absolutamente 
imperceptível, faz alguma coisa fluir. Está sempre no meio, a caminho. 
(...) o humor insular contra a ironia continental (...). Há, na ironia, uma 
pretensão insuportável: a de pertencer a uma raça superior e ser a 
propriedade dos mestres (...). O humor se reclama, ao contrário, de 
uma minoria, de um devir-minoritário: é ele quem faz uma língua 
gaguejar, que lhe impõe um uso menor ou constitui todo um 
bilinguismo na mesma língua. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 82; 83) 

 

Servindo-se de um humor também singular e aliando uma perspectiva plástico-visual 

ao campo da palavra, Waly Salomão criou, com seus cadernos, composições híbridas 

as quais chamou de “babilaques”: -B-A-B-I-L-A-Q-U-E-S-, era como grafava. Estes se 

distinguem, e muito, dos “cadernos de artista” comum às artes visuais, bem como dos 

bastidores do processo de criação artística. Sobre o termo, o artista explicou:  

BABILAQUE é uma palavra não dicionarizada, não tem o seu sentido 
definido pelo dicionário; carrega, portanto, possibilidades virtualmente 
infinitas. Contém em si uma libertação do sentido literal stricto sensu, 
enquanto dispara diversos sentidos embutidos no seu interior. Palavra 
polissêmica, de forte carga rítmica moderna, porém não modernosa, e 
claramente não destinada a ser somente uma gíria provinciana, 
localista e efêmera de um gueto. (SALOMÃO, 2007, p. 21, grifo do 
autor) 

 

Classificado como “performance poético-visual” (SALOMÃO, 2007, p. 21), o “gênero” 

babilaque chama atenção para a somatória de linguagens, como afirmou Salomão 

(2007): “O caráter INTERRELACIONAL de textos, objetos, luzes, planos, texturas, 

imagens, cores, superfícies não está dirigido a uma busca meramente pictórica. (...) 

[É uma] visão MULTILINGUAGEM.” (SALOMÃO, 2007, p. 21, grifos do autor). No 

contexto da poética da adulteração aqui discutida, destacamos a série ALTERAR 

(1975), composta pelo Caltdernaro e pelo Altduplicadernaro, que trazem no próprio 

nome adulterações e suas formas de constituição: “Caderno alterado” e “Caderno 

alterado duplicado” (Figura 69). O primeiro é uma fotografia da página em que se lê a 

palavra “ALTERAR” repetidas vezes, até que desapareça pelas alterações feitas em 

cima dela, através de riscos. Já o segundo, é uma imagem produzida a partir de uma 

dupla incidência do negativo no papel fotográfico, resultando numa sobreposição das 

letras, linhas e outras formas presentes na primeira imagem. 
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Figura 69 – Babilaques Caltdernaro e Altduplicadernaro, da série ALTERAR (1975) de 
Waly Salomão. 

  
Fonte: SALOMÃO, 2007, p. 48; 50. 

 

Outro babilaque que merece destaque não apenas nesta seção, mas no contexto 

geral desta tese, é Mondrian barato (1976). Nele, Waly Salomão se aproporia do 

padrão pictórico consagrado por Piet Mondrian (gradis pretos preenchidos pelas cores 

primárias), formando com a capa de seus cadernos um jogo com as mesmas cores 

(Figura 70). O título da obra é uma provocação ao mercado da arte, assim como o 

texto escrito ludicamente com canetas coloridas faz um enfrentamento ao sistema 

instititucional do conhecimento, a educação “superior” da Academia (tal texto está 

transcrito logo após a imagem da obra, respeitando as cores eleitas pelo artista). 

 
Figura 70 – À esquerda, Mondrian barato (1976), babilaque de Waly Salomão. À 

direita, Composition Nº III, with Red, Blue, Yellow, and Black, 1929 (1929), pintura de Piet 
Mondrian. 

   
Fontes: SALOMÃO, 2007, p. 68-69;  

 <http://www.artnet.com/artists/piet-mondrian/?type=paintings>. 

 

 

 

 

http://www.artnet.com/artists/piet-mondrian/?type=paintings
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YESIMISEY 
AMOR     FATI 
Especial do Jornal do Jornal do Brasil 
PRAZER DE 
ESCREVER 
por entre e CONTRA 
os GUSANOS d’ALIBANIA 
por entre e CONTRA 
bacharéis formaNdos formados 
SCHOLARS professores univers 
universitários críticos de arte 
críticos artistas sindicalizados 
malicia against BULLSHITTING 
pelo INAUGURAL 
contra o ACUMULATIVO acumu 
lado mesmo principalmente 
a acumulação de sapiência 
– cúmulo da comilância 
ANTIARQUIVISTASSSSS 
pelo  NOTEBOOK 
caderno de apontamentos 
apontamentos NOT BOOK 
o inconcluido inconclusivo 
   INCONCLUSÍVEL 
o nunca inteiramente gerado 
quem se geragerageraexagera 
  nunca → era 
TOWARD AN OUTLINE 

(SALOMÃO, 1976)281 

 

Mondrian barato é uma apropriação radical porque faz variar os códigos artísticos, 

diferente do que seria uma citação mondriana, já que, no citacionismo, a obra 

precedente é tomada como referência para o novo trabalho, implícita ou 

explicitamente, entrecruzando períodos e estilos artísticos distintos, porém sem que 

haja variação de código nessa intertextualidade (CADÔR, 2016, p. 386). Nesse 

sentido, Waly Salomão passa da tela ao caderno, das cores de tinta às das capas, da 

pintura artística à tintura industrial, da moldura do quadro ao enquadramento da 

fotografia. Além disso, refere-se diretamente ao nome do artista apropriado para 

realizar sua crítica (o que agrega ao trabalho um tom paródico). Assim, Salomão não 

resgata, nem restaura a obra de Mondrian – ele inova, atualizando-a. Sobre esse tipo 

de intertextualidade, o “Manifesto Sampler” (MS)282 define ao modo “copia-cola”: 

O que é apropriação? Ato ou efeito de apropriar(-se); Acomodação, 

adaptação. Tornar seu o que é de propriedade alheia? A etimologia 

                                                           
281 Transcrição do texto do “babilaque” Mondrian barato respeitando as cores e grafias da obra. 
282 Sampler, do inglês, significa pessoa ou dispositivo que recebe e analisa amostras (no caso deste 
manifesto, amostras de textos verbais). 
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começa no século XIII com um adjetivo, ‘próprio’ (pertencente, 

adequado), que vem do latim ‘proprius’. Logo depois, ‘propriedade’. No 

século seguinte, surge ‘proprietário’ e ‘apropriar’. Mas ‘apropriação’, 

assim como ‘desapropriação’, só aparece em 1813. A História através 

da etimologia é também uma narração e uma interpretação (e às vezes 

pode ilustrar muito melhor o caminho percorrido). (MS, 2007, p. 166) 

 

Outro trabalho que intertextualiza a obra de Mondrian, esse sob a forma de pastiche, 

é a série de tipogramas de Jiri Kolár apresentada no livro de artista L'enseigne de 

Gersaint (1966). De acordo com Amir Cadôr (2016), “A paródia é transformadora, se 

aproxima da obra parodiada pela diferença, o pastiche é imitativo, busca a 

semelhança. Por isso o pastiche muitas vezes é confundido com o plágio e a 

falsificação (...).” (CADÔR, 2016, p. 230). Porém, neste caso, a dimensão inventiva da 

obra de Kolár se evidencia tanto pela reapropriação do artefato de escrita (então 

usado para “pintar” a página, e não para escrever nela), quanto pela 

desfuncionalização do tipo (usado como ponto no espaço da página, e não como 

letra). O livro é formado por uma série de 29 tipogramas (desenhos tipográficos) que 

“retratam” a vanguarda artística através dos nomes dos artistas selecionados, que são 

transpostos para o papel na forma das características marcantes de suas respectivas 

obras (Figura 71). “(...) A desconstrução da escrita tem feito com que escrita e 

desenho se encontrem num lugar limítrofe que é um local privilegiado para se pensar 

as relações entre imagem e palavra.” (VENEROSO, 2002, p. 81). Dentre os 

tipogramas, o que chama a atenção é o de Pollock, no qual Kolár explora a datilografia 

gestualmente, tal qual o pintor executava em sua obra. Portanto não se trata da 

imitação da forma, mas sim da apropriação do gesto como operador poético. 

 
Figura 71 – Tipogramas do livro de artista L'enseigne de Gersaint (1966), de Jiri Kolár. 

À esquerda, “Mondrian”; à direita, “Pollock” em detalhe. 

   
Fonte: <https://www.fondazionebonotto.org/en/collection/fluxus/kolji/book/4789.html>. 

https://www.fondazionebonotto.org/en/collection/fluxus/kolji/book/4789.html
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Avesso às rotulações geracionais e crítico aos poetas marginais, Waly Salomão não 

se considerava pertencente à essa geração, tendo declarado publicamente numa 

mesa de debate: “(...) quanto à década de 70, esse fóssil, eu me prefiro um míssil.” 

(SALOMÃO, 2005, p. 147).283 Não à toa, a produção inusitada de seus babilaques 

extravasou os rótulos delimitantes das linguagens, compondo peças híbridas de 

classificação desconcertante – daí recorrer à uma nomenclatura própria, como o fez 

Kurt Schwitters, no contexto das vanguardas artísticas europeias, ao intitular suas 

obras de “MERZ”, uma palavra sem significado e sem língua. Tendo iniciado a carreira 

pintando paisagens naturalistas e impressionistas, e publicando poemas numa revista 

expressionista, a partir de 1918, Schwitters passou a criar colagens com papéis 

impressos variados que haviam sido descartados e por ele reunidos ao acaso, por 

influência dos artistas do grupo Dadá, mas não apenas por isso, conforme declarou: 

“Por razões de poupança, usei apenas o que encontrava, uma vez que me encontrava 

num país empobrecido [a Alemanha]. Também é possível gritar com pedaços de lixo, 

e foi isso que fiz quando os colei e os preguei uns aos outros.” (SCHWITTERS apud 

ELGER, 2010, p. 62). Portanto a inclusão do texto em seus quadros se deu por 

questões visuais, operando uma disfuncionalização desse enquanto linguagem verbal 

e tomando a palavra como mais um elemento “pictórico” do quadro, assim como o é 

a cor. Foi então que, um ano depois de iniciadas as experimentações, apareceu em 

uma delas o fragmento de um anúncio impresso com o termo “merz” (da expressão 

Kommerzbank, “Banco de Comércio” em alemão). Encontrado ao acaso, também ao 

acaso ele passou a dar nome ao trabalho de Schwitters. Sobre a nomenclatura, o 

artista disse: 

(...) senti necessidade de encontrar um nome genérico para designar 
essa espécie nova. Meus quadros, na verdade, escapavam às antigas 
classificações, tais como: expressionismo, cubismo, futurismo ou 
qualquer outra. Denominei, pois, todos os meus quadros, 
considerados como uma espécie, quadros MERZ (...). Mais tarde, 
estendi essa denominação à minha poesia (...) e, finalmente, a toda 
minha atividade correspondente. Eu mesmo, atualmente, me chamo 
MERZ. (SCHWITTERS apud MAC-USP, 2004) 

 

                                                           
283 Trecho do depoimento oral de Waly Salomão no debate Literatura no evento “Anos 70: Trajetórias”, 
em 31 out. 2001, em São Paulo. A fala foi transcrita e publicada sob o título “Contradiscurso: do cultivo 
de uma dicção da diferença” no livro Armarinho de miudezas (SALOMÃO, 2005) e no livro organizado 
por Antonio Risério, homônimo ao evento (São Paulo: Iluminuras/Itaú Cultural, 2006). 
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Assim, “Merz passou a ser o grupo de um homem só, uma extensão individual do 

Dadá, conduzida por Kurt Schwitters (...)” (MAC-USP, 2004).284 Com base no 

procedimento da colagem, além dos MERZbildern (“quadros MERZ”), ele criou 

MERZzeichnungen (“desenhos MERZ”) e MERZbau (“construção MERZ”) (Figura 72). 

Também a partir de recortes e falas encontrados aleatoriamente, criou o poema An 

Anna Blume (“Anaflor”), publicado em 1920 com recepção fortemente criticada pela 

imprensa. MERZ foi nome, ainda, da revista que Schwitters publicou de 1923 a1932, 

e da agência de publicidade e desenho industrial “Merz Werbe” por ele fundada. A 

partir de 1923, passou a compor a MERZbau, em Hannover, ocupando seu ateliê com 

uma mescla de colagem, escultura e arquitetura. A ocupação foi expandida para 

outros oito cômodos de sua casa, até que foi destruída em 1943, durante um ataque 

aéreo da Segunda Guerra Mundial. Outras duas versões foram construídas (em 

Lysaker, 1937, e em Langdale Valley, 1947); a segunda versão acabou incendiada 

em 1951 e a terceira, contou apenas com um ano de trabalho do artista por conta de 

sua morte. Porém, entre 1981 e 1983, através de extensa pesquisa por meio de 

fotografias e cartas arquivadas, a sala principal da MERZbau foi reconstruída por 

Peter Bissegger, no Sprengel Museum, em Hannover.285 A reconstrução (recriação?) 

permitiu que a obra, considerada a primeira instalação artística, fosse montada e 

exposta em diversos outros museus.286 Sobre o processo de retomada da MERZbau, 

a arquivista do Museum of Modern Art (MoMA), Elisabeth Thomas relatou: 

No Sprengel Museum, pude juntar as cartas de nossos arquivos com 
as cartas deles e, assim, construir uma espécie de narrativa do 
Merzbau. Descobri que, quando você está tentando entender algo 
como o Merzbau, arquivos como esse são essenciais. Através da 
palavra escrita, você pode ter uma ideia de não apenas como era o 
espaço em um momento específico, mas como ele se desenvolveu e 

                                                           
284 Sobre a nomenclatura adotada por Schwitters, vale destacar que também ela se aproxima dos 
dadaístas, de acordo com o que Tristan Tzara (1987) afirmou no “Manifesto Dada 1918”, lido em 23 
mar. 1918, em Zurique: “DADA NÃO SIGNIFICA NADA. Se se acha fútil e se não perde tempo com 
uma palavra que não significa nada… O primeiro pensamento que gira dentro destas cabeças é de 
ordem bacteriológica: encontrar-lhe a origem etimológica, histórica ou psicológica, pelo menos. Fica-se 
a saber pelos jornais que os negros Kru chamam à cauda duma vaca santa: DADA. O cubo e a mãe 
numa certa região da Itália: DADA. Um cavalo de madeira, a ama de leite, dupla afirmação em russo e 
em romeno: DADA. Há sapientes jornalistas que veem nela uma arte para os bébés e há outros santos 
que jesuschamandoascriancinhas do dia veem nela o retorno a um primitivismo seco e estrondoso, 
estrondoso e monótono. Não se constrói sobre uma palavra a sensibilidade; qualquer construção 
converge para a perfeição que aborrece, ideia estagnada dum pântano dourado, produto humano, 
relativo.” (TZARA, 1987, p. 12, grifo do autor). 
285 Detalhes da reconstrução da MERZbau em: <http://www.merzbaureconstruction.com/>. 
286 Registro da montagem no Berkeley Art Museum, em 2011: <https://youtu.be/4cF2Qb4bNm0>. 

http://www.merzbaureconstruction.com/
https://youtu.be/4cF2Qb4bNm0
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cresceu, os métodos de sua expansão, até mesmo como os quartos 
cheiravam. (THOMAS, 2012, tradução nossa)287 

 
Figura 72 – MERZ de Kurt Schwitters. Da esquerda para direita: quadro MERZ Mai 191 

(c. 1919); desenho MERZ Aquarell 1 Das Herz geht vom Zucker zum Kaffee288 (1919); MERZbau 
(1923-1937), em Hannover; MERZbau reconstruída por Peter Bissegger (1981-1983).  

     
Fontes: <http://www.artgalleryabc.com/schwitters/schwitters>; 

<https://www.moma.org/explore/inside_out/2012/07/09/in-search-of-lost-art-kurt-schwitterss-
merzbau/>; <https://www.flickr.com/photos/centralasian/with/5822324412/>. 

 

Anaflor 

(...) 
Rubraflor, rubra Anaflor, que andam dizendo? 
Adivinha:  
1. A doidiv’Ana tem uma ave. 
2. Anaflor é rubra. 
3. E a ave? Quem sabe? 
(...) 
Anaflor! Ana, a-n-a, gotejo teu 
nome. Teu nome em gotas, tenra gordura bovina. 
Sabes Ana? Já o sabes? 
de trás para diante podes ser lida, e tu 
a mais bela de todas, para trás 
ou para diante 
serás: a-n-a.  
(...) 

(SCHWITTERS, 1920 traduzido por CAMPOS, H., 1956)289 

                                                           
287 Do original em inglês: “At the Sprengel Museum, I could piece together the letters from our archives 
with the letters in theirs, and thus construct a kind of narrative of the Merzbau. I discovered that when 
you’re trying to understand something like the Merzbau, archives like these are critical. Through the 
written word, you can get an idea of not just what the space was like in a specific moment, but how it 
developed and grew, the methods of its expansion, even what the rooms smelled like.” (THOMAS, 
2012). 
288 Tradução livre do título em alemão: “Aquarela 1 O Coração vai do Açúcar ao Café”. 
289 Trechos de “An Anna Blume”, poema de Kurt Schwitters em versão traduzida por Haroldo de 
Campos publicada originalmente em 1956. Do poema original em alemão: 
“An Anna Blume 
(...) 
Rote Blume, rote Anna Blume, wie sagen die Leute? 
Preisfrage:  
1. Anna Blume hat ein Vogel. 
2. Anna Blume ist rot. 
3. Welche Farbe hat der Vogel? 

https://www.flickr.com/photos/centralasian/with/5822324412/
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Essa proposta tradutória de Haroldo de Campos foi a escolhida dentre outras duas 

encontradas (LAVALLE, 2004; MACCHI, 2009) por tensionar de forma mais evidente 

a criação no exercício da tradução, entendendo-se que “A tradução é uma escrita que 

não esconde a duplicidade de sua autoria (...)” (CADÔR, 2016, p. 404). No entanto, 

como a tradução entre idiomas extrapola o escopo deste trabalho, nos ateremos à 

discussão sobre o método do corte-e-cola exercido por Schwitters visual, plástico e 

verbalmente, através da montagem pragmática (ou bricolagem). Esse tipo de 

montagem evidencia o procedimento de composição por junção de elementos em uma 

sequência cujas partes se modificam mutuamente, como em uma rede. 

Na bricolagem são colados pedaços os mais disparatados, sem o 
compromisso de narrar, sem ter de cumprir um roteiro. Não há a busca 
de uma linearidade cronológica, tampouco se espera uma unidade 
narrativa. O artista como bricoleur é aquele que recorta e cola 
fragmentos vindos dos mais variados locais e compõe um plano que é 
uma espécie de patchwork. (MALUFE, 2006, p. 119)290 

 

Nesse sentido, tendo em vista que Schwitters lançava mão de jornais, bilhetes de 

viagem, quadrinhos, cartazes, embalagens, etc, apropriando-se de forma devoradora 

dos produtos da cultura impressa, cabe retomar a definição de apropriação, para 

continuá-la através, ainda, do “Manifesto Sampler” (2007): “(...) ‘Apropriar-se’ como 

uma possibilidade quase que democrática, ainda que como crime (mas não mais 

como blasfêmia). Tornar seu o que é de propriedade alheia – o que significa roubar 

um banco comparado a fundar um?” (MS, 2007, grifo nosso). Assim, chegamos ao 

encontro do nome MERZ (lembremos, termo recortado de Kommerzbank) à imagem 

de uma prática poética fundadora de um banco de imagens e palavras roubadas, 

tendo por finalidade a criação via colagem. 

 

Já no audiovisual, Stan Brakhage utilizou o procedimento da colagem, mas não para 

colar imagens (o que é próprio ao vídeo, como será abordado no item 5.2). O cineasta 

                                                           
(...) 
Anna Blume! Anna, A——N——N——A, ich träufle deinen Namen. 
Dein Name tropft wie weiches Rindertalg. 
Weiss du es, Anna, weisst du es schon? 
Man kann dich auch von hinten lesen, und du, du 
Herrlichste von allen, du bist von hinten wie von 
vorne: „A——N——N——A“.  
(…).” (SCHWITTERS, 2004, p. 10-11) 
290 Em traduções livres, do francês, “bricoleur” significa ser hábil com as mãos, e, do inglês, “patchwork” 
significa colcha de retalhos. 
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adulterou diretamente o suporte cinematográfico, criando fotograma a fotograma com 

as mãos, e não com a câmera: “(...) um exímio trabalho de colagem de vegetação e 

matéria orgânica sobre a película que, projetado, adquire uma extraordinária potência 

visual.” (JCPMC, 2018, p. 11).291 O primeiro experimento resultou no filme Mothlight 

(1963),292 feito em 16mm, e quase 20 anos depois, Brakhage voltou ao método e 

realizou The garden of earthly delights (1981),293 este em 35mm (Figura 73). Em lugar 

de filmar, coletar seres, selecioná-los, colá-los... Também “detritos” (mas estes da 

natureza, e não da cultura impressa como nos MERZ), as peças inseridas entre as 

duas faixas de fita perfurada tinham que ser finas e translúcidas, de modo a permitir a 

passagem da luz. O conjunto resultante era então impresso em um laboratório, 

viabilizando a projeção no cinema. Com isso, Brakhage pôs em xeque o papel da 

câmera como mediadora entre imagem e referente – o que havia se consagrado com 

a fotografia e que foi herdado pelo cinema. O curioso é que o artista chegou a tal ponto 

nevrálgico para o estudo e a poética da imagem através da vontade de fazer um filme 

com mariposas vivas, tendo começado a filmá-las com uma câmera, mas sem obter 

muito êxito. Em entrevista, ele contou sobre a concepção de Mothlight: 

Aqui está um filme que eu fiz de um profundo pesar. O pesar me diz 
respeito de certo modo, mas foi útil para tirar o pequeno filme de mim, 
eu disse: ‘Essas mariposas loucas estão voando para a luz da vela, e 
se queimando até a morte, e isso é o que está acontecendo comigo. 
Eu não tenho dinheiro suficiente para fazer esses filmes e eu não estou 
alimentando meus filhos adequadamente, por causa desses malditos 
filmes, você sabe. E estou queimando aqui... O que posso fazer?’ (...) 
Sobre as lâmpadas há todas essas asas de mariposas mortas e eu 
odeio isso. Como uma tristeza; certamente, deve haver algo a fazer 
com elas. Eu as peguei com carinho e comecei a colá-las em uma tira 
de filme, para tentar dar-lhes vida novamente, para animá-las 
novamente, para tentar colocá-las em algum tipo de vida através da 
máquina de cinema. (BRAKHAGE, 2002, tradução nossa)294 

 

                                                           
291 Matéria do Jornal da Cinemateca Portuguesa-Museu do Cinema (JCPMC) publicada por ocasião da 
exibição da obra do cineasta no “Ciclo Stan Brakhage: A Arte da Visão”, no qual tive a oportunidade de 
assistir ao “Programa 8: O jardim do olho”, composto inteiramente de filmes silenciosos. 
292 https://youtu.be/Yt3nDgnC7M8  
293 https://youtu.be/-Kfn4AQibBc  
294 Do original em inglês: “Here is a film that I made out of a deep grief. The grief is my business in a 
way, but the grief was helpful in squeezing the little film out of me, that I said: ‘These crazy moths are 
flying into the candelight, and burning themselves to death, and that’s what’s happening to me. I don’t 
have enough money to make these films, and I’m not feeding my children properly, because of these 
damn films, you know. And I’m burning up here... What can I do?’ (…) Over the lightbulbs there’s all 
these dead moth wings, and I hate that. Such a sadness; there must surely be something to do with 
that. I tenderly picked them out and start pasting them onto a strip of film, to try to give them life again, 
to animate them again, to try to put them into some sort of life through the motion picture machine.” 
(BRAKHAGE, 2002). 

https://youtu.be/Yt3nDgnC7M8
https://youtu.be/-Kfn4AQibBc
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Figura 73 – Filmes experimentais de Stan Brakhage feitos por colagem de elementos 
vegetais e animais. À esquerda, Mothlight (1963) e, à direita, The garden of earthly delights 
(1981). Sequência dos registros de ambas as obras: película cinematográfica adulterada (em 
cima); detalhe do fotograma (no meio); imagem resultante da projeção (embaixo).  

  

  

  
Fontes: <https://walkerart.org/calendar/2018/metaphors-on-vision-by-brakhage>; 

<https://www.criterion.com/films/731-by-brakhage-an-anthology-volume-one>; 
<https://www.criterion.com/boxsets/722-by-brakhage-an-anthology-volumes-one-and-two>; 
<http://www.davidbordwell.net/blog/2010/02/17/sticky-splices-and-hairy-palms/>; 
<https://youtu.be/Yt3nDgnC7M8>; <https://wsimag.com/art/3858-a-garden-of-delights>. 

 

Como é possível perceber na comparação entre as películas cinematográficas 

adulteradas mostradas acima, em The garden of earthly delights, Brakhage arriscou 

um pouco mais nas composições e sobrepôs elementos, formando palimpsestos 

visuais, “(...) um plano [composicional] que explicita a natureza bricoleur de sua 

construção.” (MALUFE, 2006, p. 123). Segundo a pesquisa enciclopédica de Cadôr 

(2016), “Um palimpsesto se caracteriza pela presença simultânea de diversas 

camadas de representação dentro do mesmo espaço.” (CADÔR, 2016, p. 412). Eis, 

pois, que também palimpséstica é a operação realizada por Eustáquio Neves, 

fotógrafo “econômico em cliques”295 cuja poética é dedicada à criação de imagens 

                                                           
295 Procedemos com uma economia de captação também na performance de câmera e de voz durante 
as gravações das vídeo-cartas, por acreditarmos na força do gesto não cristalizado, por não 

https://walkerart.org/calendar/2018/metaphors-on-vision-by-brakhage
https://www.criterion.com/films/731-by-brakhage-an-anthology-volume-one
https://www.criterion.com/boxsets/722-by-brakhage-an-anthology-volumes-one-and-two
http://www.davidbordwell.net/blog/2010/02/17/sticky-splices-and-hairy-palms/
https://youtu.be/Yt3nDgnC7M8
https://wsimag.com/art/3858-a-garden-of-delights
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através da sobreposição de elementos no ampliador fotográfico, artefato constituinte 

dos laboratórios analógicos. Na composição de suas fotografias artesanais, Neves 

constrói um “novo negativo”, resultando em cópias que são “únicas” (Figura 74). 

Assim, ele desenvolve um trabalho experimental, no sentido da experimentação 

laboratorial mesmo, já que manipula negativos fotográficos durante até oito horas... 

“Processo alquímico da imagem” (VIANA NETO, 2018)296 feito pelo químico de 

formação tornado artista. Em entrevista, ele declarou: “Quase sempre a melhor cópia é 

a primeira.” (NEVES, 2016). Suas intervenções gráficas e pictóricas no negativo 

fotográfico borram a imagem e geram um rasgão no visível, uma “fotografia expandida” 

cuja imagem-instante ressoa múltiplas temporalidades (VIANA NETO, 2018).297 

Imagem porosa, que a tudo absorve, que se deixa permear (por isso dizê-la háptica).  

 
Figura 74 – Fotografias da série Objetilização do Corpo (1999), de Eustáquio Neves. 

  
Fonte: <http://www.bexmagazine.com/autores/eustaquio-neves.php>. 

 

[Historicamente,] um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira 
inscrição foi raspada para se traçar outra, que não a esconde de fato, 
de modo que se pode lê-la por transparência, o antigo sob o novo. 
Assim, no sentido figurado, entenderemos por palimpsestos (mais 
literalmente: hipertextos) todas as obras derivadas de uma obra 
anterior, por transformação ou imitação. (GENETTE apud CADÔR, 
2016, p. 381) 

 

                                                           
acreditarmos na câmera e nos corpos como metralhadoras de mais do mesmo, mas sim como 
propiciadores de acontecimentos corpoimagéticos. 
296 Nota de aula com Professor Joaquim Viana Neto (2018), no PPGAU-UFBA, em 25 mai. 2018. 
297 Nota de aula com Professor Joaquim Viana Neto (2018), no PPGAU-UFBA, em 25 mai. 2018. 

http://www.bexmagazine.com/autores/eustaquio-neves.php
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Com essa definição, voltamos à questão das relações entre diferentes textos (sejam 

eles verbais, visuais ou sonoros), que fica evidente no vídeo A carta roubada (2002), 

de Helena Trindade, no qual a artista arranca as páginas do conto homônimo 

integrante do livro Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. Com este ato, ela 

materializa o próprio título do conto, “roubando-o”, o que gera um livro alterado 

também apresentado como obra por Trindade. O livro alterado é “(...) uma categoria 

de livros de artista (...) que utiliza a estrutura de um livro existente – texto e imagem, 

paginação, sequência – para fazer intervenções gráficas na página e assim alterar o 

sentido do livro.” (CADÔR, 2016, p. 396). No entanto, na edição videográfica, 

utilizando o recurso da velocidade reversa, Trindade acaba por restituir “A carta 

roubada”, apresentando o livro íntegro na tela ao final do vídeo (Figura 75). Ao se 

apropriar do conto de Poe, deslocando-o da escrita para o audiovisual, a artista realiza 

também uma tradução intermídia, levando-se em conta que (e aqui também nos 

apropriamos da citação, adulterando-a): “a tradução é a passagem de uma linguagem 

para outra por uma série contínua de metamorfoses” (BENJAMIN, 2011, p. 64 apud 

CADÔR, 2016, p. 400, modificado no itálico). 

 
Figura 75 – A carta roubada (2002), obras de Helena Trindade. À esquerda, frame do 

vídeo; à direita, fotografia do livro alterado. 

   
Fonte: TRINDADE, 2009, p. 108; 219. 

 

No ensejo dessa passagem multimeios, chamamos atenção para a relação entre 

literatura, cinema e vídeo colocada por Malufe (2006) a partir da obra de Ana C. e pela 

própria poeta em sua atividade de crítica literária:  

(...) ficamos suspensos, somos atropelados por quase-imagens, uma 
quase-cena, um inacabamento que nos deixa pontas soltas, fios a 
serem puxados. Ana C. chega a falar, em um ensaio para o Jornal 
Opinião, sobre o que ela chama de cinematografização do texto literário, 
(...) justaposição de fragmentos, uma verdadeira operação de corte e 
colagem de cenas, como em um filme, ou seja, uma ‘narração que se 
impõe pela montagem’. (MALUFE, 2006, p. 117-118, grifo nosso) 
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Porém a montagem cimatográfica é do tipo sintática; ela opera por justaposição dos 

elementos dispostos de maneira ordenada (em série), formando uma sequência de tal 

modo que o sentido se dá pela contiguidade entre eles. Sendo assim, conforme Malufe 

(2006) adverte, a poética de Ana C. estaria mais próxima da já citada bricolagem, que 

se constitui como uma interpenetração da montagem sintática com a montagem 

semântica, esta caracterizada por elementos suplementares que formam grupos nos 

quais não existe ordem nem hierarquia entre as partes. Como uma bricoleuse, “Ana 

C. embaralha fotogramas, recorta, cola, e todo este processo fica estampado em seus 

textos, em uma montagem semelhante à do videoclipe.” (MALUFE, 2006, p. 123). 

Nesse sentido, soma-se ao nosso esforço de trilhar análises intertextuais, a pesquisa 

de Maria do Carmo Veneroso (2002) sobre o processo escritural nas artes no século 

XX. Com base no estudo de diversas obras artísticas do período, a autora concluiu 

que as várias formas de escritura se balizam pelo binômio “imagem da escrita, escrita 

da imagem” (VENEROSO, 2002, p. 82), numa condição proeminentemente dialogal. 

Segundo ela, 

Considerando as artes plásticas como um sistema de significação, que 
tem signos tal qual a escrita, podemos ler a arte do século XX, 
principalmente a arte mais recente, como um processo intertextual de 
reescrita de outros textos. A intertextualidade designa o trabalho de 
transformação e assimilação de vários textos, operado por um texto 
centralizador, que irradia sentidos. A produção do outro ‘texto’ se dá 
através de processos de rapto, absorção e integração de elementos 
alheios na criação da obra nova. Essa relação não se dá como uma 
relação de mera influência, mas de diálogo. (VENEROSO, 2002, p. 82)298 

 

No âmbito da literatura, mais especificamente da crítica poética, Harold Bloom (2003) 

vai além em relação à abordagem de Veneroso (2002). Para ele, a influência poética 

não deve ser entendida como a transmissão de referências de um poeta a outro – 

assim como acreditamos que não acontece na comunicação, nem na educação: a 

mídia não “injeta” informações na audiência, nem o professor deposita conhecimento 

no aprendiz. Nesse sentido, o autor diz: “A influência, como a concebo, significa que 

não existem textos, apenas relações entre os textos. Estas relações dependem de um 

ato crítico, uma desleitura ou desapropriação, que um poema exerce sobre outro (...).” 

(BLOOM, 2003, p. 23, grifos do autor). Aqui, portanto, está introduzido um elemento 

nomeadamente oposto ao que vinha sendo discutido enquanto intertextualidade, a 

                                                           
298 Vale a ressalva de que o que a autora chama de “arte” circuncreve-se às artes plásticas e visuais; já 
o que chama de “texto” se refere tanto ao texto visual (pinturas, esculturas, etc), quanto ao texto verbal. 
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apropriação. Para Bloom (2003), a apropriação opera apenas um diálogo desviante 

com a fonte poética, mas não a transmuta. Para que a desapropriação se efetive e, 

por consequência, a criação do poema se realize, é preciso que o poeta atue 

criticamente sobre os escritos de seus antecessores, isto é, tenha uma postura ativa, 

“forte”, na leitura dos poemas anteriores ao seu. É nessa via que Bloom (2003) afirma 

que “A leitura (...), quando forte, trata-se sempre de uma desleitura.” (BLOOM, 2003, 

p. 23).  

 

“Desler” é o exercício da autonomia criativa diante do texto lido, é a liberdade de 

invenção a partir dele, sem necessitar de autorização, nem ter que prestar conta de 

qualquer herança poética. Nesse sentido, é interessante assinalarmos o entendimento 

propriamente de uma escritora como leitora – neste caso, Virginia Woolf no ensaio “O 

prazer da leitura”,299 no qual ela escreveu: “Ler é uma arte muito complexa – (...) e 

nossas obrigações como leitores são muitas e variadas. Mas talvez se possa dizer 

que nossa primeira obrigação para com um livro é que devemos lê-lo pela primeira 

vez como se o tivéssemos escrevendo.” (WOOLF, 2015, p. 35). Tal visão, que pode 

aparentar um vício da profissão, se aproxima da proposta conceitual de Bloom (2003), 

no entanto, na continuação do ensaio, Woolf (2015) explana que cabe ao leitor se 

colocar no lugar do escritor “original” para apreender sua visão e intenções literárias, 

ou seja, para afirmá-lo, o que consiste exatamente no contrário do descolamento 

autoral clamado por Bloom (2003), tanto para o ato de ler, quanto para o ato de 

escrever. Segundo o autor, “A relação de influência governa a leitura assim como 

governa a escrita, e a leitura, portanto, é uma ‘desescrita’ assim como a escrita é uma 

desleitura.” (BLOOM, 2003, p. 23). Ainda para ele, o escritor/leitor é autor do que lê a 

partir de seu repertório, “desecrevendo” o texto original, bem como o escritor é autor 

do que escreve a partir do repertório formado pela adulteração de suas leituras. 

Podemos dizer, então, que adulterar é um procedimento intenso de desleitura criativa 

que metamorfoseia o texto-fonte, outrando-o. Poeticamente, Ana C. também aborda 

o tema da leitura: 

I 

Enquanto leio meus seios estão a descoberto. É difícil concentrar-me 
ao ver seus bicos. Então rabisco as folhas deste álbum. Poética 
quebrada pelo meio. 
 

                                                           
299 Título original “The Love of Reading”, publicado pela primeira vez em Preface. Booklist, nov. 1931. 
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II 

Enquanto leio meus textos se fazem a descoberto. É difícil escondê-
los no meio dessas letras. Então me nutro das tetas dos poetas 
pensando no meu seio. 

(CESAR, 2013, p. 206)300 

 

Aproveitamos a aparição, neste breve panorama sobre a intertextualidade, do termo 

“fonte” em sua acepção mais comum (como origem de algo), para tratarmos 

transversalmente da emblemática Fonte (1917) de Marcel Duchamp, abordando 

quatro elementos derivados diretamente da ideia de original: a imitação, a cópia, a 

réplica e o plágio. Ao discutir a questão do autor como apropriador, o artista e 

pesquisador Leonardo Villa-Forte (2016b) pontua que  

(...) o objetivo de uma imitação é ocultar do observador que se 
apresenta algo não original ou ‘legítimo’, que se trata, enfim, de uma 
imitação. Já a cópia é um exemplar que busca atingir o máximo de 
semelhança com outra obra, sem que haja intenção de se fazer passar 
por ela. (VILLA-FORTE, 2016b).  

 

Sobre essas relações, Cadôr (2016) faz a observação de que “Em latim, copiar e 

falsificar uma imagem são descritos pelo mesmo  verbo,  contrafare (...).” (CADÔR, 

2016, p. 459). Ele afirma ainda que “Ao substituir o nome do autor, a cópia passa a 

ser considerada um plágio (...).” (CADÔR, 2016, p. 458). A réplica, por sua vez, é uma 

reprodução considerada idêntica ao original e legitimada a substituí-lo. No contexto da 

imagem digital, o “Decálogo pós-fotográfico” escrito por Fontcuberta (2014) dispõe, no 

quinto artigo, que “Na filosofia da arte: se deslegitimam os discursos de originalidade e 

se normalizam as práticas apropriacionistas.” (FONTCUBERTA, 2014, p. 123). 

 

Nesse sentido, a mencionada obra de Duchamp não é um objeto “original”, nem é 

originalmente artístico; ele veio da indústria, foi produzido em série e vendido fora do 

mercado da arte, em uma loja de construção, presume-se. No entanto, o trabalho é 

considerado decisivo na história da arte moderna por ser a apropriação de um objeto 

utilitário para concebê-lo como obra de arte através, apenas, do processo de seleção 

e apresentação, inventando assim o ready-made. Tomada por Duchamp como uma 

escultura, trata-se de um urinol que teve sua base invertida, foi assinado e datado 

(Figura 76, à esquerda), e submetido à exposição anual da Society of Independent 

                                                           
300 Poema sem título da coletânea póstuma Inéditos e dispersos: poesia/prosa, 1985. 
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Artists, pela qual foi recusada. A obra materializa a atitude dadaísta de antiarte (o que 

faz dela, portanto, uma obra de antiarte!). Conforme Dietmar Elger (2010) afirma sobre 

o trabalho de Duchamp, “Todos os seus ready-made colocam uma questão 

fundamental: quais são as características e condições que definem um objeto como 

uma obra de arte?” (ELGER, 2010, p. 80).  

 

Figura 76 – À esquerda, Fonte (1917), ready-made de Marcel Duchamp; à direita, 
capa do livro de artista O reino das fontes (2009), de Michel Zózimo. 

   
Fonte: ELGER, 2010, p. 81;  

<https://colecaolivrodeartista.wordpress.com/tag/michel-zozimo/>. 

 

A concepção da Fonte de Duchamp é contada por Michel Zózimo, com linguagem 

infantil, no livro de artista O reino das fontes (2009).  A obra é uma fábula ilustrada 

com tipogramas e traz, ainda, um glossário: “Em uma alusão ao interesse de Duchamp 

pelos trocadilhos, ao longo da narrativa, a palavra ‘fonte’ é usada em mais de um 

sentido.” (CADÔR, 2016, p. 223, grifo nosso). Dialogando com a proposta 

duchampiana, no livro de Zózimo, “(...) as letras são tratadas como ready-mades, 

objetos que ainda são reconhecíveis, mas perderam sua função original e foram 

deslocados de seu contexto.” (CADÔR, 2016, p. 222). A exemplo desse uso, na capa 

do livro, pode ser visto o desenho de um urinol feito por aspas e outros tipos (Figura 

76, à direita). Enquanto o já citado tipograma de Kólar se apropria da operação poética 

de Pollock, os tipogramas de Zózimo se apropriam da operação conceitual de 

Duchamp. Assim, podemos considerar que o segundo exemplo é um plágio estilístico, 

de acordo com a seguinte diferenciação: “O plágio formal é mais facilmente 

identificado, pela semelhança com o seu modelo. O plágio estilístico imita um 

procedimento, uma ideia, e pode chegar a um resultado completamente diferente.” 

(CADÔR, 2016, p. 410). Conforme aponta Ulisses Carrión em A nova arte de fazer 

livros, livro-ensaio sobre o gênero artístico livro de artista, “O plágio é o ponto de 

partida da atividade criativa na arte nova.” (CARRIÓN, 2011, p. 53). 

https://colecaolivrodeartista.wordpress.com/tag/michel-zozimo/


247 
 

quero antes 

a página atravancada de abajures 

o zoológico inteiro caindo pelas tabelas 

a sedução os maxilares 

o plágio atroz 

multidões mostrando as dentinas 

multidões desejantes 

diluvianas 

bandos ilícitos fartos excessivos pesados e bastardos 

a pecar e por cima 

(CESAR, 2013, p. 325)301 

 

Como mencionamos anteriormente, o plágio agrega a questão da autoria à discussão 

sobre o original e, consequentemente, a noção de propriedade. A partir da proposta 

da pós-fotografia, Fontcuberta (2014) considera o “mundo da fotografia 2.0” como “(...) 

uma cultura que socializa a autoria ou que simplesmente a pulveriza para as nuvens 

para colocá-la a serviço de quem a necessite.” (FONTCUBERTA, 2014, p. 127); ele 

diz ainda: “(...) o direito de autor está nos ares, porque o próprio autor está nas 

nuvens.” (FONTCUBERTA, 2014, p. 126). Porém acreditamos ainda estar longe 

dessa aceitação, não somente no âmbito legal, mas também em muitos níveis das 

relações socioculturais, intelectuais, políticas, econômicas, afetivas. Apesar disso, 

talvez a mais importante e consistente apropriação de tal perspectiva já esteja em 

curso, através de ações e atitudes invisíveis ou mesmo invisibilizadas... A 

problematização vale, inclusive, para a feitura desta tese, realizada no campo 

científico que tanto cultua a autoria e todas as patentes que dela possam derivar, com 

suas devidas “propriedades intelectuais”. Ainda que na Academia, caberia mesmo 

sustentar um autor como proprietário do pensamento? – seja um pensamento-

imagem, um pensamento-texto ou qualquer outra forma que ele tome... Embora nos 

interroguemos, aqui prosseguimos nos rastros da AUTORização, fazendo uso dos 

torturantes sistemas de referência normatizaDORES... Fugindo, enfim, da “vexatória 

acusação de plágio acadêmico”.  

 

É neste ponto que se faz necessário o debate do plágio em sua forma criativa, o que 

desenvolveremos a partir do ensaio não assinado “Revalorizar o plágio na criação”, 

feito do modo mais condizente pelo Laboratório online de cultura livre BaixaCultura 

                                                           
301 Trecho do poema “33ª poética”, de Ana C., adulteração do poema “Poética” de Manuel Bandeira e 
integrante da coletânea póstuma Antigos e soltos: poesia e prosa da pasta rosa (seleção), 2008. 
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(BC)302 – ex-blogue, ex-site, ex-coletivo, ex-projeto, hoje um pouco disso tudo. Um 

texto livremente plagiado de “Plágio, hipertextualidade e produção cultural eletrônica”, 

capítulo quatro de Distúrbio Eletrônico do Critical Art Ensemble (publicado no Brasil 

pela coleção Baderna da Editora Conrad, em 2001), com trechos recombinados de 

outros textos,303 (...) e outros sutilmente citados – tão sutis que nem lembramos mais 

de onde nos surgiu aquela ideia/palavra/citação. Aqui não cabem as aspas que 

demarcam autoria, pois compartilhamos essa deriva de pensamento, por isso colamos 

citações em referência direta a autores amados, a amigos e a outras artes – frase com 

a qual concordamos e nos enternecemos, mas que já não sabemos quem a 

escreveu... e por afirmação da discussão aqui tecida, mantemos no corpo desta tese.  

 

Não é de hoje que o plágio tem sido considerado um mal no mundo cultural. 

Normalmente, a palavra é usada para designar algo francamente ruim, um “roubo” de 

linguagens, ideias e imagens executado por pessoas pouco talentosas que só querem 

aumentar sua fortuna ou seu prestígio pessoal. (...) Não é exagero dizer que as ações 

dos plagiadores, em determinadas condições sociais, podem ser as que mais 

contribuem para o enriquecimento cultural. (...) Ao mesmo tempo em que a 

necessidade de sua utilização aumentou com o passar dos séculos, o plágio foi, 

paradoxalmente, sendo jogado na “clandestinidade”, acusado de ser um crime de má 

fé contra à sobrevivência dos autores. Passou, então, a ser camuflado em um novo 

léxico por aqueles desejosos de explorar essa prática enquanto método e como uma 

forma legitimada de discurso cultural. (...) A filosofia manifestada nestas ações ainda 

hoje subversivas é a de que nenhuma obra de arte ou de filosofia se esgota em si 

mesma; todas elas sempre estiveram relacionadas com o sistema de vida vigente da 

sociedade na qual se tornaram eminentes. A prática do plágio, nesse sentido, se 

coloca historicamente contra o privilégio de qualquer texto fundado em mitos 

legitimadores como os científicos ou espirituais. O plagiador vê todos os objetos como 

iguais, e assim horizontaliza o plano de sua ação; todos os textos tornam-se 

potencialmente utilizáveis e reutilizáveis. (...). Numa sociedade dominada por uma 

explosão de conhecimentos como a atual, torna-se mais conveniente explorar as 

                                                           
302 http://baixacultura.org/  
303 Outras referências mencionadas ao final do texto são: A forma mais sincera de elogio, de Luli 
Radfahrer; O Urinol de Duchamp e a Arte Contemporânea, de Almandrade.; entrevista de Eduardo 
Viveiros de Castro (p.94 em diante) presente no livro Cultura Digital, organizado por Sérgio Cohn e 
Rodrigo Savazoni. 

http://baixacultura.org/
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possibilidades de significação e ressignificação daquilo que já existe do que 

acrescentar informações redundantes, mesmo quando estas são produzidas por meio 

da metodologia e da metafísica do “original”. Se a criação ocorre quando uma nova 

percepção ou ideia é apresentada – pela interseção de dois ou mais sistemas 

formalmente díspares, ou na ideia de permutação realizada sobre um repertório já 

existente (...) – então metodologias recombinantes são desejáveis. É aqui que o plágio 

progride além do niilismo. Ele não injeta somente ceticismo para ajudar a destruir 

sistemas totalitários que paralisam a invenção: ele participa da invenção, e dessa 

forma também é produtivo.304 

 

A vida é uma trapaçaria de versos...305 

 

Eis que, se anteriormente enfatizamos, através de Deleuze e Parnet (1998), “O roubo 

criador do traidor, contra os plágios do trapaceiro.”, agora revisitamos esta ideia tendo 

em vista o exposto acima sobre o aspecto criador do plágio. Um plagiar então 

entendido como forma de apropriação; “plágio criativo” que não reivindica autoria e 

procede tal qual Duchamp ao selecionar e apresentar algo pré-existente. No livro Um 

útero é do tamanho de um punho, Angélica Freitas (2017) elaborou “3 poemas feitos 

com auxílio do Google” – assim ela intitulou a seção em que apresenta os poemas “A 

mulher vai”, “A mulher pensa” e “A mulher quer”, estes nomeados com as expressões 

supostamente pesquisadas na ferramenta de busca. Seriam, portanto, poemas 

“colaborativos” feitos a partir do recurso de sugestão do Google que é ativado quando 

se está digitando termos nele, porém o tom crítico do conteúdo denuncia a intervenção 

da artista nessa escrita, imprimindo seu posicionamento sociopolítico em contraste a 

estereótipos em torno do feminino que poderiam ser sugeridos pelo motor de busca. 

Exemplos do plágio formal, esses poemas são narrativas que se constróem via senso 

comum e são desconstruídas criticamente. 

 

Assim como o plágio criativo tal qual apresentado, entendemos o sampleamento aqui 

manifesto como modo de apropriação que não apenas ignora o direito de propriedade, 

                                                           
304 Parágrafo feito inteiramente com passagens do ensaio “Revalorizar o plágio na criação” (BC, 2010a, 
2010b), insistindo no método do próprio texto de não aspear, nem referenciar as fontes como citação. 
305 Adulteração do verso de abertura do poema “Há, não há.”: “A vida é uma tapeçaria de versos”, 
http://www.poesiasquasebrutas.blogspot.com.br/ em 14 set. 2005 11:20. 

http://www.poesiasquasebrutas.blogspot.com.br/


250 
 

mas refuta-o. A prática sampler, no entanto, vai além, operando sem “(...) pudor de 

mexer, manobrar, manipular, inventar a história do outro, o outro, inventar a si 

mesma.” (MS, 2007, p. 167). No sampleamento, há ruído, interação cambiante, 

interferência, invasão. As referências são devoradas, engolidas, ruminadas e 

incorporadas outramente. Afirmada pela negatividade, ao modo dadaísta, a escrita 

sampler não é plágio, não é citação, não é cópia, não é uma imitação (MS, 2007, p. 

167-169). “Os sampleadores [“são contrabadistas de palavras sem papel”], 

subvertem, trabalham e transformam. Da verticalidade à horizontalidade. Do inter ao 

trans. Estar em trânsito e ser uma instância de trânsito. Trans significa atravessar e 

ser atravessado” (MS, 2007, p. 169; 170). Transpondo para a prática o tema discutido, 

como acontece no texto assumidamente plagiado do BaixaCultura (2010), o 

“Manifesto Sampler” (2007) é uma escrita sampler assinada por Frederico Coelho & 

Mauro Gaspar306 com a ressalva de que “Esse texto não é meu, não tem posse nem 

origem. (...) [É de] todos os artistas sampleados pela escrita sampler – essa é a 

homenagem literária suprema, não importa o que digam os seus advogados.” (MS, 

2007, p. 175).  

 

No que tange à questão da propriedade, o artigo nono do “Decálogo pós-fotográfico” 

(FONTCUBERTA, 2014) afirma que “Na experiência da arte: se privilegiam práticas 

de criação que nos habituarão à desapropriação: compartilhar é melhor do que 

possuir.” (FONTCUBERTA, 2014, p. 123). Exemplos audiovisuais e multimídia com 

essa abordagem foram discutidos no capítulo 3, através da pesquisa artística de 

Denise Agassi. No campo da literatura, uma (des)apropriação é realizada nas 

intervenções urbanas do projeto colaborativo Paginário (2013-2016),307 concebido por 

Villa-Forte. A obra consiste na reunião da página preferida de cada um do grupo 

participande da edição; elas são fotocopiadas e coladas em paredes, muros e 

fachadas das ruas de cidades brasileiras (Figura 77). Ao todo, são 27 montagens, a 

maioria se encontra no Rio de Janeiro; em Salvador, foi feita uma intervenção na 

fachada da biblioteca da Escola Parque, em 2014. Cada Paginário conta com novos 

contribuidores e está, inclusive, aberta aos passantes que queiram colaborar com 

suas páginas onde esteja faltando alguma. “O Paginário surgiu a partir de uma 

insatisfação com a oferta textual que a rua nos apresenta e pela vontade de, nesses 

                                                           
306 Na primeira versão do manifesto, de 31 mai. 2005, assinam A.M. & D.M. (Arthur Miró & Dom Maurex). 
307 Registros dos processos de montagem e resultados disponíveis em: <http://paginario.com.br/>. 

http://paginario.com.br/
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tempos digitais, tratar a literatura de uma forma material e manual, além da intenção 

de criar um espaço de leitura coletivo.” (VILLA-FORTE, 2018). 

 
Figura 77 – Paginário (2013-2016), projeto literário colaborativo de intervenção urbana 

criado por Leonardo Villa-Forte. À esquerda, visão geral da montagem; à direita, detalhe de 
uma das páginas da fachada.308 

    
Fonte: <http://paginario.com.br/>. 

  

A obra agrega à autoria a noção de curadoria; assim, “(...) o artista se confunde com o 

curador, com o colecionista, o docente, o historiador da arte, o teórico...” 

(FONTCUBERTA, 2014, p. 122), diz o segundo artigo do “Decálogo pós-fotográfico”. E, 

no caso do Paginário, até mesmo essa curadoria é difusa e variável, já que é composta 

por grupos, distintos a cada vez. A propósito do tema, sob a perspectiva da curadoria 

bibliográfica, elaboramos como desdobramento desta pesquisa o projeto do livro p. 36, 

a integrar a Coleção (no prelo). O trabalho consistirá no fac-símile de todas as páginas 

de número 36 utilizadas nesta tese, tendo como mote a seguinte passagem escrita por 

Ana C.: “Será que chego até a p. 36 e depois encosto na estante, bem perto do meu olhar 

amoroso? (Destino de muitos outros.)” (CESAR, 1999, p. 227).309 De volta ao Paginário, 

a página em detalhe na figura acima apresenta uma intervenção textual por meio de grifos 

                                                           
308 Transcrição do poema remixado a partir de Nicolas Behr (2012, p. 50-51) no Paginário: 
os cabelos caindo 
apaixonados 
 
os seios murchos 
nada de grandes 
 
o pau duro 
quentinho 
pra você 
 
o poema bom 
nem que seja 
só na imaginação 
309 Trecho de carta a Ana Candida Perez, em 18 set. 1976. 

http://paginario.com.br/
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que rearranjam os versos de dois poemas sem título de Nicolas Behr (2012, p. 50-51) 

no livro Meio seio. Tal procedimento dá relevo à escrita sampler, método adotado por 

Villa-Forte em outro projeto literário, o MixLit – O DJ da Literatura (2010). 

 

O termo DJ (abreviatura de Disc Jockey) é proveniente do sampleamento musical e, 

numa tradução livre, significa “tocador de música”. No audiovisual, a figura desse 

“tocador” assume a nomenclatura “VJ” (Video Jockey), prática esta propulsionada na 

era digital através do uso de softwares de edição em tempo real, resultando, por 

exemplo, nas já citadas live images de luiz duVa. Eis, então, que Villa-Forte assumiu o 

papel de “tocador” de escritos literários diversos, apropriados por ele para criar novas 

narrativas curtas (chamadas por ele de mashups, do inglês, “mistura”). Os resultados 

foram publicados num blogue310 homônimo ao projeto, além de serem vertidos, 

posteriormente, em colagens físicas expostas em ambientes presenciais (Figura 78).  

(...) o bricoleur trabalha com materiais fragmentados. O engenheiro 
trabalha a partir de matéria-prima. O bricoleur se arranja com os 
meios-limites que tem. O engenheiro se subordina ao material de 
origem. Para o bricoleur trabalhamos na ótica do ‘isso sempre pode 
servir’. Ele tem que refazer seu inventário pessoal e entabular um 
diálogo com ele mesmo. Vive voltado para uma coleção de resíduos. 
A escrita sampler pega o bricoleur pela mão e o apresenta ao 
engenheiro. Nascem projetos fragmentados, matérias-primas sem 
origem definida, inventários inventivos, coleções de novidades. A 
escrita sampler é uma bricolagem engenhosa. Aglutinação pela 
dispersão. (MS, 2007, p. 167-168) 

 
Figura 78 – MixLit – O DJ da Literatura (2010), projeto literário de Leonardo Villa-Forte. 

À esquerda, textos em exposição; no centro e à direita, detalhes de páginas expostas. 

     
Fonte: <http://cargocollective.com/leonardovillaforte/exposicoes-exhibitions>. 

 

Cada postagem recebe um nome e uma numeração que a localiza temporalmente na 

série; a última foi “MixLit 70: Mudança”. No blogue, os autores e obras mencionados 

são referidos em notas de rodapé; na versão impressa, essas informações compõem 

uma moldura, como mostra a figura acima. Sobre o assunto, Villa-Forte (2016) 

declarou que a obra “(...) é toda feita com as referências indicadas, como se fossem 

                                                           
310 https://mixlit.wordpress.com/    

http://cargocollective.com/leonardovillaforte/exposicoes-exhibitions
https://mixlit.wordpress.com/
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um mapa de leitura que indica ao leitor o caminho percorrido, leitor este que poderá ir 

às fontes e checá-las. As fontes, aqui, são trazidas para dentro, fazem parte do 

trabalho.” (VILLA-FORTE, 2016, p. 289-290). É, portanto, uma vertente do 

sampleamento que se distingue do que foi até aqui apresentado, por sublinhar, 

mesmo que vestigialmente, os autores antecessores. A radicalidade da escrita 

sampler está em, apesar de fazer menção a alguns dos autores convocados, ter isso 

em segundo, terceiro, quarto plano... Precisamente porque não interessa a checagem 

de um suposto original, mas sim a invenção que se apresenta a partir das relações 

engendradas, o monstro saído das cópulas imprevisíveis que constituem esse tipo de 

criação. Se “A verdadeira história da literatura é uma história de ladrões.” (MS, 2007, 

p. 171), de que vale listar aqueles que foram roubados? 

 

No âmbito das apropriações, como extensão do ready-made, existe “(...) o método 

cut-up na literatura, que consiste em rearranjar as palavras de uma página impressa 

buscando novos significados. (...) Tal atitude baseia-se em um princípio de economia 

artística, que utiliza o que já existe.” (CADÔR, 2016, p. 396; 398).311 Era o que 

Schwitters realizava com os escritos não-literários “do mundo” para produzir sua 

poesia, como já foi discutido. Outro exemplo de uma fonte não-literária como base 

para a atividade poética é o fotolivro Party (2013-2014), de Cristina de Middel, que 

pode ser também classificado como um livro alterado, já que resulta da intervenção 

artística no Livro Vermelho, que contém citações de Mao Tsetung, fundador da 

República Popular da China. O rearranjo das palavras foi feito por apagamento de 

trechos; assim, a primeira página diz: “FESTA. Se houver uma revolução, deve haver 

uma festa”312 (Figura 79).  Ao lado das novas frases (quase todas muito curtas), Middel 

inseriu uma das fotografias que fez em sua primeira viagem ao país, captadas sem 

propósito em 2012, formando uma série de dípticos que abordam a sociedade chinesa 

contemporânea. 

Decidi adaptar essa declaração político-histórica aos tempos 
modernos censurando e ocultando as partes do texto que não estão 
mais em vigor e enfatizando algumas outras frases redesenhadas que, 
para mim, formam um retrato mais preciso da República Popular da 
China no século XXI. (MIDDEL, 2018, tradução nossa)313 

                                                           
311 Numa tradução livre, do inglês, “cut-up” significa cortar em pedaços, retalhar. 
312 Da versão em inglês do original em chinês: “PARTY … If there is to be Revolution, there must be a 
... party. …” (MIDDEL, 2013-2014).  
313 Do original em espanhol: “Decidí adaptar esta declaración política histórica a los tiempos modernos 
censurando y ocultando las partes del texto que ya no están en vigor y recalcando algunas otras frases 
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Figura 79 – Party (2013-2014), livro alterado de Cristina de Middel. 

  
Fonte: <http://www.lademiddel.com/party-by-cristina-de-middel.html>. 

 

Já no livro Tree of codes (2010), Jonathan Safran Foer procedeu literalmente com o 

método cut-up, cortando em pedaços as páginas de seu livro favorito, The street of 

crocodiles, de Bruno Schulz. O resultado é uma espécie de escultura de papel que 

não deixa de ser um livro interativo (Figura 80). O desafio editorial foi produzir em 

larga escala esse material tão cheio de minúcias a cada página, pois o vazado de uma 

não se repete na outra, nem os locais de impressão.314 Já por parte de Foer, o desafio 

foi criar sua narrativa por meio de uma escrita recortada, resultando em inúmeras 

possibilidades de leitura através das múltiplas janelas/camadas que instigam roteiros 

de sensações, narrativa puramente intensiva, e não factual, cujas sobreposições 

formam blocos de sensações.  

 

Figura 80 – Tree of codes (2010), livro-escultura interativo de Jonathan Safran Foer. 

   
Fonte: <http://visual-editions.com/tree-of-codes>.  

 

Também como exemplo de livro-escultura que toma por base a escrita de outrem está 

a série Library (2007-atual), de Trong Gia Nguyen. Vietnamita, o artista utiliza grãos 

                                                           
rediseñadas que, para mí, forman un retrato más exacto de la República Popular China en el siglo 
veintiuno.” (MIDDEL, 2018)  
314 O making of dos três últimos meses de produção gráfica do livro está disponível em: 
<https://youtu.be/r0GcB0PYKjY>. 

http://www.lademiddel.com/party-by-cristina-de-middel.html
http://visual-editions.com/tree-of-codes
https://youtu.be/r0GcB0PYKjY
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de arroz como suporte para a escrita à tinta, transcrevendo minusculamente livros 

inteiros, palavra por palavra, e acondicionando esse conteúdo em bolsos plásticos 

com aspecto visual dos antigos cartões de biblioteca usados para controle da entrada 

e saída dos livros no acervo (Figura 81). Com isso, o leitor se depara com um novo 

acervo bibliográfico, mais para ser visto que lido. Assim como em Tree of Codes, a 

obra é um convite ao exercício dadaísta. Mais do que nunca, “é o leitor que inaugura 

qualquer leitura.” (MOL, 2018, p. 177), enquanto o artista festeja sua desleitura... O 

site da galeria classifica as peças isoladas do trabalho como “escultura”; já o site do 

artista indica “livros” para se referir às unidades e “instalação” para a exposição delas 

na galeria, em cujas paredes os livros-escultura ficam dispostos como quadros de 

pintura (o que subtrai a possibilidade de interação tátil do público). 

 
Figura 81 – Livros-escultura da série Library (2007-atual), de Trong Gia Nguyen. 

   
Fonte: <http://www.cameandwent.com/books.html >; 
<https://www.art2day.co.uk/uploads/6/9/5/2/6952097/trong_nguyen_general_present
ation.pdf>.  

 

Sendo esta uma tese epistolar, destacamos na Library de Nguyen as dez cartas de 

Rilke endereçadas ao jovem poeta Kappus, que foram copiadas à mão por Nguyen 

na língua original do texto, o alemão – Briefe an einen jungen Dichter. Em uma delas, 

a obra de Nguyen compõe uma metalinguagem, já que o próprio Rilke (2013) escreveu 

sobre o tema da transcrição: 

Como vê, copiei seu soneto por achá-lo belo e simples e porque 
nasceu numa forma em que se move com tão discreta correção. Dos 
versos seus que tenho lido, são estes os melhores. Venho agora 
oferecer-lhe esta cópia, porque sei como é importante e cheio de 
novas experiências rever um trabalho próprio copiado pela mão de 
outrem. Leia os versos como se fossem de outra pessoa e no fundo 
da alma há de sentir como são seus. (RILKE, 2013, p. 53-54, grifos 
nossos)315 

                                                           
315 Trecho de carta de Rilke a Kappus, em 14 mai. 1904. 

http://www.cameandwent.com/books.html
https://www.art2day.co.uk/uploads/6/9/5/2/6952097/trong_nguyen_general_presentation.pdf
https://www.art2day.co.uk/uploads/6/9/5/2/6952097/trong_nguyen_general_presentation.pdf
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E eis que o “Soneto” segue transcrito no verso da epístola de Rilke, tendo como 

destinatário o próprio autor do poema, Kappus. Abaixo, a punho de uma caneta sobre 

papel, também tomamos por método a caligrafia para apresentar um trecho do poema 

de Kappus (apud RILKE, 2013), aqui reescrito sob o modo da adulteração, tradição 

nossa, grito nosso:  

 
 

 

 
Com essa proposta epistolar, Rilke (2013) apresenta uma faceta da cópia que aqui 

ainda não tinha sido levantada – sua potência criativa na transposição a gestos 

manuscritos alheios, que expõem a palavra a tonalidades dissonantes... É, pois, 

presentear o poeta com uma citação que veio de suas mãos mesmas e se perdeu 

nelas, em cartas enviadas, extraviadas, roubadas, com o que se perdeu também a 

autoridade sobre ela... Olhar para o que se escreve sempre pela primeira vez, sempre 

a perguntar quem? Quem escreveu isto? – esta é a magia maior de poetar, mesmo 

em prosa, não importa a forma (se de bolo, empada, lasanha, pudim...). 

 

E porque citar preserva a artesania pueril de recortar e colar (apropriada 

vertiginosamente nas plataformas digitais), preferimos a citação à paráfrase (que é 

dizer o mesmo de outro jeito). Muitas vezes, neste percurso de aparição de um 

corpoimagem, ouvimos que as “Citações são como salteadores no caminho que 

irrompem armados e roubam ao leitor-ouvinte a convicção” e por isso soubemos ser 

esta uma frase de Benjamin ao encontrá-la sem referência no “Manifesto Sampler” 

(2007, p. 166). Pois foi em meio à toda desleitura e desescrita tramada por tal texto 

sampleado que entendemos, finalmente, que a convicção do leitor-ouvinte precisa ser 

mesmo roubada... Ler de modo a, mais que inaugurar o texto, inaugurar-se. Assim, 

acreditamos que, mesmo sob uma relação de referencialidade como a imposta pela 

esfera acadêmica, a citação pode atuar de modo provocativo e seu uso pode ressoar 

novas possibilidades de conhecimento, como na experimentação de Deleuze (2010b): 

Eu me imaginava chegando pelas costas de um autor e lhe fazendo 
um filho, que seria seu, e no entanto seria monstruoso. Que fosse seu 
era muito importante, porque o autor precisava efetivamente ter dito 
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tudo aquilo que eu lhe fazia dizer. Mas que o filho fosse monstruoso 
também representava uma necessidade, porque era preciso passar 
por toda espécie de descentramentos, deslizes, quebras, emissões 
secretas que me deram muito prazer. (DELEUZE, 2010b, p. 14-15)316 
 
AVISO AOS NAVEGANTES: 
Os piratas não têm garantia nem procedência.  
Nada pior do que esta obrigação da pesquisa, da referência e da 
documentação que se instalou no campo do pensamento, e que é o 
equivalente mental e obssessional da higiene. 
Os piratas trabalham sem armaduras de qualquer espécie e sem 
querer saber nada sobre higiene literária. 
Os piratas invadem e incorporam o mundo regrado das Letras, o 
mundo asséptico da Academia, e desaparecem e se camuflam na hora 
da fiscalização da Vigilância Literária. 
(MS, 2007, p. 166, grifo nosso) 

 

Se mencionamos o uso das citações na poética de Ana C. como correspondente à 

bricolagem das artes visuais, talvez coubesse dizê-la, agora, como um sampling, tal 

como discutido. A intertextualidade na poética dessa escritora se dá por “citações 

incrustadas”, não identificáveis, sampleadas, que compõem uma nova voz, um novo 

corpo. Essas citações não fornecem os referenciais utilizados (a não ser que o leitor 

já os conheça). Explicitá-los seria ampliar a chance de novas leituras, pistas para 

novas rotas. Mas Ana C. já era sampler. Ela não concordava que a poesia esconde-

esconde algo do leitor. Assim, cabe mais fruir sua obra no sentido de uma atualização 

da leitura, e não do desvendamento de cunho representacional e detetivesco 

(MALUFE, 2006). Este é um modo intensivo de leitura, e não um modo intencional, 

investigativo, vigilante. “(...) algo passa ou não passa. Não há nada a explicar, nada a 

compreender, nada a interpretar. É do tipo ligação elétrica.” (DELEUZE, 2010b, p. 

17).317 Uma leitura cujo lastro não é a consciência, mas sim o pensamento em devir, 

sem busca pela coerência ou solução para as contradições da obra. 

Essa maneira de ler em intensidade, em relação com o fora, fluxo 
contra fluxo, máquina com máquinas, experimentações, 
acontecimentos em cada um nada têm a ver com um livro, 
fragmentação do livro, maquinação dele com outras coisas, qualquer 
coisa…, etc., é uma maneira amorosa. (DELEUZE, 2010b, p. 18)318 

 

 

                                                           
316 Trecho da “Carta a um crítico severo”. 
317 Trecho da “Carta a um crítico severo”. 
318 Trecho da “Carta a um crítico severo”. 
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5.1.5.1 Cartas roubadas  

Assim como apresentamos, na esteira de Deleuze (2010b), o modo intensivo de 

leitura, propomos um modo intensivo de escritura, ou modos, já que cada obra pode 

inaugurar o seu. Mais que explicar essa ideia, ela será apresentada através das 

“Cartas roubadas” que se seguem, cujos contextos de criação estão assinalados em 

notas de rodapé, quando julgamos necessário o fazer. Esses textos, apesar de terem 

em comum o gênero epistolar, variam, cada um a seu sabor, em forma319 e 

destinatário. Assim, o lugar do interlocutor posto desta tese, então ocupado por ppp, 

é, temporariamente, “roubado” por interlocuções outras que se fizeram no caminho e 

roubaram nossa atenção, imprimindo a urgente necessidade de escrita como meio de 

contato. Com o outro, a outra, os outros... Estas são, portanto, cartas roubadas, 

escritas adúlteras da alteridade que jogam com os diversos elementos de 

intertextualidade abordados anteriormente, em especial com a adulteração, que é um 

composto de muitos deles e nos acompanha em toda esta tese, em graus variados, 

como uma maneira de operar poeticamaente a partir de sua proposta conceitual. 

“Criemos palavras extraordinárias, com a condição de usá-las da maneira mais 

ordinária, e de fazer existir a entidade que elas designam do mesmo modo que o 

objeto mais comum.” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 11). 

(...) 

qualtríbula perene 

é verão nascendo dual 

vocifesta sextante 

sobrepostura à minha sencorpurporação paralela 

tudo frese auspício 

tudo imerge antilóquio 

escavantura solar 

minhar-te e tuar-te 

mundo fusindo sem parrança 

roçar-te a rapazidade aliena 

poder troar celeste azular 

crescem árvores 

cigaval finança 

velocípede dau mar 

(...) 

(MARSHALL, 2015, s.p.)320 

                                                           
319 Por motivos de fluência dos textos, o sistema de citação desta seção será o numérico, havendo, 
ainda, algumas adaptações da norma, quando foi preciso. 
320 Estrofe do poema-livro Clorântida, de Rosalina Marshall (2015). 
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Com o esfuziante poema-livro Clorântida,321 de Rosalina Marshall (2015), conjugamos 

o “minhar-te e tuar-te” para encontrar tu'arte (tua arte de me ler, me escrever... cartas!), 

enquanto Mallarmé (2017) convoca o leitor a participar de seu poema-livro Um lance 

de dados jamais abolirá o acaso, como se a cada um fosse dada a possibilidade de 

fazer seu próprio lance de dados na leitura. Mas não apenas com sua obra é assim. 

A arte da leitura é pura outridade, pura de uma pureza contaminada, invadida, por 

fazer. Também a arte da escritura epistolar, mas, nesta, existe uma cumplicidade, um 

pacto, uma aliança. Fala-se para um outro, como num sussurro, num murmúrio ou 

mesmo num grito – tudo não deixará de ser silencioso. Escreve-se para o outro 

imaginando sua leitura, com uma voz tamanhamente tramada dermicamente – entre 

tantas peles, já não sabemos mais onde está o corpo. O outro está tão presente que, 

a qualquer tempo, poderia roubar a caneta e ele mesmo dar a epistolografar... Abrir 

mão, portanto, de ser remetente e se tornar destinatário da própria carta! É com este 

nível de permuta que entedemos que “Escrever é um fluxo entre outros, sem nenhum 

privilégio em relação aos demais, e que entra em relações de corrente, contracorrente, 

de redemoinho com outros fluxos, fluxos de merda, de esperma, de fala, de ação, de 

erotismo, de dinheiro, de política, etc.” (DELEUZE, 2010b, p. 17).322 

 

Embora possa se assemelhar a uma crítica filosófico-poética, esta tese não intenciona 

manter distância dos textos que aborda, pois entendemos que transmutações podem 

ser operadas neles, mesmo quando “colados” neste corpo, incorporados como derme. 

Por outro lado, o fato de não ser uma crítica poética, nem uma crítica filosófica, não a 

torna um texto instrumental, demonstrativo ou mesmo transmissor de obras prévias. 

Perseguimos, pois, a criação do monstro, como dissemos no início da seção, por isso 

estamos em constante recusa do filho legítimo oferecido pelos bons modos científico-

acadêmicos (e até mesmo artísticos em seus beletrismos e suas belas-artes...). Em 

sua “Carta a um crítico severo”, Deleuze (2010b) escreveu sobre Nietzsche:  

Filhos pelas costas é ele quem faz. Ele dá um gosto perverso (que 
nem Marx nem Freud jamais deram a ninguém, ao contrário): o gosto 
para cada um de dizer coisas simples em nome próprio, de falar por 
afetos, intensidades, experiências, experimentações. Dizer algo em 
nome próprio é muito curioso, pois não é em absoluto quando nos 
tomamos por um eu, por uma pessoa ou um sujeito que falamos em 

                                                           
321 A autora realizou uma leitura performática deste poema, com acompanhamento de Luísa Gonçalves 
ao piano e 2ª voz; improviso sobre Lied de Robert Schumann "Ich Grolle Nicht". O áudio está disponível 
em: <https://youtu.be/HljV7ceCblE>. 
322 Trecho da “Carta a um crítico severo”. 

https://youtu.be/HljV7ceCblE
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nosso nome. Ao contrário, um indivíduo adquire um verdadeiro nome 
próprio ao cabo do mais severo exercício de despersonalização, 
quando se abre às multiplicidades que o percorrem. O nome como 
apreensão instantânea de uma tal multiplicidade intensiva é o oposto 
da despersonalização operada pela história da filosofia, uma 
despersonalização de amor e não de submissão. Falamos do fundo 
daquilo que não sabemos, do fundo de nosso próprio 
subdesenvolvimento. (DELEUZE, 2010b, p. 15) 

 

Mas qual a validade, afinal, de escrever isso, sem ter lido Marx, nem Freud, sequer 

Nietzsche...? Falamos do fundo daquilo que não sabemos... Porém essas não deixam 

de ser ideias que passam, que fazem passar algo, fagulham, ligam alguma coisa. 

Incitam, excitam. Por isso insistimos.  
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Expedido em dois mil e quinze  

extensível por até quatro anos 

 

 

 

 

 

 

 

Pedido(s) de desculpa 

 

 

 

 

Venho, por meio deste(s), pedir desculpa pelas palavras proferidas, inventadas ou roubadas – 

no presente, por antecipação ou futuramente – em linguagem escrita e/ou oral, tendo como via 

meios orgânicos, digitais e/ou impressos, além de “outras mídias por vir”. Dentro do exposto, 

ratifico a teoria praticada de que toda exterioridade será tornada íntima, todo fora será engolfado 

e todo remetente pode vir a ser destinatário, mesmo percebendo que a profundidade estará 

sempre rasa e que, do risco que corro, padecem todos os que estão ao meu redor – hei de 

descobrir uma justa combinação entre coragem e cuidado. 

 

 

 

  

Documento impresso através do sequestro de uma folha de papel  

esquecida dentro de um livro de título também já esquecido... 
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Cartaud323 

 

A bordo, 04 de março de 1948 

 

 

Estimado Nanaqui, 

(Se assim me permite chamá-lo, Antonin Artaud, para lhe lembrar o gosto do 

afeto pueril...) 

 

Li as suas cartas. Ao longo do tempo em que as vi chegando, fui percebendo uma 

transfiguração (ARTAUD, 2017, p. 69),324 aliás, várias. Muitas vezes quis interceder 

em seu processo, mas entendia que não cabia a mim mudar o curso dessa história, a 

sua, essa bela história de criação vivífica. Por outro lado, perante o seu sofrimento 

mais pungente, entendi também a dureza de sua realidade – e, por isso, algo deveria 

fazer sim, eu, que me sinto tão impotente para os tratos mais simples de minha própria 

vida. Assim, resolvi finalmente lhe responder, não sei se tarde demais, mas é que 

esses 25 anos de correspondência recebida desenharam para mim um panorama 

extremamente singular e praticamente intocável, a singularidade de uma vida tecida 

                                                           
323 Este texto é uma resenha em formato epistolar do livro A perda se si: cartas de Antonin Artaud 
(ARTAUD, 2017). A obra integra a coleção Marginália, dedicada à publicação de suportes efêmeros à 
margem da literatura, como o nome sugere. Através de uma carta destinada a Artaud, assumo a voz 
de seus vários interlocutores (editores, médicos, amigos, colegas e amores), a fim de evidenciar 
nuances da voz e da dicção poéticas do artista em suas epístolas datadas de 1923 a 1948, cujos 
elementos vocais ressoam como glossolalias, rugidos, gritos, xilofonias e verbos ritmados – enfim, 
rumores e ranhuras da linguagem. Como lastro teórico, convido para a conversação Kuniichi Uno (1980; 
2012), que dedicou sua tese de doutorado ao estudo artaudiano, compondo aqui uma trama (não) 
filosófica. A forma de carta da resenha ressalta o intimismo ora sussurrado, ora bradado pelo próprio 
livro, ao tempo em que revela o lugar de minha voz enquanto pesquisadora nesta e desta escrita. Sobre 
o título do texto, vale ressaltar que a inspiração veio do espetáculo “cARTAUDgrafia: Uma 
Correspondência”, encenação sobre a vida e obra do poeta, ator e diretor francês, realizada pelo grupo 
paulista Taanteatro Companhia, sob a direção de Wolfgang Pannek. Contudo, há uma diferença ínfima 
(mas crucial) em relação ao uso das caixas alta e baixa na grafia: ao invés de “cARTAUD”, acentuando 
seu nome, optei por “Cartaud” – fazendo-o desaparecer (ou melhor, admitindo sua desaparição) entre 
suas cartas através da própria escritura, tal como pretende Artaud realizar o desaparecimento da 
linguagem no pensamento, para que este se constitua outramente, a partir de um eixo ao qual ele 
chama de autômato, quebrando o estado de petrificação do corpo bem ordenado e articulado com o 
mundo passível de ser imagetizado (UNO, 1980; 2012). Texto publicado em dez. 2018 na Revista 
Repertório n. 30 (Dossiê Poéticas Vocais), sob o título “Voz e dicção poética nas cartas de Antonin 
Artaud: resenha epistolar do livro A perda de si (2017)”. 
324 Nesta e nas demais citações diretas de Artaud (2017), as aspas foram substituídas pelo itálico para 
manter o fluxo da escrita no formato criado, a resenha epistolar, o que justifica também a adaptação no 
sistema autor-data – neste caso, o número da página entre parênteses corresponde à referência então 
omitida: (ARTAUD, 2017). Muitas das passagens citadas foram adaptadas de modo a compor a voz do 
remetente ficcionado, que, propositalmente, acaba por se confundir com o corpo de escrita do próprio 
Artaud. As citações das outras fontes seguem as normas da ABNT. 
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entre a dor e a paixão, à qual pretendo reverberar nesta carta (talvez tardia, repito, 

que escrevo como um poema que será dedicado a você (p. 113)). 

 

Tento imaginar o quanto esperou por esta resposta, mas sei que o que minha 

imaginação alcança não é nem o vislumbre do que realmente se passou em seu 

(a)guarda-carta... Porém sempre soube que meu silêncio não seria obstáculo para 

nossa troca, pois você sempre me fez crer que, entre nós, há um elo misterioso e 

invisível, algo que você alimentou mantricamente ao longo desse período, crendo, por 

sua vez, em minha atenta escuta.  

 

Você fez variar o interlocutor, convocando personas diversas: Jacques Rivière, 

Alexandra Pecker, Dr. Allendy, Anaïs Nin, Jean Paulhan, Dr. Leon Fouks, Dr. Gaston 

Ferdière, Dr. Jacques Latremolière, Dr. Jean Dequeker, Hans Archtung, André Breton, 

Fernand Pouey, Wladimir Porché, René Guilly, R.P. Laval e Paule Thévenin. No 

entanto, perseguiu o corpo do pensamento e o pensamento do corpo com o mesmo, 

o mesmíssimo visionarismo em todas as epístolas que tenho em mãos. Sinto muito 

que tenha precisado cravar na carne sua incessante busca, mas me pergunto se teria 

sido possível tocar nas zonas limítrofes em que tocou se não estivesse em carne viva. 

Gostaria de saber sua opinião. (Embora desconfie.) 

 

Para facilitar a compreensão da resposta (ou por mera comodidade minha), escreverei 

por ordem cronológica dos fatos e ideias que me relatou, embora eles se misturem 

por tantas vezes que me esvaziam a pretensão de qualquer organização. Olhando de 

uma só vez para tudo o que me escreveu, é como se eu estivesse mergulhando na 

noite, na (des)ordem de uma narrativa onírica – ou, talvez, como já me disse: não na 

hipotermia do sonho, mas na febre de uma dor acordada, não na liquefação de um 

surrealismo psíquico, mas no traumatismo corporal de uma vida que soube ela mesma 

balançar-se suficientemente para enfim explodir em surrealidade (p. 147-148).  

 

Pois bem: você me inaugura esta relação lá pelos anos 1920, com o pesar de não 

publicar seus poemas. Em verdade, eu os publicaria, não interessasse o mercado 

editorial e essa coisa toda de comércio, o que me envergonha, afinal isso não deveria 

ser tema, muito menos critério, para a literatura. Sua poesia, como sabe, é o grito da 

vida mesmo (p. 37) e, sendo assim, para a vida deve retornar. Portanto seus escritos 
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pedem ouvidos e corpos agudos para o que intui, resultado do método que tateia com 

entusiasmo, como me segredou: Quando eu encontro um verso eu o recito em voz 

alta para verificar e experimentar seu ritmo e o corpo de suas sonoridades internas (p. 

98-99).  

 

Sim, tenho em mim a certeza de que há um público destinado a você, à sua obra, mas 

não sei se este que pretendeu com sua transmissão radiofônica “Para acabar com o 

julgamento de deus”, toda essa gente que ganha a vida com o suco sangrento dos 

seus braços (p. 167). Há uma força que emana de seu sofrimento que deve ser 

compartilhada, mesmo que ainda não haja olhos e ouvidos suficientes para ela. Devo 

pedir perdão se nem mesmo os meus lhe foram o bastante, pois em certo momento 

pensei que você deveria varrer toda a estranheza de sua poesia para que pudéssemos 

publicá-la.  

 

Escutei a sua súplica em querer ter o direito de continuar pensando, em verso ou em 

prosa (p. 24), e confesso que muitas vezes senti a tentação de publicar seus escritos 

epistolares – ah, as tentações... eu também as tenho! Então, tendo sido seu mudo 

correspondente ao longo desses anos, conheci você aos pedaços (escritos!) (p. 146) 

e me pareceu natural querer dar-lhes um corpo, mostrar as feridas de sua luta (p. 148), 

embora você acredite que viver é perder o seu corpo (p. 114). Foi com essas cartas, 

pois, que vi, lá no início, o autor por vir no aspirante a poeta que era... 

 

Se não apenas na edição, mas também na medicação precisei me indispor com seu 

espírito e seu corpo, foi porque a Medicina mental ainda não estava à altura de 

compreender seu sofrimento a ponto de deixá-lo trabalhar (p. 100), como implorou 

tantas vezes. Poucos seres tiveram tamanha clareza como você sobre a condição 

humana, ainda mais quando padecida por um mal325 (p. 22). É admirável que tenha 

dissertado sobre os mais mórbidos acontecimentos que lhe acometeram, tanto quanto 

                                                           
325 Vale destacar a observação que fazem as tradutoras: “O autor utiliza a palavra em francês maladie 
cuja tradução corrente e usual para o português seria doença. Mas vale ressaltar que em algumas 
passagens se escolherá a palavra mal, posto que a palavra doença tem seu sentido exclusivamente 
comprometido com todo o aparato médico-legal que a sustenta e, ao mesmo tempo, perde em 
português o prefixo mal que se mantém em francês. Tal prefixo é crucial para entender as associações 
que o poeta fará entre as associações de mal, maladie e malheur, em português, respectivamente, mal, 
doença e sofrimento. Assim como todas as associações que advêm do mal, do maldito e do maldizer 
que, como o leitor verá, atravessam a obra do poeta.” (Nota de tradução, ARTAUD, 2017, p. 22). 
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o é que tenha tecido sua insuportável dissertação (p. 137) acerca dos tumores da 

sociedade atual (p. 135).  

 

Tudo isso está imbuído em sua presença forte e precária, bela e temível, tamanha que 

erodiu seu próprio pensamento, levando-o ao apagamento das imagens possíveis. 

Você me disse: Eu não tenho razão para procurar minhas imagens. Eu SEI que eu 

não encontrarei jamais minhas imagens (p. 50). Nisso, há duas vertentes que quero 

destacar. 

 

A primeira é que tal erosão é causa ou efeito – ? – do deslocamento de você mesmo, 

quando me escreveu como “Antonin Nalpas” (p. 84-89), filho perdido de José e Maria, 

irmão de Germaine. Estava à procura deles. Estava descolado de “Artaud” por causa 

dos eletrochoques – os quais eu quis como antídoto, mesmo que você 

incessantemente me escrevesse argumentando o quão venenosos eles lhe eram. Me 

comoveu o relato de que era como um morto à procura de um vivo que já não é ele 

(p. 99-100), que já não estava mais lá, nem aqui ou acolá. Peço que me perdoe, mais 

uma vez, se ainda houver em seu coração espaço para esta generosidade, ao lado 

do ódio que passou a sentir pelos homens.  

 

Fiz-lhe crer na Teoria dos Trigramas (p. 94), aliás, foi você quem me fez. Você tinha 

razão em achar que um dia eu teria a tentação de querer lhe asilar como alienado e 

lhe tratar (p. 94), e assim ocorreu (de novo, as tentações...). Não fui capaz de me 

“orientalizar” o suficiente para me deixar acreditar na Teoria, quando me disse estar 

tomado pelos fastasmas da magia e enfeitiçamentos (p. 129). Demônios, bestas, 

feiticeiras, todo tipo de ideias místicas alimentava em você o imaginário do mal. Mais 

que viver doente (p. 115), estava também perdido de si. 

 

Aliás, você sempre esteve, Artaud. Chamar-lhe de um nome e lhe supor um eu nunca 

passou de contingência, já que vive à beira, no abismo do desfazimento... Às vezes, 

este é o único possível de um corpo que conhece na pele a ideia de que “A carne é 

um peso difícil de se carregar.” (RILKE, 2013, p. 39). Por isso vi operadas em você as 

transfigurações de que falava no início – e que você tanto quis ver no teatro através 

do duplo em sua ação mágica, e na vida – pois não se atua, se age (p. 174), este foi 

o seu murmúrio. Tamanha coragem a pintar os seus dias de escarlate, enquanto você 
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ainda está BUSCANDO o seu percurso (p. 67)... Sentindo e aceitando uma existência 

poética desajeitada, sem contestar (p. 22). Então, sem que eu lhe emitisse o chamado, 

você ouviu Ciane: “fale comigo como um poeta viajante exilado de si.” (FERNANDES, 

2009, p. 118). A propósito, tenho um presente para você (p. 56), o “CorpoAndarilho” 

de Sonia: 

(...) 
Dessa história o que não sabe não sabe 
E já é mais do que o suficiente 
O sonhador já se tornou o próprio sonho 
 
Carrega então o que inventou 
‘gravura-sensação’ 
Impressa na pele do andarilho 
 
Descansa e cansa ao mesmo tempo 
Nas entranhas de uma rede inesgotável  
(...) 
 
Assim mesmo ainda anda 
Nos seus medos líquidos e fluidos 
 
Até que de tanto andar 
Não sinta os pés que sangram 
Cidadão habitante da segunda alma 
A rede inesgotável 
Na totalmente noite que se desfaça em bruma 
E então prescinda 
De qualquer invenção como disfarce 

  (RANGEL, 2005, p. 74-75) 
 

Haveria, eu, de lhe deixar aproveitar a oportunidade de se perder (ou de aprofundar 

essa perda de si), ocasião de encontrar a sua utilidade social (p. 68), produzir sua 

nova e verdadeira ciência (p. 73), entoar a vontade esplendorosa que tem de que um 

certo número de pessoas tomasse consciência de alguma coisa com você (p. 136). E 

muito você haveria de ensinar, já que tem sua própria ideia do nascimento, da vida, 

da morte, da realidade, e da sorte, e não admite que se lhe imponham ou lhe sugiram 

alguma (p. 125).  

 

É surpreendente a relação corporal que desenvolveu mediante seu estado de paralisia 

do pensamento e petrificação do corpo, em busca de um pensamento sem imagens, 

livre da representação, da significação, da forma, da razão; um corpo liberado dos 

automatismos institucionais, corpo informe, fluido, a fim de agenciar um autômato 

outro, nas ruínas da linguagem deteriorada, voz-rascunho, voz-ranhura, voz-resíduo 
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(UNO, 1980; 2012). Tudo isso lhe leva a uma atualidade tal capaz de nos fazer pensar 

em processos de decolonização do corpo. 

 

Porém, a despeito dessa sua potência de difusão, você passou a não mais esconder 

que não suporta mais tudo o que tenha caráter de ciência, de conhecimento, de noção, 

de lei, de regra, de tudo que seja uma interpretação humana das verdades ou das 

ausências, insuficiências, vazios e abismos naturais (p. 143). Tudo corrói a massa 

palavra-imagem (p. 40), “palavras mal ditas e malditas” (LISPECTOR, 1970, p. 33), 

pronuncia Clarice em sua aprendizagem. Esta é a primeira vertente das “imagens 

possíveis”, eu dizia, forjadas assim em im?possíveis. 

 

Uma segunda vertente me remete ao ponto temporal em que nos conhecemos: 

nossos espíritos amam as mesmas imagens, desejam as mesmas formas, as mesmas 

aparições, fisicamente, organicamente (p. 61), você me declarou. Como pude lhe 

amar tanto, ai de mim, e lhe amaria apenas lendo suas linhas, mesmo antes de lhe 

conhecer (p. 115). Você tem o mesmo silêncio que eu (p. 60). Não por orgulho ou 

vaidade, me alegrou a perspectiva que se abriu em sua vida após o nosso encontro, 

algo que poderia saciar uma vida inteira (p. 61), cobrindo, de um golpe, sua solidão 

sentimental infinita (p. 59).  

 

No entanto, por motivos outros, em seu silêncio em SUSPENSE (p. 63), não foi 

sempre assim. Você guardou palavras para a viva voz (p. 58), que não chegou, porque 

os espaços infinitos que abrigavam nossas almas (p. 60) nos desabrigaram, ao lhe 

fazer optar pela lonjura do colapso e do transe entre duas peles (p. 104). Assim, me 

pediu recolhimento, pois não há somente o amor nessa vida (p. 45), foi o seu 

argumento, e disso eu não tenho do que me desculpar, pois atendi fielmente ao pedido 

mais que apenas ouvi o conselho. Então você desconfiou que alguma coisa alterou 

bruscamente a afeição que lhe tenho (p. 91).  

 

Ora, Artaud, trago em mim a miríade de sentimentos que você me causou; dentro 

dela, jamais trafegaram males quaisquer. Se padeceu de angústia ao longo de toda a 

sua existência (p. 146), esteja certo de que o bem sempre lhe desejei, e, se errei, a 

esse intuito me desviando, já lhe emiti minhas mais sinceras desculpas. Sou 

consciente de que também carrega em si uma miríade toda sua, na qual transito. Não 
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me cabe sequer entendê-la, apenas aceitar sua multiplicidade, muitas vezes 

incoerente, estilhaçada, difícil de apreender e por isso incômoda. O mundo é duplo e 

triplo (p. 71) – eu também sou. Há o mundo oficial e o outro, cuja força transtorna toda 

oficialidade (p. 71)... Assim ocorre com as pessoas e não estamos fora disso. 

 

Em quase todos os momentos, li suas cartas como se escutasse vozes e ruídos 

estridentes. Não me espantou que, condenado e enclausurado pela atitude de 

“homem de teatro”, ao ser solto, você declamasse, bem em cima de um palco, coisas 

antiteatrais por meios extracênicos e antiteatrais (p. 141). Me refiro à sua conferência 

no Teatro Vieux-Colombier, em 1946, sua prometida ÚLTIMA aparição em cena (p. 

140). Foi muito corajoso de sua parte se propor conferencista, mesmo se 

considerando um homem que verdadeiramente saiu da tumba (p. 149).  

 

Mas você partiu. Partiu sem bramar e gritar furores vomitados dos seus intestinos (p. 

140), pois, em cima da hora, constatou a insuficiência daquela leitura, então quis 

apenas atirar bombas contra a plateia, mas, como não as tinha no bolso, melhor 

mesmo que se fosse. Como desejei estar lá para ouvir a emissão sonora vinda da 

estrofe que lançou sobre o público como um golpe! Já que os golpes são a única 

linguagem que se sente capaz de falar (p. 141)... que a fale. 

 

Por isso também não me foram surpresa as glossolalias que me enviou, grafia de sua 

própria (não) língua, em busca da liberação do corpo, do pensamento, sobretudo da 

linguagem, para que esta operasse como liberadora dos anteriores e assim tivesse 

um círculo virtuoso criado em torno do que você espera para a vida vivível (p. 132). 

(Embora haja em seu psiquismo uma espécie de vício fundamental que te impede de 

gozar daquilo que o destino lhe oferece (p. 48).) Tudo isso diz respeito ao que eu disse 

um dia num de meus livros, uma frase que ficou marcada toda sua vida (p. 115), e ela 

fez de nós um mesmo e único corpo invivível, que, quando dorme, não adormece, 

mas vive do lado do sonho (p. 115). A natureza desse corpo está amalgamada em 

sua premente Vontade de Apocalipse (p. 112), já que você “(...) jamais desiste de 

seguir seu trabalho singular sobre o apocalipse do corpo.” (UNO, 2012, p. 42). 

 

A cada leitura-gesto que realizei, percorrendo sua escrita de vida através da vida de 

escrita (KIFFER, 2017), me deparei com uma espécie de desabamento (p. 31) que, 
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por tantas vezes, duvidei suportar. Por isso a resposta demorou a chegar, porque não 

escrevo senão o que sofri medida por medida do corpo (p. 117) através de você.  

 

Daí a importância de não ter me abandonado a correspondência nem mesmo quando 

da sua incursão ao México – e como pude imaginar sua frustração em ver publicados 

primeiro em espanhol, na França, seus artigos do original em francês... Também a 

censura da transmissão radiofônica no ciclo “A voz dos poetas” deve ter lhe abatido, 

mas não calou a sua voz de poeta, eu sei, pois é conhecedor da força de suas 

xilofonias vocais misturadas às instrumentais, vindas de instrumentos nunca antes 

tocados, que ousadia a sua!  

 

Com uma espécie de presságio (absolutamente benigno), envio meus votos de que o 

“fim do juízo” seja enfim transmitido, estarei a escutar. E peço que me leia 

definitivamente (p. 149). Perto de mim, ao que me escapa, ao que me ocupa os dias, 

te escrever uma carta humana (p. 62), é o que esperei. Queria muito que esta carta 

lhe lembrasse que o mundo continua (p. 117), bem como sua obra, ainda que você 

não consiga acompanhar o alcance dela, beneficiando-se como desejou, ao invés de 

continuar a parecer imitar a si mesmo enquanto os outros sugam o que pensou antes 

de todo mundo (p. 72). Se quis fazer uma obra que servisse ao pensamento (p. 79), 

conseguiu, mesmo que seja (ou pareça) uma existência abortada (p. 23) – espero que 

isso finalmente lhe alivie. 

 

A você. 

 

 

P.S. Como pude supor inicialmente, este inédito e sonhado encontro com você 

irrompeu a cronologia dos fatos. A vantagem é que eles já fazem parte da névoa 

também de sua memória. 
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Uma aprendizagem outra326 
 

Ulisses, 

(ou deveria chamá-lo de Professor?) 

 

Como se lhe trouxesse uma flor, escrevo num papel algumas palavras para entregar 

mudamente... Aguardo sem a sua paciência o que preciso aprender. Você já me disse 

que não é de filosofia que eu estou precisando, se fosse, seria fácil: eu assistiria às 

suas aulas como ouvinte e você conversaria comigo em outros termos. Então 

aguardo, enquanto faço de conta que de mim não está, em silêncio alvíssimo, 

escorrendo sangue escarlate, faço de conta que amo e sou amada, faço de conta que 

não preciso morrer de saudade, faço de conta que tudo o que tenho não é de faz de 

conta. Suponho, no entanto, que você quer me ensinar a viver sem dor apenas, além 

de tranquilamente me desejar. É que seu mudo desejo, eu não tolero. Eu, que tanto 

procuro aprender a vida... para mim, desejar é um ato secreto e quase religioso, por 

isso é preciso mostrar alguma coisa modestamente nua. Porém parece não haver 

nada que esconda a melancolia de meus olhos, mesmo quando pintados: e se eu digo 

decifra-me, misteriosa que sou, é porque em verdade já toda por você fui devorada, 

sem qualquer consentimento, antes que eu pudesse reagir a mim mesma, sábio 

estranho, Ulisses, que, no entanto, não parece adivinhar que eu quero amor. É como 

se você tivesse uma resposta para tudo isso e resolvesse não a dar – de novo 

descubro que preciso de você, o que me desespera – queria poder continuar a vê-lo, 

mas sem precisar tão violentamente de você. Por outro lado, me assusta o fato de ser 

um corpo único, me dá a impressão de que fui cortada de mim própria, eu, que sou 

tão delicada e forte... Que horror de encontrar na figura exterior os ecos da figura 

interna: um corpo é menor que o pensamento. E meu descompasso com o mundo 

chega a ser cômico de tão grande, não tenho um dia a dia, mas sim uma vida a vida. 

(Me canso muito porque não paro de ser, Ulisses.) mergulhada no interior da carne 

por uma ternura quente insuportável. Não há senão faltas e ausências. E nem ao 

                                                           
326 Essa resenha se apresenta como uma carta da personagem Loreley endereçada a Ulisses, 
professor de Filosofia a quem ela reserva grande estima. Como estratégia poética, rearranjamos 
trechos do livro Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres (LISPECTOR, 1970), para constituir a 
escrita de Lóri. Portanto, o romance se torna epistolar a partir do presente texto, o qual arriscamos 
numa zona limítrofe entre o testemunho e o ficcional. Testemunho de uma ficção vivida e ficcionalização 
do livro: esses são os fluxos que lastreiam o exercício dessa escrita. Todo esse texto é uma citação 
adulterada que clama pela narrativa como um bloco de sensações, trazendo para o corpo que escreve 
a voz da protagonista e colocando o leitor no lócus de personagem da trama, o destinatário da epístola. 
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menos a vontade. Não há grito. Dor? Nenhuma. Nenhum sinal de lágrimas e nenhum 

suor. Sal nenhum. Nada escorre. É o cio sem desejo, os cães sem ladrar. Sem 

nenhuma nuvem de amor que chore. Mas você me disse que uma das coisas que 

aprendeu é que se deve viver apesar de. Apesar de, se deve comer. Apesar de, se 

deve amar. Apesar de, se deve morrer. Quando grave e tranquilamente revelou que 

me esperaria, apesar de, eu tive alegria. Você vai esperar por mim, agora o sei. Até 

que eu aprenda. De algum modo, só por desejá-lo, é como se tocasse no impossível, 

por isso em tom baixíssimo, audível e humilde eu agradeço. Eu, que não sei o que 

fazer de mim própria, já nascida, senão isto: aproveitar que estou em carne viva para 

me conhecer melhor, já que a ferida está aberta. Há uma luminescência. Ela está entre 

nós, é um grande susto porque pode significar cair no abismo. Tenho medo de cair no 

abismo, por isso seguro numa de suas mãos, enquanto sua outra mão empurra-me 

para o abismo. Mas também me fascina... Pensava que a mais premente necessidade 

de um ser humano era tornar-se um ser humano, porém, Ulisses, eu estava enganada. 

Há algo de fantástico em tornar-se imperceptível – em lugar de vulcão, ser um risco, 

um cisco... Minutos ou horas intermináveis? O tempo também tem dessas desmedidas 

que surpreendem. E, de repente, já está tudo lá: os sete véus caídos, apenas o chão 

de testemunha. E porque eu sempre te perguntei com ares de quem não se sabe, 

você sempre ficou no limiar. Eu, que prefiro para a descoberta do que se chama viver 

essas horas tímidas do vago começo do dia. Eu, que sou mais lunar que solar e com 

os raios lunares fico profundamente límpida. Viver na orla da morte e das estrelas é 

vibração mais intensa do que as veias podem suportar. Tudo isso eu já aprendi através 

de você. Então o que chamo de morte me atrai tanto que só posso chamar de valoroso 

o modo como, por solidariedade e pena dos outros, ainda estou presa ao que chamo 

de vida. Teria sido esperteza minha avançar no tempo, e imperdoável ser mais sabida 

que os outros. Por isso, apesar da curiosidade intensa que tenho pela morte, eu 

espero. Espero, assim como você espera por mim e eu espero pela sua espera, já 

que não tenho a fazer senão dar aulas de manhã no curso primário ou então estar de 

férias como agora, ler um pouco, comer e dormir, e encontrar-me com você. E esperar. 

No entanto, há o meu pavor de uma possível intimidade de alma com você. Estou na 

verdade lutando contra a minha própria vontade intensa de aproximar-me do 

impossível de outro ser humano? Ah, que não seja mais a dor, e ajudo-o aplicando-

me depressa em aprender – o quê? No começo, eu só queria de você aprender 

alguma coisa e me enganei pensando que queria aprender pelo fato de você ser 
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professor de Filosofia. Ao ver que você não tinha a menor intenção de ensinar-me um 

modo de viver “filosófico” ou “literário”, já era tarde: estava presa a você porque queria 

e quero ser desejada, sobretudo gosto de ser desejada meio selvagemente. Já fui 

desejada por outros homens, mas é novo você querendo-me e esperando com 

paciência, enquanto diz de si mesmo que está em plena aprendizagem, mas tão além 

de mim que eu me transformo em ínfimo corpo vazio e doloroso, apenas isso. 

Entretanto, o que aconteceu na verdade comigo é que, por alguma decisão tão 

profunda que os motivos me escapam – eu por medo cortei a dor. Só com você 

aprendi que não se pode cortar a dor – senão se sofre o tempo todo. Sem a dor, fiquei 

sem nada, perdida no meu próprio mundo e no alheio sem forma de contato. Foi então 

que você apareceu casualmente na minha vida. Você, que se interessou por mim 

apenas pelo desejo, parece agora ver como sou inalcançável. E mais: não só 

inalcançável por você, mas por mim própria e pelo mundo. Por outro lado, há um 

silêncio que nos une. O que se passa em mim é tão indizível e intransmissível como 

a voz de um ser humano calado. Por mais intransmissíveis que sejam os humanos, 

eles sempre tentam se comunicar através de gestos, de gaguejos, de palavras mal 

ditas e malditas. Somos a noite, Ulisses, a noite tem o silêncio. Tenta-se em vão ler 

para não o ouvir, inventar um programa, frágil ponte que nos liga ao subitamente 

improvável dia de amanhã. Como ultrapassar essa paz que nos espreita. Montanhas 

tão altas que o desespero tem pudor. Os ouvidos se afiam, a cabeça se inclina, o 

corpo todo escuta: nenhum rumor. Nenhum galo possível. É um silêncio, Ulisses, que 

não dorme: é insone: imóvel, mas insone e sem fantasmas. Ele é vazio e sem 

promessa. Como eu, Ulisses? Se ao menos houvesse vento. Vento é ira, ira é vida. O 

silêncio é a profunda noite secreta do mundo. Há uma maçonaria do silêncio que 

consiste em não falar dele e de adorá-lo sem palavras. Cedo se descobre que de você 

ele nada exige, talvez apenas o seu silêncio. Mas isto os da maçonaria sabem. Então, 

se há coragem, não se luta mais. Entra-se nele, vai-se nele. Vai-se com ele, nós os 

únicos fantasmas de uma noite. Que se entre. Depois nunca mais se esquece, Ulisses. 

Inútil até fugir. Pois quando menos se espera pode-se reconhecê-lo – de repente. 

Depois de uma palavra dita. Às vezes no próprio coração da palavra se reconhece o 

Silêncio. Se não há coragem, que não se entre. Que se espere. Eu própria tenho uma 

espécie de receio de ir, como se pudesse ir longe demais – em que direção? Se é 

salvação que eu espero de você, isso será pedir tanto e tão grande que você negará? 

Eu nunca vi ninguém salvar o outro, então temo uma aproximação que só fará 
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desiludir-me na confirmação de que um ser não transpassa o outro como sombras 

que se trespassam. Não, eu não quero ser eu somente, por ter um eu próprio, quero 

é a ligação extrema entre mim e a terra friável e perfumada. O que chamo de terra já 

se tornou o sinônimo de você, Ulisses. É claro que tudo isso não é pensado: é vivido, 

com uma ou outra rápida passagem de luz de holofote na noite iluminando o céu por 

um átimo de segundo de pensamento a escuridão. E é bom. “Não entender” é tão 

vasto que ultrapassa qualquer entender – entender é sempre limitado. Mas não-

entender não tem fronteiras e leva ao infinito. Não é um não-entender como um 

simples de espírito. O bom é ter uma inteligência e não entender. É uma bênção 

estranha como a de ter loucura sem ser doida. É um desinteresse manso em relação 

às coisas ditas do intelecto, uma doçura de estupidez. No entanto às vezes adivinho. 

São manchas cósmicas que substituem entender. 

 

Escrever aliviou-me. Estou de olheiras pela noite não dormida, cansada, mas por um 

instante – ah como você gostará de saber – feliz. Porque, se não expressei o 

inexpressível silêncio, falei como um macaco que grunhe e faz gestos incongruentes, 

transmitindo não se sabe o quê. Eu sou. O quê? Mas eu sou. Disse pouco, mas você, 

pela atenção que me dará, terá ouvido além do que lhe contei. 

Com afeto, 

Lóri 
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Correspondência (in)completa327 

 

O olhar e a fala não especializados me dão abertura ao erro, à falibilidade. A liberdade 

é irmã gêmea da literatura, ouvi hoje o vice-versa na TV… Se o que faço é poesia? É 

Ana C. quem me pergunta. 

 

A teus pés,328 estou. Inebriada. Antes de conhecer tua poesia, conheci tuas cartas! 

Que deleite, adulterar-te... Imaginá-la minha interlocutora, com a certeza de que sou 

tua, como você esperaria ser minha,329 desejo. 

 

Quanta luta, veleidades… palavra que finalmente aprendi, através de você. Não tão 

só, não tão mal acompanhada, estou enganada! Estou desenganada.330 Será que 

você me exigiria as aspas? 

 

Estou cansada de grifos-reflexos, neste espelho que são teus livros... Não posso 

afogar (não outra vez), (mas eu quero a vida), não me afogo mais.331 Há alguma coisa 

de química em mim que me sustenta, me “suporta”. Por isso a coragem em te 

conhecer, depois de 2014, tua primeira aparição. “Leiam se forem capazes”332 – alerta 

de meio de caminho. Mas eu já estava na caminha, Ana, com você. A teus pés, 

inevitavelmente te amando. 

 

                                                           
327 Carta enviada em 14 dez. 2017, via e-mail, para “Annita C.” (Profª Drª Annita Costa Malufe, autora 
do livro Territórios dispersos: a poética de Ana Cristina Cesar). O nome do texto se refere aos títulos: 
Correspondência Completa (1979), segundo livro publicado de Ana C., e Correspondência incompleta 
(1999), coletânea epistolar da escritora, organizada postumamente por Armando Freitas Filho e Heloísa 
Buarque de Holanda. 
328 Referência ao título do quarto livro de Ana Cristina Cesar (Ana C.), publicado em 1982 pela Editora 
Brasiliense. Considerada por Reinaldo Moraes (2013, p. 449) como a opera omnia da escritora, essa 
foi sua última publicação em vida e incluiu os livros anteriores Cenas de abril (1979), Correspondência 
Completa (1979) e Luvas de pelica (1980). 
329 Para Gilles Deleuze (1988-1989), a Amizade começa com a letra F, de Fidelidade. E ele nos 
presenteia, então, com essa bela tentativa de explicação para a intrigante questão “Por que se é amigo 
de alguém?”: “Tenho uma hipótese: cada um de nós está apto a entender um determinado tipo de 
charme. (...) Há frases insignificantes que têm tanto charme e mostram tanta delicadeza que, 
imediatamente, você acha que aquela pessoa é sua, não no sentido de propriedade, mas é sua e você 
espera ser dela. Neste momento nasce a amizade. Há de fato uma questão de percepção. Perceber 
algo que lhe convém, que ensina, que abre e revela alguma coisa.” (DELEUZE, 1988-1989). 
330 CESAR, 2013, p. 84 (trecho do poema “Marfim”, originalmente integrante do livro A teus pés). 
331 CESAR, 2013, p. 94 (trecho do poema “Atrás dos olhos das meninas sérias”, originalmente 
integrante do livro A teus pés). 
332 FRIAS, 2013, p. 490. 
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Aquela inveja louca que sentia da leitora especializada se pulverizou, perdeu a força 

do fantasma – prefiro você-minha!, pude me suspirar neste findar de dia todo teu. Por 

isso abandonei a fortuna crítica e fui à tua Correspondência Completa. De certa forma, 

é importante para mim acompanhar tuas passagens de uma intensidade a outra, 

essas coisas do tempo, que, li, você gosta. Queria ver primeiro o teu tempo da ação… 

 

De repente, vou me sentindo uma leitora especializada também, já sou capaz de 

cruzar linhas, de tua escrita, de tua vida, de teu pensamento. Me sinto um pouco tua. 

E esta carta é inevitável. Aqui estou, a teus pés. (Lembra um pouco Artaud, a quem 

também evitei por anos, porque, bem da verdade, sabia que seria ele a me tomar por 

completo. Mas, com aquela resenha epistolar, algo se transformou, infiltrei minha 

Clarice nele, compartilhamos o mesmo silêncio, eu descobri.)
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Carta náutica: derivas e deságues de um corpoimagem 

ou simplesmente uma não-carta 

 

Professor, 

Você provoca: Cartas Roubadas. Não sei onde, nem como procurá-las; também não 

sei como, mas as encontrei... Encontrar é achar, é capturar, é roubar, (...). Roubar é 

o contrário de plagiar, de copiar, de imitar ou de fazer como.333  O roubo é um duplo-

roubo, tal qual o devir – sempre duplo –, e o movimento infinito, não há senão uma 

dobra de um outro; não é algo de mútuo, mas um bloco assimétrico... uma imagem 

em sua segunda potência? o duplo golpe da imagem da imagem ...334 Vide:335 o 

chamado da não carta, seu avesso em papel. O vazio que a vida contém... [vi-d-e]336 

Não um silêncio, nem mesmo um silenciamento (como noutrora), mas uma afasia. 

Algo que ensurdeceu,337 como murmurou Élida depois de sua quinta carta. 

Ligeiramente suspeito: a poética epistolar tem um prazo de validade? Depois disso, 

ela não escreveu mais uma sequer. Vieram bilhetes, conversas, entrevistas, outras 

conversas, convite – não mais cartas. Por isso, a princípio, não me preocupei. Ela 

também se perguntava quem havia escrito aquelas epístolas! Quem haveria de voltar 

para salvar o trabalho cuja promessa metodológica é de uma interlocução epistolar? 

Uma criança não brinca para transmitir algo para os adultos ou para outras crianças. 

Só os adultos não param de se preocupar em transmitir algo. As pessoas pensam 

                                                           
333 Gilles Deleuze e Claire Parnet, “Uma Conversa: O Que É? Para Que Serve?”, in Diálogos, São 
Paulo, Escuta, 1998, trad. Eloisa Araújo Ribeiro, p. 15. 
334 Referências presentes no trecho (por ordem de aparição):  
“A captura é sempre uma dupla-captura, o roubo, um duplo-roubo, e é isso que faz, não algo de mútuo, 
mas um bloco assimétrico (...).” (Ibid., p. 15-16);  
“O devir é sempre duplo, e é este duplo devir que constitui o povo por vir e a terra nova.” (Gilles Deleuze 
e Félix Guattari, O que é a filosofia?, Rio de Janeiro, Editora 34, 2010, 3ª ed., trad. Bento Prado Jr. e 
Alberto Alonso Muñoz, p. 132);  
“O movimento infinito é duplo, e não há senão uma dobra de um outro” (Ibid., p. 48);  
“(...) criar a imagem da imagem, como um duplo golpe no qual os mecanismos icônicos tornam-se 
dispositivos de dúvida, de interrogação. Este é o instante em que a imagem e o pensamento se 
entregam ao momento do acontecimento e às experiências limítrofes das forças que resistem.” 
(Joaquim Viana Neto, “L’art du dehors: frontières & dépositions”, in Pascal Martin e François Soulages 
(Orgs.), Les frontières du flou, Paris, L’Harmattan, 2013, v. 1, p. 190, tradução nossa). 
335 vi.de: “(lat.) Fórmula com que se remete o leitor a outro livro, a outro trecho de um texto etc.; (conj.): 
A exemplo de; haja vista; (pop.): Cordão umbilical.” (in Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa 
Michaelis, 2015.) 
336 Referência à engrenagem de acontecimentos vividos que é encontrada também na linguagem, 
destacada por Kuniichi Uno em Antonin Artaud: vida, violência, vazio [vide], vibração, etc. 
337 Élida Lima, Cartas ao Max: limiar afetivo da obra de Max Martins, São Paulo, Invisíveis Produções, 
2013, p. 76, modificado de: “Algo ensurdeceu no Max Martins.” 
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sempre em um futuro majoritário (quando eu for grande, quando tiver poder...). 

Quando o problema é o de um devir-minoritário: Uma criança brinca para brincar o 

seu brinquedo. não fingir, não fazer como ou imitar a criança, o louco, a mulher, o 

animal, o gago ou o estrangeiro, mas tornar-se tudo isso, Inédito. para inventar novas 

forças ou novas armas. Inédito como o nunca dito, nunca publicado. É como na vida. 

Cartas vazias. Há na vida uma espécie de falta de jeito, de fragilidade da saúde, de 

constituição fraca, de gagueira vital que é o charme de alguém. Enigmas. O charme, 

fonte de vida, como o estilo, fonte de escrever. Enigmas. (...) Só que o charme não 

é de modo algum a pessoa. É o que faz apreender as pessoas como combinações 

e chances únicas que determinada combinação tenha sido feita. É um lance de 

dados necessariamente vencedor, pois afirma suficientemente o acaso, ao invés 

de recortar, de tornar provável ou de mutilar o acaso. dobras em páginas de um 

caderno-caixa que se des)(faz. Por isso, através de cada combinação frágil é uma 

potência de vida que se afirma, com uma força, uma obstinação, uma perseverança 

ímpar (...). A criança brinca para afetar a si mesma, o bebê sorri a sós no berço. 

Não são pessoas, mas a cifra de sua própria combinação. (...). Que experiência 

incrível o bebê está fazendo? É a um só tempo que o charme dá à vida uma 

potência não pessoal, superior aos indivíduos, e que o estilo dá à escritura um fim 

exterior que transborda o escrito. É uma experiência invisível. (...) A escritura tem por  

único fim a vida,                um fio a vida, 

através das combinações que ela faz.338                            e  não  

faz,  

desfaz,  

refaz 

... 
339 

Tive medo de esquecê-lo. (Jamais poderia supor tamanha distração! Traição quase, 

de minha memória a toda pele-pensamento...) Por isso fui atrás de seus grãos de 

existência, linhas escritas, e encontrei tantos, tantos fios... a costura adivinhada... Uma 

                                                           
338 Diálogos (p. 13-14, grifos nossos, modificado) com as Cartas ao Max (p. 60-61). 
“Então poderíamos proceder da seguinte maneira: cada capítulo seria dividido em dois, não seria 
preciso assinar cada parte, já que seria entre as duas partes anônimas que a conversa se passaria, e 
que surgiriam E Félix, E Fanny, E você, E todos aqueles de quem falamos, E eu, como imagens 
deformadas em água corrente.” (in Gilles Deleuze, op. cit., p. 45). 
339 Referência à poética faz, desfaz e refaz da artista plástica Louise Bourgeois, que ressalta este 
movimento no campo da escultura com a obra I Do, I Undo, I Redo (1999-2000). 
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aparição! A trama de tua voz340, minha armadilha confessa... – Minha ou tua? – se me 

enreda, se me enredo... Quando, então, lembrei que podia te ouvir literalmente. Uma 

porta, muitas, múltiplas, núpcias imperativas do entre341: tu(a)-palavra-chave, que logo 

quis compartilhar com o melhor orientador que estas cartas poderiam ter342. As não-

cartas também.  

                                                           
340 Uma “caligrafia falada” outrada de: “A caligrafia está para a escrita como a voz está para a fala.” 
(Arnaldo Antunes, “Caligrafia”, in Edith Derdyk (Org.), Disegno. Desenho. Desígnio., São Paulo, Senac, 
2010, 2ª ed., p. 125-131) 
341 Gilles Deleuze e Claire Parnet, op. cit., p. 16, modificado de: “núpcias, sempre ‘fora’ e ‘entre’.” E ele 
continua: “Seria isso, pois, uma conversa.” 
342 Agradecimento roubado da versão acadêmica das Cartas ao Max. 
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Reencontro Élida em tuas Cartas ao Max,343 que vira e mexe roubo para mim. 

Uma lágrima não 

resiste à pequena e 

devastadora lembrança 

de que ela, em algum 

lugar desta Terra, com 

T, vive sem mim.  

Lembro de ter 

aprendido estes dias 

que maré,  

em tua terra natal,  

é a distância entre dois 

pontos, entre duas  

– Mar-É –  

mas é improvável que  

tu estejas lá,  

o que me impede  

ainda de calcular.  

O quanto eu precisaria 

nadar ou remar  

para te alcançar?  

Me restam estas  

cartas ao mar,  

que me envio como se fosse a ti – reverberando tua língua, teu ritmo, tua 

entonação que é toda única... por isso inesquecível. Assim, simplesmente, vou 

lançando oferendas a Iemanjá, torcendo que um dia – ah, um dia...  

– Élida há de me escutar!  

  

                                                           
343 Este é um limiar afetivo do livro de Élida Lima (2013), intitulado Cartas ao Max: limiar afetivo na obra 
de Max Martins, feito sob a forma mais condizente, a epistolar. 
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Partículas adulteradas344  

 

O homem sem rosto não espera ser salvo pela trança laçada em Rapunzel, que se 

deixa aprisionar nas suas torres sociais, Não existe mais a possibilidade desse amor 

em fios de lágrimas celibatárias que curam a cegueira do príncipe, restringindo os 

enunciados do pensamento. Lágrimas que ofertam a visão em troca de mo-

nitoramentos presenciais e remotos. O homem sem rosto que caminha não 

experimenta o veneno mortal que une todos os príncipes e plebeus às suas Julietas, 

em suas duplas prisões eternas. Ele não quer teu rosto, ele não quer tua alma, ele deixaria 

intacto o teu ser, a tua pessoa inviolável. Ele quer apenas uma parte neste prazer: nua parte 

quando tua.345 Ele está ao mesmo tempo em outros romances dos mesmos autores 

tonais, ele traspassa todos os enredos com seus passos ligeiros e fugidios, O Homem 

sem Rosto é uma biblioteca cujas páginas exultam pelos ares, mares, amares... ele está à procura 

de livros na tempestade, Crua carne que me parte no intuito de embaralhar suas 

folhas e traçar novas conexões entre as palavras. Quer ter longas tranças em todas 

as dez páginas dos contos e nas páginas que virão enunciadas ou caladas por outras 

tragédias, filigranas trançadas entre Estados e Estórias. Páginas sem endereço, sem 

motivos, sem intenção. Chuva de palavras roubadas de línguas estrangeiras, desconhecidas, esquisitas 

de um mundo ilegível: É de lá que brota a vida do HsR, Este homem sem rugas que estriem seus 

encontros, – e dos filhos que nunca serão nascidos por terem alterado seu destino. A caminhada 

se faz por diferenciações, nos seus passos direcionais não existem marcações 

contínuas de tempos, mas liberação de valores rítmicos. Como pode viver tanto. Aqui 

não há uma multidão que o cerca, quiçá este homem sem rosto procura preservar 

uma identidade, caminha em um labirinto que é o próprio deserto. Como o mar.  

Infinidades. Infimidades. grão a grão – gotícula a gotícula. A poeira levantada por seus 

passos amalgama trilhas que se abrem a outras trilhas, que criam pontos de tensões, 

                                                           
344 Texto feito a partir da adulteração de trechos do capítulo “Partículas elementares” do livro Entre 
Arquiteturas: antigenealogias e deposições (VIANA NETO, 2009, p. 43-45), com inserção de poemas 
vários, também outrados, então destacados pelas diferentes fontes tipográficas. 
345 “Poema” adulterado, de Joaquim Cardozo (1947). O poeta foi também engenheiro; responsável por 
calcular o projeto arquitetônico de Brasília, ele declarou: “As estruturas planejadas pelos arquitetos 
modernos são verdadeiras poesias. Trabalhar para que se realizem esses projetos é concretizar uma 
poesia.” (CARDOZO apud ALTMAN, 2009, p. 58). Segundo o arquiteto e urbanista Jeferson Tavares, 
Cardozo operava “um protesto silencioso contra a obviedade” (TAVARES apud ALTMAN, 2009, p. 58), 
através de um método em que “Ele intuía as estruturas e somente depois as calculava” (REBELLO 
apud ALTMAN, 2009, p. 58), conforme afirmou o engenheiro Yopanan Rebello. 
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que se misturam com outras poeiras, outras poesias – tem o labirinto dentro de si. Ele 

está entre os buracos e as duas torres gêmeas depostas. E o sopro do vento que não 

cansa de assoprar. Nas entrelinhas que desenham renovadas geografias. Corpo-

fantasma. Suas arquiteturas não são analogias corpóreas, nem estão nas medidas do 

último vestido da moda (P,M,G,GG). As orelhas suspensas ecoam e ecoam e ecoam ) ) ) ) )  

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Seu corpo se encontra em devires de deposição. ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (  

Há uma imagem que responderá a algo? – Mas a quê? E não há auras perdidas e o homem 

sem rosto não é um poeta que procura, com certa melancolia, seu objeto de 

composição caído nas lamas da metrópole, recolhido por outras mãos, e o deserto 

sobre si. O vento que sopra as poeiras desses desertos não mais se chama progresso, 

é apenas deslocamento de ar, em busca de novos territórios, Tempestades desérticas 

mortíferas como as tormentas, mas não precisa sufocar. Nem em água, nem em terra. E os 

poucos anjos que ainda insistem em contar a história em suas constâncias, já 

sobrevoaram todas as cidades à procura das suas próprias cores e encontraram 

microtonalidades, escalas que ressoam, entre harmonias e ruídos, inúmeros centros 

e periferias insubordinadas. Leve. A leveza de uma gota, de um grão. Deixar o vento levar. .  

.   . Não há um único narrador que esposa seus sofrimentos de memória e suas alegrias 

de consumo atuais. LEVE a areia do livro! O que existe são inúmeros entre ruínas e 

construções, entre classicismos e dissoluções, entre desconstruções e tratados, entre 

virtual e estratos, entre ... Por favor: Entre. Sem se afundar, nem estar à margem – 

carregando os grãos consigo,  

as partículas de um novo livro.  
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série “Diante de Dante” 346 
 

 

                                                           
346 Escrita com “A amizade do amigo Felippe Serpa: Dádiva do amar”, texto de Dante Galeffi (2009) 
que foi lido no dia da matrícula neste curso de doutorado (verão/2015) e que está anexado a esta tese, 
mantricamente concluindo-a. Os trechos apresentados em itálico nos poemas são expressões do original. 
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Carta a Uno347 
 
 
 
 
     Para: 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
347 Este último texto corpográfico foi elaborado após encontro com o filósofo japonês Kuniichi Uno, 
ocasião em que ele indicou a leitura de dois contos que se encontram, de algum modo, presentes nesta 
escrita: “O livro de areia”, de Jorge Luis Borges, e “Miminashi Hôichi no hanashi”, de Lafcadio Hearn 
(Yakumo Koizumi). Mas não deixa de ser nossa versão da “Carta a Uno: como nós trabalhamos a dois” 
de Gilles Deleuze (2004b), datada de 25 jul. 1984. O texto é agora apresentado sob a cifra da língua 
estrangeira em tradução de Clara Sestelo, que observou:  
“Diria que ainda é um rascunho. Mas o texto todo já está aí traduzido, ao pé da letra.  
Só daria um retoque em algumas palavras porque estão cheias de duplo, triplo sentido.  
Mas também acho que o rascunho talvez seja mais expressivo... CS”. 

体に出会う。からだを届く。それに感動されます。ふかいくみあわせである。くみあわせと家アバ

、出合い。哲学者の体。それにも感動されます。届きたっかた。哲学のからだです、これは。哲理

ので、哲学者のではなく。出会いです。どうやってここまでその出会いの前、生きてこれたのかな

、わたしは。 

 

体をみつけて、体をはっけんして、突然その体わ人物から分かれている、言葉から分かれている。

。。 

 

体をどこに置いたらいいのかわからないこと。すべてを届かないで出て行く。 

 

オバケからだ。砂漠。海みたいな体。無限。細かいからだ。小粒からこつぶへ。 

 

自分の中に迷路を持つ。 

それに、疲れない風の音。今まで立ってる耳。あの映像の答えは。。。何だったけ。。。 

まだ質問を見つけようつしていると、。。。私に砂漠の砂がきた。 

軽い、本のすなは。 

おかしいしゅっぱつだった、あれは。 

ふかくおよがなず。かいがんいもとまらなず。 

ただすなのつぶを自分ともっていった。ほんを作るために。 

すなあらしはいのちを奪うかれど。。。おぼれなくてもいいよ。 

みずじゃくて、つちじゃなくて、かるい。 

つぶのかるさ。 

かぜにもたされる。 

生命のある特定の状態に関する俳句 

 

ほぼ中止され、 

しかし生きている、すべての後に 

になってきて 
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Carta a Bruno  
 
 
 
uma nota necessária (embora tardia...) 

 

Na ocasião da morte do Professor André Setaro, há quase um ano, escrevi aos meus 

amigos da Facom “uma nota necessária (ao menos para mim...)”. Hoje, me sinto 

impelida a responder uma carta que recebi em abril de 2003, que nem era endereçada 

(não diretamente) a mim – mas que, no entanto... É tão difícil falar e dizer coisas que 

não podem ser ditas. É tão silencioso. Li. Duas páginas amarelas impressas com tinta 

preta, envolta, acho, de certa nostalgia pueril que resguarda um papel colorido. Tinha 

um título econômico, porém não menos impactante por isso: “AGORA E SEMPRE”, 

assim, entre aspas, o que poderia supor um texto teórico ou teorizante, com um quê 

de azedume filosófico à beira da autoajuda. Mas nada disso. Seu conteúdo não 

poderia ter sido mais verdadeiro, digo intimamente honesto. Era claro que ele havia 

sido escrito desde aquele ponto de onde brotam os sentimentos e emoções mais 

genuínos, era tão, mas tão claro, que criava uma espécie de clarão. Não houve 

palavras anteriores, nem posteriores. Nunca nos conhecemos, não pessoalmente... 

Também nunca ouvi sua voz. No entanto, a partir dessa cartamarela, esperei que ele 

fosse meu, como esperei ser sua; e assim o fomos – amigos que nunca se viram... 

Embora não tenha testemunhado a inflexão contundente que realizei em minha vida, 

Bruno foi dela o que posso chamar de agente. Ele me fez viver outramente. Hoje, 

escrevendo esta carta tardia, sinto retroativamente minha ingênua maldade de nunca 

lhe ter respondido... Para confessar esta declaração-homenagem: dedicar-lhe a 

fração de um renascimento, o meu. Talvez ele, em seu imaginário, visse em mim uma 

médica “em tese” e assim me confiasse sua fragilidade de paciente... ou não, não 

esperasse meu parecer médico, nem uma opinião que fosse, mas alguma poesia que 

pressentia. Por minha parte, ele se tornou lendário. (E, no final das contas para mim, 

foram suas palavras, cuja leitura teve a duração de uma breve consulta, que me 

curaram). Não lembro da notícia de sua morte – de tê-la lamentado ou chorado... Não 

visualizei sua ausência na materialidade extrema imposta pela morte, o desfecho que 

iguala todas as biografias – um caixote de madeira que não comporta diplomas, 

matérias de capa, poupanças, rugas, sonhos, frustrações... Assim, não vivi a sua 

partida, além de jamais tê-lo visto. Mas, como a distância dos dias nos permite, 

percebo neste instante que ele se eternizou em mim, tal como clamara. Obrigada por 

ter tornado minha sua urgência pela vida. 

 

A Bruno Silveira, “AGORA E SEMPRE”.  
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Nos exercícios de outridade que nomeamos de “Cartas roubadas”, remetente e 

destinatário se tornam cúmplices da voz poética, cujos contornos borrados fazem 

tremular o “eu lírico” (Ele existe?), que pactua com o Outro enquanto se dissolve. Um 

processo de desautoria, dispersão, difusão... Abertura necessária para a produção de 

espaços de encontro. No espelho espalhado de um mar desaguado, viver vendo o 

mar pela primeira vez... Como não desaguar? Como não desaguar e também ser 

mar...? Viver sendo mar, vivendo mar...348 Três pequenas linhas formaram um poema 

– o suficiente para nos queimar:  

águas-vivas 

se as vê em mim,  
“saiba-se inundação  
desse ‘ser-tão mar’”  
(autocitação) (dupla!) – carta roubada (de mim) 

 

Se, por um lado, o espelhar do mar impele, a quem vê seu corpo desaguado, também 

um deságue, por outro lado, é interessante acompanharmos os movimentos Deleuze-

Guattari narrados abaixo para atentar para a necessidade da diferença na criação: 

(...) Félix trabalhava sobre os buracos negros; essa noção de 
astronomia o fascina[!]. O buraco negro é o que o capta e não o deixa 
mais sair. Como sair de um buraco negro? Como emitir do fundo de 
um buraco negro? Pergunta-se Félix. Eu trabalhava, antes, sobre um 
muro branco: o que é um muro branco, uma tela, como limar o muro e 
fazer uma linha de fuga passar? Não reunimos as duas noções, 
percebemos que cada uma tendia por si só em direção à outra, mas 
justamente para produzir algo que não estava nem em uma nem na 
outra. Pois buracos negros sobre um muro branco formam, 
precisamente, um rosto, rosto largo com bochechas brancas e 
perfurado por olhos negros, isso ainda não se parece com um rosto, é 
antes o agenciamento ou a máquina abstrata que vai produzir rosto. 
No mesmo lance, o problema salta, política: quais são as sociedades, 
as civilizações que têm necessidade de fazer funcionar essa máquina, 
ou seja, de produzir, de ‘sobrecodificar’ todo o corpo e a cabeça com 
um rosto, e com que objetivo? Não é óbvio, o rosto da amada, o rosto 
do chefe, a rostificação do corpo físico e social... Eis uma 
multiplicidade, com pelo menos três dimensões, astronômica, estética, 
política. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 25-26) 

 

Como ponto de tensiomento do outrar-se, apresentaremos duas obras da artista 

Manoela Afonso Rodrigues, ambas criadas com base na operação poético-conceitual 

proposta por ela chamada “autobiogeografia” (RODRIGUES, M., 2017, p. 236). 

Vivendo como artista-pesquisadora imigrante em Londres, ela passou a desenvolver 

                                                           
348 Trecho de e-mail para o Professor Joaquim Viana Neto, em 17 abr. 2015 01:56, SSA. 
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uma escrita autobiográfica e a utilizar suas experimentações visuais e textuais como 

um “método de autolocalização” (RODRIGUES, M., 2017, p. 236). A exemplo disso, 

está o díptico de cartões-postais No.Where (2013) e Now.Here (2013), no qual, por 

um deslocamento tipográfico, são criadas novas palavras, modificiando o sentido da 

expressão: do “sem lugar”, passa-se ao “agora aqui” (Figura 84). Com a tradução para 

o português, o poema tipográfico perde a sutileza de que as duas expressões são 

formadas pelas mesmas letras posicionadas na mesma ordem. O uso do inglês 

também está inserido nas problematizações de Rodrigues, que estudou as relações 

entre língua e lugar na vida de brasileiras residentes em Londres, transitando entre os 

campos da geografia humanista, geografia feminista, escritas de vida pós-coloniais e 

estudos decoloniais. 

Constatei que os atos autobiográficos situados poderiam se 
transformar em lugares de confronto à colonialidade e, a partir desse 
entendimento, propus a ideia de autobiogeografia como metodologia 
decolonial. Afirmo que as práticas artísticas autobiográficas, quando 
situadas criticamente, podem causar fissuras – poéticas, simbólicas, 
narrativas, epistemológicas – naquilo que os teóricos da opção 
decolonial chamam de matriz colonial do poder. É por meio da 
produção de fissuras, por mais sutis que sejam, que busco criar 
condições para que uma consciência imigrante floresça. 
(RODRIGUES, M., 2017, p. 237) 

 
Figura 84 – Díptico de cartões-postais No.Where (2013) e Now.Here (2013), poemas 

tipográficos de Manoela Afonso Rodrigues. 

   
Fonte: RODRIGUES, M., 2017, p. 229; 235. 

 

Ao utilizar artisticamente o ato do deslocamento tratado em sua pesquisa teórica, 

Rodrigues faz cruzar a arte e a ciência de modo a sintetizar todo seu trabalho em um 

ponto. Ponto que não é de partida, nem final, está no meio, entre. Entre... como um 

convite que se faz a quem está chegando. Além disso, as datas impressas junto ao 

texto, com a distância temporal de um ano, indicam o período em que decorreu a 

transformação na relação com o espaço; e o formato de cartão-postal da obra enfatiza 
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sua escrita desde um lugar estrangeiro nesse “Mundo mundo vasto mundo”... 

(ANDRADE, 2010, p. 13).349 Mundo de sete (mil) faces, (mil vezes mais faces que o 

poema!), o que nos faz imaginar que um autor autoficcional teria sete vidas – algo nele 

de “gatográfico”!, diria Ana C. (CESAR, 2013, p. 177). Com os mesmos recursos 

autobiogeográficos, Rodrigues criou o Accented poem (2013), um gesto miúdo, quase 

artesania que faz, de uma só vez, calar e falar o mundo. Mundo que contém o mudo; 

world que contém a word (do inglês, “mundo” e “palavra”, respectivamente). Nessa 

trama de “palavras entre imagens pensadas e prensadas” (VIANA NETO, 2009),350 a 

artista produziu poesia através do deslocamento de caracteres em um carimbo de 

tipos móveis (Figura 85), num processo de síntese que alcança algo como uma 

palavra-poema. Segundo Manoela Rodrigues (2017), “Palavras e imagens oscilam 

constantemente nesta pesquisa para catalisar saberes oriundos de experiências 

cotidianas vividas entre-lugares, entre-línguas, entre-origens, entre-bordas, entre-

culturas, entre-memórias, entre-entres.” (RODRIGUES, M., 2017, p. 237). Saberes do 

intermezzo, no sentido rizomático proposto por Deleuze e Guattari (2012a): “(...) um 

rizoma não começa, nem conclui, ele se encontra sempre no meio, entre as coisas, 

inter-ser, intermezzo” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 48). 

 
Figura 85 – Cartão-postal Accented poem (2013), poema tipográfico de Manoela 

Afonso Rodrigues. 

 
Fonte: <https://www.revistas.ufg.br/VISUAL/issue/view/1918>. 

                                                           
349 Trecho do “Poema de sete faces”, de Carlos Drummond de Andrade (2010). 
350 Trecho da dedicatória recebida no livro Entre arquiteturas: antigenealogias e deposições (VIANA 
NETO, 2009). 

https://www.revistas.ufg.br/VISUAL/issue/view/1918
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“MUNDORLD”: esta foi uma das fases composicionais do processo de criação da 

palavra-mundo de Rodrigues, realizado através de uma pesquisa da sensação feita 

nas palavras e seus caracteres, tendo como suporte o carimbo (Figura 86), artefato 

que será abordado como experimento desta tese no capítulo 7. Portanto, a artista 

pensou as palavras visualmente, em sua grafia, e em seu significado, resultando em 

uma composição múltipla que carrega o silêncio e arrasta a linguagem verbal. 

 
Figura 86 – Notas autoadesivas do processo de criação dos poemas tipográficos de 

Manoela Afonso Rodrigues, coladas nas paredes de seu estúdio, o “Marco Zero” (2012-2013). 
À direita, plano-detalhe de umas das experimentações que resultou no Accented poem (2013). 

     
Fonte: RODRIGUES, M., 2017, p. 117; 120.  

 

Procedendo não pelo deslocamento de letras, mas pela substituição, Wafaa Bilal 

concebeu o poema visual Iraq/Iran (2013). A obra tem sua letra final alternada, em luz 

néon ao modo de um letreiro comercial, resultando em duas palavras extremas entre 

si: os nomes do Iraque e do Irã manuscritos em inglês (Figura 87). Com esse gesto 

singelo, contudo potente, o artista reduziu a conflituosa divisão entre os dois países à 

simples diferença de um sinal gráfico. Assim como os poemas tipográficos de 

Rodrigues, esse é um exemplo de relação direta da arte com a geopolítica – arte como 

ato político, que implica na relação com o outro. 

 
Figura 87 – Iraq/Iran (2013), poema visual de Wafaa Bilal. 

   
Fonte: <http://wafaabilal.com/iraqiran/>.  

 

 

http://wafaabilal.com/iraqiran/
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Para além das questões que envolvem a caligrafia, a escritura e a tipografia, já 

abordadas sob o viés da intertextualidade, encontra-se um tipo de disfuncionalização 

da escrita denominado “antiescrita”. Valorizando a palavra em sua materialidade, Ann 

Hamilton criou a obra tropos (1993-1994), uma instalação participativa que resultou 

num conjunto de 48 livros alterados pelo público, durante os nove meses de exposição 

do trabalho. Do grego, “tropos” significa “virar” e é referido pela artista, em inglês, 

como “turn” – porém, pela proposta da obra, acreditamos que o melhor 

correspondente para o título seja “become” (“devir”, “tornar-se”, que informalmente é 

dito “virar”). Afinal, os livros alterados são tornados outros pela intervenção artística – 

neste caso, as alterações foram executadas pelos visitantes, mas seguindo a proposta 

de Hamilton: apagar com um pirógrafo, linha por linha, as palavras do livro escolhido 

para a ação (Figura 88). 

 
Figura 88 – tropos (1993-1994), instalação participativa de Ann Hamilton e conjunto 

de livros alterados. À esquerda e no centro, registro de uma ação na obra; à direita, detalhe 
com o resultado de uma das páginas alteradas. 

   
Fonte: <http://www.annhamiltonstudio.com/projects/tropos.html>. 

 

Com o desfazer das letras nesse ritual, Hamilton propõe a “reescrita” das páginas 

através das marcas de queimadura no papel. Além disso, a artista considera que, 

através do texto então tornado fumaça, a palavra torna-se materializada novamente 

ao se entranhar nas crinas de cavalo dispostas por todo o chão da instalação. E já 

que a fumaça faz parte do processo de refazimento, sua percepção por meio do olfato 

compõe o ato de ler as obras manuseadas. Uma leitura sensorial, por assim dizer. Os 

livros que compuseram a instalação foram comprados por Hamilton em um sebo, 

tendo como critério a forma gráfica (a partir de algumas características definidas pela 

artista), e não o conteúdo tratado ou o gênero de escrita adotado. Sonoramente, o 

silêncio do amplo lugar era quebrado pelo murmúrio de um homem com dificuldades 

para falar, como destaca Veneroso (2002): 

Com Ann Hamilton, a tendência conceitual na arte do século XX alcança 
uma nova dimensão, na maneira pela qual essa artista trabalha o 

http://www.annhamiltonstudio.com/projects/tropos.html
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conceito de instalação, introduzindo um importante elemento que é a 
fala. Na instalação tropos palavras são canceladas, tornadas difíceis: 
a palavra escrita, por meio da queima e a palavra falada através da 
fala de um indivíduo afásico. (VENEROSO, 2002, p. 85) 

 

Tratando da dificuldade de cancelar lembrambranças, o Lembrete (2014) de Letícia 

Bertagna desloca a função mais comum das notas autoadesivas, que é lembrar, 

gerando uma disfuncionalização do suporte para memórias ao escrever nele 

“Esquecer” (Figura 89). Categorizada pela artista como fotografia, mas aqui entendida 

como poema-objeto, essa obra econômica pode ser dita como toda homenagem ao 

(...) grande e ridículo Kant, que ao perder de um dia para outro seu 
serviçal Lampe depois de 40 anos de fidelidade prussiana, perturbado 
com a súbita mudança de rotina, escreveu em sua agenda num 
lembrete severo para si mesmo, Lembrar de esquecer Lampe. Eu faria 
o mesmo, lembraria de esquecer tudo o que vi nestes dez dias e 
começaria isto já, agora mesmo, em Budapeste. (PELBART, 2000, p. 
202, grifo nosso) 

 

Figura 89 – Lembrete (2014), poema-objeto de Letícia Bertagna. 

 
Fonte: BERTAGNA, 2018, p. 230. 

 

Sem ao certo escapar do lembrete severo, ppp narra, em um texto incontável,351 o 

episódio vivido por ele durante uma viagem de trem entre Budapeste e Trieste, em 

1993, enquanto levava na mão um suco de maçã autenticamente made in Hungary – 

e não me estranha que uma viagem de trem pela Europa lembre sempre as rotas da 

guerra, presente, passada, futura. 

Sentado ali entre meus jornais e o ruído dos meus pensamentos 
lembro que havia programado espairecer em Trieste, que havia me 
prometido atravessar a Croácia sem pensar nos bósnios, passaria 
pela Eslovênia e que não me cobrassem visto de trânsito, tudo o que 

                                                           
351 Referência ao ensaio “Lembrar de esquecer Lampe!”, de Peter Pál Pelbart (2000. p. 201-206), 
publicado no livro Vertigem por um fio: políticas da subjetividade contemporânea.  
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eu queria era chegar são e salvo ao mar Adriático numa tarde 
ensolarada, e desfazer-me da grande Noite que devagar vai se 
abatendo sobre o Leste do Mundo.  Pobre Kant, levar na biografia tão 
puritana esta pérola de insensatez: Lembrar de esquecer Lampe! 
(PELBART, 2000, p. 206) 

 

Outro poema-objeto mínimo, mas de força exultante é a Burocràcia (1967), de Joan 

Brossa (Figura 90). Considerada por Veneroso (2002) como uma poesia visual, a obra 

traz a palavra apenas em seu nome. Nesse sentido, a autora observa: “(...) na poesia 

visual recente nota-se uma ênfase maior na imagem, como em Joan Brossa, 

apontando, mais uma vez, para a ruptura dos limites entre as categorias artísticas.” 

(VENEROSO, 2002, p. 87). A versão poética de Brossa dos sistemas burocráticos nos 

faz lembrar(!), lembrar de não esquecer..., que este teser não teme a burocracia 

acadêmica; mais, se alegra com o assombramento brossiano feito com uma palavra 

e duas folhas unidas por um grampo! 

 
Figura 90 – Burocràcia (1967), poema-objeto de Joan Brossa. 

 
Fonte: <http://gramatologia.blogspot.com/2007/11/joan-brossa.html>. 

 

5.1.5.2 Como escapar dos escafandros 

Acreditamos na potência da errância sensível e intelectual, e creditamos, também a 

ela, a sutileza desta tese. Assim, as Cartas (não) filosóficas e as “Cartas roubadas” 

prestam uma espécie de tributo ao modus operandi (e vivendi) da deriva. Seguindo o 

“tema náutico”, os próximos subitens configuram um mergulho feito a fim de dilatar 

essas cartas, explicitando o circuito formado por elas. A resistência à escrita “sobre” 

talvez seja sintoma de enxergar-me não-filosófica, insistindo numa produção limiar, 

da qual padeço e pareço não conseguir (ou mesmo não querer) sair.  

http://gramatologia.blogspot.com/2007/11/joan-brossa.html
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Com o intuito de ser algo como um guia de combate à hesitação labiríntica, nosso 

esforço, a seguir, é de fazer um texto direto, mesmo oscilando entre as vozes do 

singular, plural e impessoal, como temos costurado este trabalho. Um texto para além 

(ou aquém) das referências externas. Pretendemos, a partir de seu escuro silencioso 

como o mar profundo, alçar as linhas flutuantes das cartas desta tese, já que elas 

mesmas não caberiam apenas numa caixa. 

 

5.1.5.3 elas, eles, elos 

Os atores dessas cartas foram selecionados nos campos teórico e afetivo, de modo a 

circunscrever um enredo em torno de in/correspondências. Tais interlocutores, ora 

como destinatários, ora como remetentes, participam deste teser, tecendo a tese por 

encontros e desencontros que compõem não apenas a dinâmica do pensamento, mas 

também da comunicação, da sensação e da vida. Esse “em rendar”,352 portanto, 

constitui-se de inúmeros atravessamentos, fios de uma trama – labiríntica? 

 

Do antigo e persistente desejo de fabricar um hipertexto explicitamente assinalado, 

durante a composição de nossas cartas insurgiu a identificação de links entre elas. 

Assim, os vínculos estabelecidos nesta pesquisa se configuram tanto a partir da 

relação com os intercessores, quanto na imbricação entre arestas temáticas.  

 

5.1.5.4 Sumária mente? 

Evidenciar as ligações internas presentes nas diversas partes do texto é uma tentativa 

de esposar o movimento do pensamento em seus voos (rasantes, intensos, 

inesperados...), destacando sua natureza complexa. Daí a barreira difícil de ser 

vencida no sentido de uma escrita sumariamente executada.  

 

Como estratégia, adotamos a subMersão em pensares para atingir a subVersão das 

fórmulas de uma escritura pré-estruturada – vontade de quebrar “o clichê” da palavra, 

que talvez possa ser alcançada através do desmonte de outro: o clichê imagético. No 

limite, seria algo como enxergar a relação intrínseca entre palavra e imagem, quando 

uma pede pela outra, mas é no seio da destituição de ambas que elas se encontram 

(ou reencontram). 

                                                           
352 Expressão dedicada a esta pesquisa por Luciana Accioly, em e-mail de 4 jul. 2015 13:29, SSA. 
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5.1.5.5 Escrita macchiata353 

As cartas desta tese são vultos cujas interconexões constituem a aparição de uma 

imagem borrada. Sobre esta, levantamos a dúvida de ser uma não-imagem, como a 

“não-carta”,354 ou um grau do estado “sem imagens” (UNO, 1980). Ou, ainda, uma 

“imagem transparente” – possível? Pois, como há de ser essa natureza imagética 

tecida em transparência? Disso eclode o que vamos chamar de impossibilidade 

transparente: aquilo que não pode ser invisível. Portanto, a “imagem transparente”, 

que parecia ser uma via para a ruptura do clichê... é uma imagem impossível. O 

invivível da imagem. 

 

Nessa imagem borrada, a escritura assume a plurissignificação da mancha 

tipográfica,355 aqui tomada como “borrão” que tinta aquilo em que se mistura (o papel, 

a tela, o leite), numa escrita visualmente imiscuída que responde ao problema de que 

as imagens são ou se tornam clichês. Por razões de coincidências derivadas da 

pesquisa, a escrita macchiata suscitada na discussão vespertina foi logo mais 

provocada. Sob a macchia do céu!, recebi uma quase intimação: Não gostaria de 

afogar um computador? 

 

Foi inevitável a lembrança imediata do naufrágio digital das Cartas Sumárias... (seu 

arquivo desapareceu após a finalização do trabalho). E então a confissão. Há dias ela 

se perguntava, não cessava de se perguntar: O que espera uma mulher que deseja 

se banhar em leite?356 Logo imaginei letras derretendo nele, avesso do café 

macchiato. Estava feito o convite para a Dermoteca, por um triz, confundindo meu 

“primeiro plano”, da pele-jambo a uma pele-leite... Um texto para ser bebido! (e um 

vídeo para ser derramado!). 

 

                                                           
353 Palavra derivada de macchia, “mancha” em italiano, e também: “pinta, sinal na pele; defeito, mácula. 
andare alla macchia/vivere alla macchia: roubar.” (MICHAELIS, 2015). 
354 Referência à “Carta náutica: derivas e deságues de um corpoimagem ou simplesmente uma não-
carta”, escrita para o Professor Joaquim Viana Neto e que compõe a seção “Cartas roubadas” deste 
capítulo. 
355 Termo editorial que designa o espaço da página que é ocupado pelo corpo do texto. [Décima 
acepção do verbete “mancha”: “Art. Gráf. A parte impressa da página, por oposição às margens.” 
(MICHAELIS, 2015). 
356 Luciana Accioly com sua inquietação visual: “Dudha Devi: Entidades Femininas”, obra fotográfica 
de Caroline Paternostro e Beatriz Tambelli <http://carolinepaternostro.com/gallery/dudha-devi/>. 

http://carolinepaternostro.com/gallery/dudha-devi/
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Depois das primeiras gravações, o resultado foi não tanto aprazível... Mesmo com 

uma série de prazos, eu parecia esperar as rosas de Luciana morrerem para me 

nausearem com o cheiro da partida e eu começar a agir, mas não havia rosa alguma.  

Após três dias, consegui, ainda que fragmentariamente, fazer a proposta de irmos em 

rendando juntas: Os retalhos de ideias chegaram como um “estalo de dedos” ... 

aqueles que nos ensaios coreográficos marcam o tempo, dando início a uma nova 

dança ...357 Tanto a ela, quanto a mim. Pela primeira vez, me veio, em concretude, a 

esfuziante ideia de voltar a uma aula de ppp. Para entregar-lhe “em mãos” o vídeo 

deleite... E, diante das dificuldades de operacionalizar as ideações mirabolantes, veio 

um chamamento: O que vamos mostrar para ele além da nossa própria aparição?358 

 

5.1.5.6 Sob a distância ínfima de seus dedos, uma vez mais?  

Nas indagações permanecidas em suspenso, reside a questão do desescalonamento 

que poderia levar a uma desaparição – afinal, a volta seria sustentável? Um grito mudo 

como um silêncio eloquente. É o caso da obra Infinitozinho (Figura 91), palavra-poema 

de Arnaldo Antunes (2004) materializada pelo artista numa escultura metálica de seis 

metros de altura e traduzida para o universo nanométrico por Juli Manzi (2009). 

 

Figura 91 – Infinitozinho (2004), caligrafia e escultura de Arnaldo Antunes. 

 

Fontes: <http://www.arnaldoantunes.com.br/upload/artes_1/80_g.jpeg>; 
 <http://www.arnaldoantunes.com.br/upload/artes_1/246_g.gif>. 

                                                           
357 Luciana Accioly, em e-mail de 28 jul. 2015, 10:29 SSA. 
358 Luciana Accioly, em e-mail de 29 jul. 2015, 12:20 SSA. 

http://www.arnaldoantunes.com.br/upload/artes_1/80_g.jpeg
http://www.arnaldoantunes.com.br/upload/artes_1/246_g.gif


297 
 

O nanopoema foi realizado no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, durante cinco 

horas, e mede 35 nm x 440 nm (nanômetros),359 tamanho quatro mil vezes mais fino 

que um fio de cabelo. Nesse nanofio de Fosfeto de Índio, foi gravado “INFINITOZINHO” 

por bombardeio de um feixe de elétrons (Figura 92). O resultado é uma desmesura 

verbimaterial que potencializa a palavra inscrita, a literal escrita por um fio. 

 

Figura 92 – Infinitozinho (2009), nanopoema de Juli Manzi. 

 
Fonte: <http://www.cronopios.com.br/site/internet.asp?id=3980>.  

 

Esse é mais um exemplo de que a comunicação poética pode atravessar também 

materialmente a poesia, a prosa ou mesmo a “proesia” sugerida por Décio Pignatari 

(2006, p. 10). Nesse sentido, ao convocar o corpo em sua plasticidade, o Poema 

(1979) de Lenora de Barros traspassa a palavra sem deixar de se vincular a ela (Figura 

93). A obra radicaliza o fragmento de um discurso amoroso de Barthes (1987): “A 

linguagem é uma pele: esfrego minha linguagem no outro. É como se eu tivesse 

palavras ao invés de dedos, ou dedos na ponta das palavras. (...) Minha linguagem 

treme de desejo.” (BARTHES, 1987, p. 98). Sob essa perspectiva, vale destacar que 

a palavra-pele mencionada nas narrativas adulteradas anteriormente citadas é uma 

referência ao operador poético-conceitual das Corpografias: o toque (DULTRA, 

2012).360 Esta tese, portanto, expõe uma insistência em estabelecer o contato com 

tato. “Desde o início esse risco estava colocado.” (PELBART, 2007, p. 289). 

                                                           
359 “Um nanômetro vale 1,0x10−9 metros – ou um milionésimo de milímetro, ou bilionésimo de metro.” 
(NUNES, 2009). 
360 Na referida dissertação, a palavra “toque” foi apresentada em braille numa folha de cobre. 

http://www.cronopios.com.br/site/internet.asp?id=3980
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Figura 93 – Poema (1979), foto-performance de Lenora de Barros. 

 

 Fonte: BARROS, 2011, p. 51.  

 

A respeito da ação sobre o texto em favor das sensações, é preciso destacar que o 

componente linguístico pretendido videograficamente por este trabalho assumiu o 

objetivo de produzir um “conceito-obra” sem que isso configurasse um uso massivo 

da linguagem verbal tradicionalista. Tal como já foi mencionado, admitir o vídeo como 

a nova escrita (DUBOIS, 2004). Nesse contexto, fez-se necessário adotar um modo 

de composição implicado nos limiares problematizados por esta produção epistolar: 

verbiaudiovisual – um exercício marcado pela exploração da palavra em sua 

dimensão “verbivocovisual”, expressão de James Joyce que foi tomada pelo “plano-

piloto da poesia concreta” (CAMPOS, A.; PIGNATARI; CAMPOS, H., 2006 [1958]). 

Segundo os autores, o ideograma seria o exemplo ideal para pensar a proposta de 

estreita relação estrutura-conteúdo no poema concreto: 
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seu material: a palavra (som, forma visual, carga semântica). seu 

problema: um problema de funções-relações desse material. fatores 

de proximidade e semelhança, psicologia da gestalt. ritmo: força 

relacional. o poema concreto, usando o sistema fonético (dígitos) e 

uma sintaxe analógica, cria uma área linguística específica – 

‘verbivocovisual’ – que participa das vantagens da comunicação não-

verbal sem abdicar das virtualidades da palavra. com o poema 

concreto ocorre o fenômeno da metacomunicação: coincidência e 

simultaneidade da comunicação verbal e não-verbal, com a nota de 

que se trata de uma comunicação de formas, de uma estrutura-

conteúdo, não da usual comunicação de mensagens. (CAMPOS, A.; 

PIGNATARI; CAMPOS, H., 2006 [1958], p. 216) 

 

A princípio, as vídeo-cartas (não) filosóficas aparentam certo grau de semelhança com 

os ideogramas, “(...) procura-se mostrar a coisa e não dizer o que ela é.” (PIGNATARI, 

2006, p. 50-51, grifos do autor). Por isso afirmar que o corpoimagem se inscreve nas 

vídeo-cartas, e não é explicado por elas. Nesse sentido, a palavra toma uma dimensão 

de poro, como já sugerido, e faz falar a pele. No entanto, as vídeo-cartas (não) 

filosóficas possuem por princípio a indeterminação, com o que não cabe a justeza de 

uma correspondência única entre texto e imagem, como ocorre no ideograma. 

 

E se há uma fluidez da palavra (para torná-la), por que não dissolver também a forma 

livro? É o que propõem, dos mais variados modos, os “livros de artista” – que, a 

depender do problema plástico que coloquem, podem ser chamados de livro-objeto, 

livro alterado, livro-arte, livro ilustrado, não livro, etc (SILVEIRA, 2008).361 Dentro da 

vasta obra de Fabio Morais, destaca-se, aqui, o metalinguístico Escombros (2007), 

por materializar as tensões do processo criativo de uma escrita (Figura 94). Como 

discute Edith Derdyk (2013) sobre o objeto livro:  

(...) no livro de artista o ‘suporte’ é a temporalidade que se atualiza a 

cada instante em que o livro é lido, visto, tocado, manuseado. E assim 

o tal ‘suporte’ deixa de suportar depósitos gráficos para ser uma 

superfície extensiva [e intensiva], folhas ‘quase cinema’, um campo de 

aterrissagem para sinais transitivos, com alta voltagem poética. 

(DERDYK, 2013, p. 12, grifo nosso) 

                                                           
361 As especificações de cada tipo de livro de artista estão detalhadas no Quadro 3, no capítulo 7, a 
partir da classificação proposta por Julio Plaza (1982). Sobre a divulgação das obras nesses formatos, 
três importantes trabalhos devem ser evidenciados: o livro A página violada: da ternura à injúria na 
construção do livro de artista, de Paulo Silveira (2008); o livro O livro de artista e a enciclopédia visual, 
de Amir Brito Cadôr (2016); e a Coleção Livro de Artista da Universidade Federal de Minas Gerais, que 
é “(...) a primeira coleção em uma biblioteca de universidade pública no Brasil. Iniciada em novembro 
de 2009 com a doação de um conjunto de livros de Alex Flemming, Guto Lacaz, Marilá Dardot e Paulo 
Bruscky. O acervo possui mais de 700 livros catalogados e atualmente é o maior acervo do Brasil.” 
(Fonte: <https://colecaolivrodeartista.wordpress.com/>). 

https://colecaolivrodeartista.wordpress.com/
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Figura 94 – Escombros (2007), livro-objeto de Fabio Morais. 

 
Fonte: <http://www.galeriavermelho.com.br/pt/artista/91/fabio-morais>. 

 

Ainda mais desprovido da unidade verbal, a obra Les vigiles, à la mémoire de Tahar 

Djaout (2007), de Kamel Yahiaoui, põe em evidência a censura da liberdade de 

expressão, ao interferir num instrumento de escrita (a máquina de escrever) através 

de instrumentos de guerra (projéteis) (Figura 95). O trabalho é uma crítica, em 

especial, à realidade argelina na década de 1990. Quanto à definição de seu formato, 

poderia ser chamado de livro-objeto, embora seja divulgado como uma instalação de 

técnica mista, o que faz ressaltar a natureza híbrida desse tipo de obra. 

  
Figura 95 – Les vigiles, à la mémoire de Tahar Djaout  (2007), de Kamel Yahiaoui. 

   
Fonte: <http://www.kamelyahiaoui.com/Les_vigiles/>. 

http://www.galeriavermelho.com.br/pt/artista/91/fabio-morais
http://www.kamelyahiaoui.com/Les_vigiles/
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Na mesma linha de ausência de palavra, o Romance para ser lido sob a chuva (2008), 

também de Fabio Morais (Figura 96, à esquerda), aproxima-se, pela forma, de um dos 

precursores do livro interativo, o Cent mille milliards de poèmes (1961), de Raymond 

Queneau (Figura 96, à direita). Este apresenta 10 páginas, com 14 tiras cada, a partir 

das quais o leitor pode compor diferentes poemas. Já o primeiro, desde sua condição 

de livro-objeto, traz nas páginas picotadas a sensação das linhas formadas pela 

trajetória da água que cai numa tempestade. 

 

Figura 96 – Romance para ser lido sob a chuva (2008), livro-objeto de Fabio Morais 
(à esquerda), e Cent mille milliards de poèmes (1961), livro de Raymond Queneau (à direita). 

   
Fontes: <http://www.galeriavermelho.com.br/pt/artista/91/fabio-morais>; 

<https://colecaolivrodeartista.wordpress.com/2015/11/05/cent-mille-milliards-de-poemes/>.  

 

No mesmo sentido de uma leitura espacialmente dinâmica e antecedendo em 

algumas décadas a obra de Queneau, Stéphane Mallarmé lançou poeticamente a 

ideia de que “Todo Pensamento emite um Lance de Dados” (MALLARMÉ, 2017, p. 

109) com o poema-livro Un coup de dés jamais n’abolira le hasard (1914). Publicado 

com nome reduzido, Um lance de dados traz como elemento decisivo o branco da 

página (Figura 97a), algo que seria aproveitado, mais tarde, pelos concretistas: 

E por que não acrescentar às palavras um elemento a mais, que 

facilite a visão de conjunto? (...) Esse elemento a mais é o espaço não-

linear, que cria um tempo também não-linear. (...) Dessa forma, você 

não só lê, como também vê as palavras no espaço – como se fossem 

coisas concretas, objetivas. (PIGNATARI, 2006, p. 49-50) 

 

A respeito dessa obra, Maurice Blanchot (2011) faz uma reflexão que envolve a 

palavra poética, discussão esta reverberada por ppp (PELBART, 1989a), pelo último 

capítulo desta tese e pelas vídeo-cartas (não) filosóficas. Blanchot (2011) enfatiza que 

a compreensão do exercício literário, por Mallarmé, foi cercada de tormento, o que 

está ilustrado no trecho de uma carta do poeta: 

... Nada que eu não me diga a mim mesmo, menos bem, no murmurar 
esparso de minha solidão, mas onde vós sois o adivinho, é, sim, 

http://www.galeriavermelho.com.br/pt/artista/91/fabio-morais
https://colecaolivrodeartista.wordpress.com/2015/11/05/cent-mille-milliards-de-poemes/
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relativamente a essa palavra mesma: é, notas que tenho sob a mão, 
e que reina do derradeiro lugar do meu espírito. Todo o mistério está 
aí (...). (MALLARMÉ, 1891 apud BLANCHOT, 2011, 37)362 

 

Figura 97 – Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. 

 

(a) Um lance de dados, poema-livro de Stéphane Mallarmé (2017 [1914]). 

 
Fonte: MALLARMÉ, 2017, p. 104-105. 

 

(b) Un coup de dés jamais n’abolira le hasard : image, apropriação de Marcel 

Broodthaers (1969). 

 
Fonte: SILVEIRA, 2008, p. 158. 

 
(c) Un coup de dés jamais n’abolira le hasard : sculpture, apropriação de Michalis Pichler (2008). 

 
 Fonte: CADÔR, 2016, p. 304. 

                                                           
362 Correspondência de Stéphane Mallarmé a Vielé-Griffin, em 8 ago. 1891. 
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Mallarmeando 

Um lance de dados 
jamais abolirá o acaso 
 
E se é por acaso 
 
Lance os dados! 

(JARDIM, 2011) 

 

Com o mesmo movimento de “mallarmear”, em 1969, Marcel Broodthaers fez nova 

edição da obra de Mallarmé, substituindo as frases por tarjas pretas e respeitando a 

disposição das palavras na página e seu tamanho tipográfico original (Figura 97b). A 

semitransparência das folhas da obra de Broodthaers acentua a dinâmica geométrica 

durante a “leitura”. O artista deu como subtítulo a palavra “imagem”, enquanto Michalis 

Pichler, em sua versão apropriada, recortou o que seriam as tarjas da versão anterior, 

formando um livro-escultura (Figura 97c). Já o Dado redondo (1969-1982), de Joan 

Brossa, poderia ser dito como um poema-objeto homônimo do poema Mallarmeando, 

de Rubens Jardim (2011), pois materializa (e enfatiza) o aspecto aleatório do acaso, 

ao transformar seis faces retas em uma única, esférica, que permite graus diagonais 

entre as casas do dado, antes inexistentes na forma cúbica, implodindo os parâmetros 

de previsibilidade da análise combinatória (Figura 98).  

 

Figura 98 – Dado redondo (1969-1982), poema-objeto de Joan Brossa. 

 
Fonte: <http://gramatologia.blogspot.com.br/2011/06/joan-brossa.html>.  

 

Rumo à essa espécie de (des)sintaxe de uma poesia potencial, no início desta 

pesquisa, foi produzido o poema-objeto Meu carnaval (2014), que, ressoando o conto 

de Clarice Lispector (2016) “Felicidade clandestina”, traz tal título inscrito em confetes 

coloridos, remetendo à atmosfera da ficção clariceana que narra o estado agudo de 

felicidade de uma menina por ter em mãos um livro há tempos desejado (Figura 99). 

“Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. (...) Criava as mais falsas 

dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. (...) Não era mais uma 

http://gramatologia.blogspot.com.br/2011/06/joan-brossa.html
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menina com um livro: era uma mulher com o seu amante.” (LISPECTOR, 2016, p. 

396). Esgarçando o caráter epistolar desta investigação, a carta aos pedaços foi 

reunida num pequeno envelope nunca enviado. Meu carnaval também (a)guardado. 

 

Figura 99 – Meu carnaval (2014), poema-objeto de Maruzia Dultra, no qual se pode 

ler, dentre outas coisas, “CLANDESTINA FELICIDADE”. 

 

Fonte: Autora. 
 

Da materialidade objetal para a tela digital, um curioso experimento é a poesia digital 

For All Seasons (2005), de Andreas Müller. Interativa, a obra acontece quando o leitor 

toca os textos através do mouse. Para cada um deles (que versa sobre uma das 

estações), as letras se rearranjam, simulando aspectos do conteúdo “lido”: flores 

brotam, peixes nadam, folhas caducam, a neve cai... A palavra estilhaçada enquanto 

sintaxe e morfologia gramaticais produz outro ser de sensações – visual, tátil. Háptico. 

 

Figura 100 – For All Seasons (2005), poesia digital de Andreas Müller. 

 
Fonte: <http://www.hahakid.net/forallseasons/forallseasons.html>. 

http://www.hahakid.net/forallseasons/forallseasons.html
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É alguma coisa como mais para ver e menos para ler a ‘escritura’; ou 

antes vendo e depois lendo, ou ver numa maneira superficial e ler em 

profundidade, ou qualquer coisa para ler nem muito, nem não muito: 

porque na base há e não há ‘escritura’, ela vai embora através de 

caminhos malucos? (...) será que o corpo da escrita, depois de tantas 

análises e provas, mudou dentro ou além da medida? (MIGLIETTA, 

1996 apud SILVEIRA, 2008, p. 288)363 

 

5.2 O corpo que escreve Roteiros de sensações 

É sempre do corpo que se trata,  

mesmo e principalmente  

quando se parte do corpo da escrita. 

(Peter Pál Pelbart, 2009a, p. 42) 

 

O papel do roteiro, no audiovisual, é ser um guia para as gravações e edição 

(SANTOVENIA, 2001, p. 108-110), sendo, assim, nas palavras do cineasta russo 

Andrei Tarkovski (2010), um “produto semiacabado (...) que não pretende, por si só, 

afetar o leitor de forma completa e definitiva, mas que foi criado tão somente com o 

objetivo de se transformar num filme e só a partir daí adquirir sua forma final.” 

(TARKOVSKI, 2010, p. 86). Tradicionalmente, “(...) os roteiros são ‘escritos’ com uma 

linguagem que importa pouco: as palavras estão ali provisoriamente, são as imagens 

e os sons que escreverão realmente o filme.” (COMOLLI, 2008, p. 171-172). Por outro 

lado, de sua constituição escrita, advém uma aproximação com a literatura – Tarkovski 

(2010) rememora a indicação: o quarto cheirava a poeira, flores mortas e tinta seca... 

Elementos imprecisos e, ao mesmo tempo, materiais, que contribuem para a 

construção da atmosfera cênica. “É nesse ponto que a literatura realmente influencia 

o cinema de uma maneira útil e necessária, sem sufocá-lo ou desvirtuá-lo.” 

(TARKOVSKI, 2010, p. 87). 

 

A ideia de um roteiro rígido, a ser seguido minuciosamente, cede lugar à respiração 

do audiovisual, na medida em que o realizador trata o material: “(...) durante o 

processo de filmagem, montagem e criação da trilha sonora, a ideia vai se 

cristalizando em formas cada vez mais precisas, e a estrutura das imagens do filme 

só vem a ser decidida no último minuto.” (TARKOVSKI, 2010, p. 109). Essa espécie 

de ausculta se torna ainda mais relevante quando som, escrita e imagem são tateados 

                                                           
363 Correspondência do artista Enzo Miglietta, intitulada “O ato estético de escrever”, enviada de Novoli, 
Itália, em 12 dez. 1996. 
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em prol do alcance de sensações para uma roteirização reversa, o aqui proposto 

Roteiro de sensações. Ao invés de início, ele é o fim e o meio. 

 

Os Roteiros de sensações são o próprio vídeo desta tese, como processo e produto: 

as vídeo-cartas (não) filosóficas. Neles, o texto literário em si (ou mesmo o filosófico) 

torna-se escrito epistolar posto em cena: uma carta composta por adulterações das 

palavras de outrem... que se dirigem agora a um interlocutor específico – outra 

diferença em relação ao cinema, já que um filme não lhe chega endereçado por 

correio! Nesse sentido, além de ppp, que é uma audiência planejada, os outros 

espectadores das vídeo-cartas tornam-se uma audiência desconhecida para os 

gestos íntimos enviados – “Esse leitor, é mister que eu o procure (que eu o ‘drague’), 

sem saber onde ele está. Um espaço de fruição fica então criado. Não é a ‘pessoa’ do 

outro que me é necessário, é o espaço: a possibilidade (...).” (BARTHES, 1973, p. 9). 

A possibilidade de encontros.  

 

Sobre o assunto, Hans-Georg Gadamer (2010) afirma: “Escrever [e vídeo-cartAgrafar] 

não é neste caso simplesmente assentar por escrito algo para si mesmo ou para um 

outro. Ao contrário, ele transforma-se em um escrever autêntico que ‘cria’ algo para o 

leitor esperado ou a ser conquistado.” (GADAMER, 2010, p. 116). Já Blanchot (2011) 

traz a questão de uma textura do íntimo: “(...) a obra somente é obra quando ela se 

converte na intimidade aberta de alguém que a escreveu e de alguém que a leu, o 

espaço violentamente desvendado pela contestação mútua do poder de dizer e do 

poder de ouvir.” (BLANCHOT, 2011, p, 29, grifo nosso). No mesmo sentido, o poeta 

Shûji Terayama diz em vídeo-carta ao correspondente Shuntarō Tanikawa: “Nem o 

significado nem a lógica pertence unicamente ao autor... Metade disso é criado pelos 

receptores, você não acha?” (TANIKAWA; TERAYAMA, 1982-1983, tradução 

nossa).364 A remetente-pesquisadora, por sua vez, como personagem implícita da 

vídeo-carta, não precisa estar visível na tela para que apareça, por isso sua voz é in 

e off, in-off. Ela fala através de uma voz espectral, emissão em primeiro plano 

acompanhada por texturas sonoras as mais diversas. 

Mas não é a voz de um narrador convencional, como aquela que se 
ouve em alguns documentários tradicionais: é uma voz sussurrada, 
improvisada em tom baixíssimo, como que falando para dentro, uma 

                                                           
364 Da legenda em inglês (áudio original em japonês): “Neither meaning nor logic belongs to the author 
alone... Half of it is created by the receivers, don't you think?” (TANIKAWA; TERAYAMA, 1982-1983). 
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imagem sonora admirável da linguagem interior: o pensamento. 
(MACHADO, 2004, p. 19) 

  

Trata-se de palavras e ações que vão à tela e, ao mesmo tempo, escapam dela. O 

que as imagens e os sons mostram faz parte do corpo que escreve, ou melhor, da 

ponte que o liga ao corpo que lê/vê. A vídeo-carta se dá no plano da interlocução (ou 

em vários deles). Daí outra distinção em relação ao cinema, a postura para com o 

evento concreto (o mundo factível), sobre o qual Tarkovski (2010) fala: “A primeira 

coisa que se deve descrever é o acontecimento, e não a nossa atitude em relação ao 

mesmo.” (TARKOVSKI, 2010, p. 93). No Roteiro de sensações, porém, mais interessa 

a reverberação das relações e menos sua narrativa em torno de fatos, por isso 

dispensar toda uma mise en scène recheada de atores interpretando diálogos de 

personagens visíveis – em uma expressão: por isso dispensar a representação. Nesse 

sentido, Comolli (2008) critica: “Os roteiros de ficção são, frequentemente (cada vez 

mais), fóbicos: eles temem aquilo que lhes provoca fissuras, que os corta, os subverte. 

Eles afastam o acidental, o aleatório.” (COMOLLI, 2008, p. 177). Num outro mundo... 

sugere ppp:  

Os cientistas se desesperam, não há previsibilidade, tudo é irracional, 
ou eles o são. Os artistas, por sua vez, são felizes. Inebriam-se com 
os acasos imprevistos, inexplicáveis, retroativos. A maioria vive o 
instante, já que é difícil prever o efeito de um ato presente no futuro. 
Cada ato é uma ilha no tempo, a ser julgado por si mesmo. Os 
empregados respondem a cada insulto dos patrões, cada beijo é sem 
passado nem futuro. (PELBART, 2007, p. XVI) 

 

Também usufruindo de tal multiplicidade, os Roteiros de sensações desta tese falam 

através de vozes femininas que emanam palavras sob condições variadas, mas que 

nunca têm suas reais emissoras reveladas (porque não é isto que importa ou mesmo 

porque é o anonimato que interessa). É como se o close-up tivesse sido eleito para a 

captação vocal, considerando que “(...) o falar diferencia-se de outras formas de 

expressões vocais como o grito, o gemido, o riso, etc.” (GADAMER, 2010, p. 113). A 

opção pelo uso desse recurso foi feita também nas imagens – seja na constituição da 

Dermoteca, seja na gravação de atos e objetos, compondo recortes imagéticos 

mínimos, por assim dizer –, infimidades em busca da intimidade. “A seleção de planos 



308 
 

resulta, para o realizador, algo análogo ao que para o escritor significa a eleição de 

palavras.” (SANTOVENIA, 2001, p. 110, tradução nossa).365 

(...) o colorismo conjura tanto a figuração quanto a narrativa, para se 

aproximar infinitamente de um ‘fato’ pictural [também videográfico] em 

estado puro, onde nada mais há para contar. Esse fato é a constituição 

ou reconstituição de uma função háptica da visão. (DELEUZE, 2007, 

p. 134) 

 

O uso do texto verbal no vídeo ultrapassou uma mera herança epistolar ou apego à 

logosfera; emergiu por uma necessidade na pesquisa da sensação: “Eu me interesso 

pela linguagem porque ela me fere ou me seduz.” (BARTHES, 1973, p. 51). O desafio 

foi como tratá-lo para além de uma carta lida inserida na linguagem audiovisual. Afinal, 

como alcançar as “Palavras não mais palavras” anunciadas no vídeo do cais ao caos? 

Seria preciso repetir: “Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos com 

sensações. Pintamos, esculpimos, compomos, escrevemos sensações.” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2010, p. 196).  

 

Vale destacar, também, que ler é um ato necessário à escrita, é sua espécie de 

realização. De acordo com Gadamer (2010, p. 118), esta utilização do texto pelo leitor 

pode ser mediada (leitura recitada e apresentação do texto) ou imediata (leitura em 

voz alta e leitura silenciosa). “A Ásia conheceu dispositivos mistos, como o benshi 

japonês, que simultaneamente mimava, gritava e comentava o texto do filme. (...) o 

cinema assim disjunto, rachado, dado a ver e a ouvir em duas cenas ao mesmo 

tempo.” (DANEY, 2015a, p. 218). Nesse sentido, Pignatari (2006) afirma: “(...) a 

oralização ou musicalização de um poema (...) não é uma simples passagem da 

palavra escrita para a falada. Sons e/ou palavras precisam ser repetidas, prolongadas, 

mutiladas, etc.” (PIGNATARI, 2006, p. 59). O mesmo pode ser dito para o conteúdo 

verbal destas vídeo-cartas, que possuem, além da dimensão temporal da palavra – a 

voz –, sua dimensão espacial – a escrita: o espaço da tela como uma página com 

profundidade, embora seja materialmente bidimensional. Assim, 

(…) precisamos estabelecer uma diferença entre aquilo que é 

realmente transponível para a materialidade de uma voz e aquilo que 

só pode ser escutado com o ouvido interior [através do grafismo]. (…) 

trata-se apenas de algo como uma voz a ser ouvida que não precisa 

e não pode mesmo ser uma voz real. No fundo, esta voz a ser 

                                                           
365 Do original em espanhol: “La selección de planos resulta, para el realizador, algo análogo a lo que 
para el escritor significa la elección de palabras.” (SANTOVENIA, 2001, p. 110). 
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escutada que nunca fala (...) é primariamente algo que se acha em 

nossa imaginação (...). (GADAMER, 2010, p. 121) 

 

Esta voz imaginada, da leitura silenciosa, insurge da “fixação escrita” (GADAMER, 

2010, p. 111) nas vídeo-cartas: a palavra na tela – quando ela se torna também uma 

imagem? Imagem por um fio... É preciso, então, voltar atrás e dizer que esta escrita 

escorrega, escoa, escapa, deixa escapar; que não é, portanto, fixa em si, nem fixada. 

a imagem 

o corpo 

a escrita por um fio 

                       de lágrima 

                         um copo 

                         uma gota d’água 

      366 

 

[Dedicatória suturada no livro A gênese de um corpo desconhecido,  
de Kuniichi Uno, para a Professora Sonia Rangel] 

 

Se a tela é linha tecida em uma trama que se faz, desfaz e refaz, a escrita por um fio 

diz respeito a visibilidades limítrofes, prenúncios de uma desaparição. E como fazer 

para que as imagens das vídeo-cartas não fossem ilustração do texto, sua 

opacificação? O desafio foi, a partir das imagens amadas e amantes, dar escuta a 

esses arquivos, como se ouvisse o estado sonoro e clínico das imagens. O que elas 

dizem, afinal? “Pois escutar é obviamente constitutivo de tudo aquilo que a linguagem 

[também a visual] deve ser, quer seja ela falada, escrita ou silenciada.” (GADAMER, 

2010, p. 111). Para além de suporte da escrita ou mascaramento dela, as imagens 

                                                           
366 Adulteração do poema “cartas náugrafas I”. 
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mostraram uma face (seu duplo), como pode ser a maquiagem uma imagem 

transformada do rosto.  

 

A tela tramada, afinal... por linhas escritas! Aqui está nossa (hipo)tese ou, pelo menos, 

parte dela. Nesta chave verler, cabe ressaltar que “A configuração temporal da 

leitura permanece ainda em uma certa correspondência com a configuração temporal 

do texto. Mas ela não é a mesma (...).” (GADAMER, 2010, p. 124). Daí a possibilidade 

de compor o Livrídeo367 com as vídeo-cartas, subvertendo a indicação capitular visada 

e assistindo a todas de uma vez, em uma sequência própria – do que caberia indagar: 

Como ler a tese? 

 

Esse leitor que vê,368 leitor-espectador, situa-se no espaço extradiegético369 – o 

“espaço off suplementar” (DUBOIS, 2004, p. 247) –, no qual há um cruzamento 

temporal, pois as vídeo-cartas exibem fragmentos do momento de sua feitura e isto 

participa de sua fruição (DUBOIS, 2004, p. 224). Já o espaço diegético das vídeo-

cartas constitui-se tanto do interior da vídeo-caixa quanto do seu exterior – a tampa 

como suporte para ações no caderno que rouba o vídeo (Figura 102), porque guarda 

materialmente o que foi imagetizado. Também a vídeo-caixa permaneceu constituída 

no plano tangível após as gravações; como cenário, ela propiciou uma contiguidade 

narrativa (embora tenha havido uma “quebra de continuísmo” quando foi rearranjada 

entre uma gravação e outra). 

 

Figura 102 – Caderno de experimentação das vídeo-cartas (não) filosóficas. 

   
Fonte: Autora. 

                                                           
367 Neologismo utilizado textualmente por Giselle Beiguelman (2007) e proposto como experimento 
nesta pesquisa, conforme é discutido no capítulo 7.  
368 Cabe ressaltar que, na leitura das vídeo-cartas, interessa menos a legibilidade (legibility) e a 
leiturabilidade (readability) que a fruição delas enquanto Roteiros de sensações. Tais elementos serão 
detalhados no item 7.3. 
369 A diegese é constituída pelos elementos cênicos dispostos na lógica da narrativa espaço-temporal 
do filme ou vídeo – é a realidade fílmica ou videográfica, por assim dizer (DUBOIS, 2004). 
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A despeito dessa distinção, no entanto, vale destacar que Dubois (2004) reivindica 

para o vídeo que, em lugar da divisão que o cinema faz entre espaço in (onde os 

elementos estão em cena, a diegese) e espaço off (o “fora” da tela), ele tem uma 

espécie de “espaço off incorporado” (DUBOIS, 2004, p. 94). A partir desta ideia, pode-

se dizer que o vídeo contém em si todas as imagens que dele venha a insurgir. Uma 

totalização da imagem na tela:  

(...) se algum outro espaço precisa ser invocado, ele é imediatamente 
acrescentado ao quadro. Os personagens não entram em campo ou 
saem de campo, como no cinema, mas aparecem de repente no lugar 
onde devem contracenar, invocados por uma incrustação ou pela 
abertura de uma janela. (MACHADO, 2004, p. 93)   

 

Esse modo de estruturação aproxima o vídeo do fractal, por ambos compartilharem a 

propriedade da complexidade infinita. Nas palavras de Dubois (2004): “O modelo 

abstrato (e matemático) desta lógica visual do vídeo poderia ser encontrado na lógica 

de visualização dos fractais: mergulhamos aí até o infinito, como numa zoom-in (ou 

out) interminável (...).” (DUBOIS, 2004, p. 94). E este não é o único aspecto partilhado 

por eles: tal qual a origem etimológica latina do vídeo, fractal deriva do adjetivo fractus, 

que significa “quebrado” (MANDELBROT apud MIRANDA et al., 2008, p. 1). Numa 

definição dita informal, Benoît Mandelbrot, o pai desta nova geometria, fala:  

Os fractais são formas geométricas que são igualmente complexas 
nos seus detalhes e na sua forma geral. Isto é, se um pedaço fractal 
for devidamente aumentado para tornar-se do mesmo tamanho que o 
todo, deveria parecer-se com o todo, ainda que tivesse que sofrer 
algumas pequenas deformações. (MANDELBROT, 2008, p. 197)  

 

José Garcia Miranda e colaboradores (2008) destacam que “As principais 

propriedades que caracterizam os fractais são a autossemelhança, a complexidade 

infinita e a sua dimensão [fracionária].” (MIRANDA et al., 2008, p. 2). Além disso, de 

acordo com José Júlio Tôrres (2005), as interconexões entre os componentes fractais 

“Manifestam-se ao mesmo tempo como conexões tipo partícula e tipo onda.” 

(TÔRRES, 2005, p. 199), ou seja: de maneira complexa. A Teoria da Complexidade 

estabelecida com a mudança de paradigma epistemológico, na década de 1960, a 

partir da reunião de diversas teorias (TÔRRES, 2005, p. 194), mostra que   

O Universo não é composto somente de matéria e energia, e sim, de 
matéria, energia e, principalmente, de relacionamentos. É um 
processo. (...) Matéria, energia e relacionamentos nada mais são, 
respectivamente, do que meios de armazenamento, de transporte e 
de multiplicação de dados para a geração de informação e 
conhecimento. (TÔRRES, 2005, p. 194)   
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No teor dessas noções, localizam-se os sistemas complexos, cujo todo não pode ser 

explicado pela soma das partes, mas sim pela relação entre elas, levando-se em conta 

que o todo também tem uma relação de feedback para com as partes. Como afirma 

William Rand (2015), “(...) cada ponto de partida do sistema está muito perto de outro 

ponto de partida com um futuro muito diferente. Isso é por vezes referido como o efeito 

borboleta (...).” (RAND, 2015, p. 48). 

 

A interseção desta pesquisa com a geometria fractal foi encontrada, também, porque 

no vídeo, “(...) qualquer parte da imagem já contém todas as imagens a ela 

relacionadas e, portanto, não há mais ‘dentro’ nem ‘fora’, tudo já está contido nessa 

‘espessura da imagem’.” (MACHADO, 2004, p. 15-16). Como explica Dubois (2004):  

Tudo vem dela e tudo retorna a ela. Assim, tudo pode sempre, a todo 
momento, vir à superfície visível a partir dessa interioridade da tela 
espessa. Algo como o fantasma de um fundo inesgotável, que conterá 
a totalidade das aparências e que alimentará continuamente a imagem 
por emergência interna. (DUBOIS, 2004, p. 93-94) 

 

Além disso, a linguagem videográfica é composta, principalmente, por três 

procedimentos de edição que substituem a montagem de planos do cinema e são 

agrupados como “mixagem de imagens” (bricolagem audiovisual). São eles: a 

sobreimpressão (transparência e estratificação); as janelas (recortes e justaposição); 

e a incrustação (textura vazada) (DUBOIS, 2004, p. 78-83).370 Na fusão, como uma 

anamorfose cronotópica que potencialmente é, “Superpostas as imagens, elas se 

dissolvem umas nas outras, apagando os próprios contornos e desmaterializando as 

figuras numa trajetória estilizada.” (MACHADO, 2008a, p. 107). Tais imagens estão de 

acordo com a colocação de Dubois (2004) de que,   

(...) no vídeo, nos deparamos no mais das vezes com vários espaços 
e vários corpos, ou com várias imagens de um mesmo corpo, 
imbricadas umas nas outras (o que reforça a impressão de 
caleidoscópio). (...) o vídeo opõe assim um irrealismo da 
decomposição/recomposição da imagem. (...) Isto é o que eu chamaria 
de imagem como composição. (DUBOIS, 2004, p. 84, grifos nossos) 

 

                                                           
370 A partir dessa categorização sistematizada por Dubois (2004), podemos distinguir da sobreposição 
de quadros translúcidos uma cartografia da imagem videográfica traçada por outros dois 
procedimentos: 1) o esquadrinhamento da imagem (divisão de quadrantes do mesmo frame, até a 
escala mínima do pixel); 2) a multiplicação do mesmo frame como janelas simultâneas (como na obra 
Odysseia (2013), de Antoine d’Agata). 
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Esta “imagem como composição” forma uma trama complexa na qual “A maneira 

como esses componentes interconectados interagem, sem que mude a organização, 

forma a Estrutura (...). (...) sempre há a possibilidade do surgimento de uma nova 

célula, a partir de qualquer das células já existentes.” (TÔRRES, 2005, p. 199). Dela 

advém também a imagem totalizante do vídeo demarcada por Dubois (2004): 

“Estamos em um universo que absorve e regurgita tudo, estamos em um mundo sem 

limite, e portanto sem espaço off, já que ele contém em si mesmo (em sua matéria de 

imagem, em seu próprio corpo interior) a totalidade do universo.” (DUBOIS, 2004, p. 

94). Em suma, a área finita da tela contém um perímetro imagético infinito por uma 

espécie de rugosidade intrínseca do vídeo, tal qual os fractais e o mundo 

(MANDELBROT, 2010). 

 

Essa exploração conceitual da natureza fractal das vídeo-cartas (não) filosóficas 

ratifica o aspecto complexo do objeto metodológico da pesquisa em questão – o vídeo. 

Perceber tal complexidade parece fundamental para a realização desta pesquisa, já 

que é um indicativo de que o intercâmbio entre as áreas do conhecimento não deve 

ser desprezado, pelo contrário: deve ser pensado para a constituição de trabalhos 

híbridos, que ultrapassem as divisões. A ratificação (e não retificação) dessas 

“monstruosidades” é necessária, conforme aponta Foucault (2011), afirmando que um 

trabalho insituável entre as disciplinas interroga a ordem do discurso. Desse modo, 

através da aproximação entre os desafios fractais e videográficos, ressoa-se a 

constatação de Giorgio Agamben (2014a) sobre uma postura verdadeiramente 

contemporânea: “Todos os tempos são, para quem deles experimenta 

contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver 

essa obscuridade, que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do 

presente.” (AGAMBEN, 2014a, p. 25). 

 

De volta à escritura vocal (que é a fala em seu sentido mais genuíno, segundo 

Gadamer (2010)), diz Barthes (1973): 

A escritura em voz alta não é expressiva; deixa a expressão ao 

fenotexto, ao código regular da comunicação; por seu lado ela 

pertence ao genotexto, à significância; é transportada, não pelas 

inflexões dramáticas, pelas entonações maliciosas, os acentos 

complacentes, mas pelo grão da voz, que é um misto erótico de timbre 

e de linguagem, e pode portanto ser por sua vez, tal como a dicção, a 

matéria de uma arte: a arte de conduzir o próprio corpo (...). (...) seu 
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objetivo não é a clareza das mensagens, o teatro das emoções; o que 

ela procura (numa perspectiva de fruição), são os incidentes 

pulsionais, a linguagem atapetada de pele, um texto onde se possa 

ouvir o grão da garganta (...), toda uma estereofonia da carne 

profunda: a articulação do corpo, da língua, não a do sentido, da 

linguagem. (...) para que consiga deportar o significado para muito 

longe e jogar, por assim dizer, o corpo anônimo do ator em minha 

orelha: isso granula, isso acaricia, isso raspa, isso corta: isso frui. 

(BARTHES, 1973, p. 85-86, grifos do autor) 

 

Segundo o autor, a fruição é um rompante, um átimo sem prenúncio: “(…) um 

arrebatamento (marginal, excêntrico) rumo ao Novo (...).” (BARTHES, 1973, p. 55). 

Ela possui uma “verdade escandalosa” que é da ordem do indizível. A escritura, que 

é o texto de fruição, tem a forma do corpo erótico: “O prazer do texto seria irredutível 

a seu funcionamento gramatical (fenotextual), como o prazer do corpo é irredutível à 

necessidade fisiológica.” (BARTHES, 1973, p. 25). Nesse sentido, para Barthes 

(1973), a escritura é a prova de que o texto deseja o leitor; ela é “a ciência das fruições 

da linguagem” (BARTHES, 1973, p. 11), aquilo que põe em crise o estatuto da 

logosfera. Seu oposto é a escrevinhação, uma “tagarelice” feita num lugar “limpo de 

toda sensualidade de linguagem.” (BARTHES, 1973, p. 71). Os detalhes da escritura 

não envelhecem; a escrevinhação, sim – o que instiga outra provocação deste 

trabalho, feito de cartas e vídeo-cartas (não) filosóficas: Como escrever a tese? 

 

Nessa via, vale retomar a reflexão sobre a atividade epistolográfica inicial: uma 

pesquisa da sensação com palavras, anterior à pesquisa da sensação com imagens 

e sons (aliás, escrever não seria também isto?). Vale retomar e lembrar que “(...) não 

se pode falar ‘sobre’ um texto assim, só se pode falar ‘em’ ele, à sua maneira, só se 

pode entrar num plágio desvairado (...).” (BARTHES, 1973, p. 31-32). Assim, esta 

mixagem com os matizes bibliográficos convocado se justifica pelo procedimento da 

incrustação, tomado emprestado do contexto videográfico: citações incorporadas aos 

“frames do texto”. Esse foi o modo encontrado, afinal, para criar o rio onde flui o 

contato do leitor-espectador com o entre das linguagens estabelecida/subversiva, já 

que “(…) a fenda das duas margens, o interstício da fruição, produz-se no volume das 

linguagens, na enunciação, não na sequência dos enunciados (...).” (BARTHES, 1973, 

p. 20). Por isso também se optou pela apresentação das vídeo-cartas como epígrafes 

audiovisuais. 
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Sobre as obras de referência utilizadas neste trabalho, vale ressaltar que, por se tratar 

de uma investigação híbrida, além dos referenciais teóricos, foram convocadas 

referências literárias, videográficas e cinematográficas, e formatos híbridos em si. A 

propósito de tal modo de operar, tem-se como exemplo a vídeo-carta de Jean-Luc 

Godard intitulada Lettre à Freddy Buache: à propos d’un court-metrage sur la ville de 

Lausanne (1982), uma das primeiras do gênero. Nela, Godard cita o teórico Ludwig 

Wittgenstein, os pintores Pierre Bonnard e Pablo Picasso, o escritor Charles 

Baudelaire e o cineasta Ernst Lubitisch. Ele finaliza a vídeo-carta expressando a 

seguinte intenção sobre sua realização audiovisual:  

Me interessa tentar olhar para as coisas um pouco cientificamente, 
tentar encontrar em todos estes movimentos de multidão o ritmo, para 
encontrar o início da ficção, porque a cidade é ficção. O verde, o céu, 
a floresta é romance. A água é romance. A cidade é ficção, é a  
necessidade da ficção. Ela pode ser bela por causa disso. (GODARD, 
1982, tradução nossa)371 

 

Nesse sentido, é interessante assinalar o exercício teórico de Tarkovski (2010) com 

base em suas atividades práticas, entrecruzamento que ele demarca ao afirmar que 

o cineasta emerge como artista “quando ele se torna uma espécie de filósofo” 

(TARKOVSKI, 2010, p. 68). O autor desenvolve sua tese sobre “o tempo impresso” 

dizendo que o cinema registra o tempo da vida na película. Para tanto, o cineasta deve 

realizar seu trabalho sobre o “bloco de tempo” filmado, esculpindo-o. Tarkovski (2010) 

destaca que, com a invenção do cinema, “(...) conquistara-se uma matriz do tempo 

real. (...) a possibilidade de imprimir em celuloide a realidade do tempo.” (TARKOVSKI, 

2010, p. 71, grifo do autor).  

 

Tendo em vista que a realização de um filme é sua passagem das palavras do roteiro 

para a materialidade do “tempo impresso”, as vídeo-cartas (não) filosóficas entrelaçam, 

a um só tempo, a imaterialidade verbal às plasticidades visual e sonora da palavra, 

fazendo desaparecer a transição a favor da aparição de um corpoimagem. Assim, o que 

se vislumbra lembra a natureza musical: “(...) a força vital da música materializa-se no 

limiar do seu total desaparecimento.” (TARKOVSKI, 2010, p. 71, grifo nosso).  

                                                           
371 Do original em francês: « Ça m’interesse d’essayer de regarder les choses un peu scientifiquement, 
essayer de trouver dans tous ces mouvements de foule le rythme, de retrouver le départ de la fiction 
parce que la ville c’est la fiction. Le vert, le ciel, la forêt c’est le roman. L’eau c’est le roman. La ville c’est 
la fiction, c’est la nécessité de la fiction. Elle peut être belle à cause de cela. » (GODARD, 1982). 



316 
 

Talvez materializando a passagem silenciosa das cartas para as vídeo-cartas, entre 

os anos de 2013 e 2015, a primeira vídeo-carta trouxe, justamente, o material extremo 

de uma partitura vazia, sob “Os sons do silêncio”372... Tocada de forma instrumental 

na vídeo-carta através de uma caixinha musical movida a manivela,373 a música, 

embora com a letra ocultada, talvez não por acaso, cintila uma aparição: 

(...) 

Eu vim conversar com você de novo 

Porque uma visão um pouco arrepiante 

Deixou sementes enquanto eu dormia 

E a visão que foi plantada em meu cérebro 

Ainda permanece dentro do som do silêncio 

(...) meus olhos foram apunhalados 

Pelo brilho de uma luz de neon 

Que partiu a noite 

E tocou o som do silêncio 

(...) minhas palavras caíram como gotas silenciosas de chuva 

E ecoaram nos poços do silêncio. 

  (SIMON, 1964, tradução nossa) 374 

 

Pode-se dizer, ainda, que estas vídeo-cartas são uma espécie de “rascunhos 

audiovisuais”, feitas “(…) num jorro primeiro, sem revisá-las, não por confiar na virtude 

da espontaneidade, mas para nelas deixar aparecer o caráter problemático, 

voluntariamente incerto (...).” (PELBART, 2013, p. 217, grifo nosso). Uma imagem-

rascunho, um som-rascunho, que dialogam com o rumor, com o ruído, com a ruína. 

Quando se voltou a eles, foi para tecer versões adulteradas das vídeo-cartas, para 

expor um vídeo grávido de outro, movimento vídeo-cartAgráfico definido pelo fato de 

                                                           
372 Referência à música “The sounds of silence”, de Paul Simon (1964). 
373 A introdução deste objeto sonoro na diegese do vídeo, expondo sua engenhoca, fez da trilha sonora, 
som ambiente. 
374 Do original em inglês: 

“(…)  

I've come to talk with you again 

Because a vision softly creeping 

Left its seeds while I was sleeping 

And the vision that was planted in my brain 

Still remains within the sound of silence 

(…) my eyes were stabbed 

By the flash of a neon light 

That split the night 

And touched the sound of silence 

(…) my words like silent raindrops fell 

And echoed in the wells of silence” 

(SIMON, 1964) 
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que “Cada cartografia é um mundo próprio e apropriado falando do mundo em 

questão. (...) [Ela] tem por sentido que os outros a vejam e leiam suas marcas (...).” 

(GALEFFI, 2014, p. 61). 

 

Para Tarkovski (2010), a imagem deve advir da contemplação da realidade, já que “O 

elemento básico do cinema, que permeia até mesmo suas células mais 

microscópicas, é a observação.” (TARKOVSKI, 2010, p. 75). Sobre esse modo de 

operar, ele diz: “(...) não se trata de uma maneira de filmar, mas uma maneira de 

reconstruir, de recriar a vida.” (TARKOVSKI, 2010, p. 73). Mas não seria necessário 

indagar que, tanto o cinema, quanto o vídeo, constituem vidas próprias? (E distintas 

entre si...) Aliás, também na arte da palavra, segundo Pignatari (2006), “[O poeta] está 

sempre criando e recriando a linguagem. Vale dizer: está sempre criando o mundo.” 

(PIGNATARI, 2006, p. 11) – “(…) todos os outros momentos permanecem mudos 

enquanto resíduos da vida vivida (...).” (GADAMER, 2010, p. 113). Sobre o assunto, 

ppp afirma na esteira de Foucault: “Não a experiência trivial, mas aquela em que a 

vida atinge o máximo de intensidade, abolindo-se. Não a experiência cotidiana, mas 

a experiência-limite. (...) a experimentação que em seu curso prescinde do sujeito ou 

o abole.” (PELBART, 2013, p. 207-208). 

 

Em torno dessa abolição do sujeito, foi problematizada uma desautoria na elaboração 

das vídeo-cartas, ao tomar vozes de autores e deslocar as aspas, tornando uma 

autoria que tem mais a ver com a dissolução do eu que com sua afirmação. O 

abandono de si é a abertura para sua transformação, o desapego a uma fixidez 

subjetiva, no qual “(…) certas modalidades de subjetivação (...) implicariam diferentes 

graus de dessubjetivação.” (PELBART, 2013, p. 222). Nisso se incluem as mudanças 

pelas quais passou a pesquisadora, na feitura da tese, “(...) uma metamorfose, uma 

transformação na relação com as coisas, com os outros, consigo mesmo, com a 

verdade.” (PELBART, 2013, p. 207). 

 

Para além do documental e do jornalístico na esfera audiovisual, é cabível questionar 

a fidedignidade com o vivível, já que se trata de criação. Esta pode estar inteiramente 

descolada do sentido de veracidade, percorrendo veredas insondáveis (até mesmo 

neste caso, que parte do factível que é a experiência concreta de realizar uma 

investigação acadêmica). Como o próprio Tarkovski (2010) enfatiza: “(...) a obra do 
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autor nasce do seu pensamento, da sua intenção, da sua necessidade de dar seu 

depoimento sobre algo importante.” (TARKOVSKI, 2010, p. 88). Na mesma direção, 

diz Deleuze (1987): “Um criador não é um ser que trabalha pelo prazer. Um criador só 

faz aquilo de que tem absoluta necessidade.” (DELEUZE, 1987).  

 

Tal importância dada ao criador frente à criação é menos sua sustentação enquanto 

autor que a tessitura de possibilidades de sua própria reinvenção. Se ele cria, é, 

também, na medida de se experimentar através daquilo que cria. Isto em nada tem a 

ver com a realidade vivida ou mesmo representada: “Não se trata de mentiras, de 

fabulações, de inverdades, mas da fabricação de uma ‘experiência’ que, no entanto, 

está nas antípodas de qualquer remissão a um ‘vivido’, ‘autêntico’, ‘verdadeiro’ ou 

‘real’.” (PELBART, 2013, p. 210). Sobre a produção poética, é preciso destacar, ainda, 

a distinção que Barthes (1973) faz de quando o sentido único da obra é o desejo 

versus quando ela é reflexo do real: 

A figuração seria o modo de aparição do corpo erótico (em qualquer 

grau e sob qualquer modo que seja) (...). (...) A representação (...) seria 

uma figuração embaraçada, atravancada de outros sentidos que não 

o do desejo: um espaço de álibis (realidade, moral, verossimilhança, 

legibilidade, verdade, etc.). (...) A representação é isso: quando nada 

sai, quando nada salta fora do quadro: do quadro, do livro, do écran. 

(BARTHES, 1973, p. 72; 73; 74, 1º grifo nosso) 

 

Assim, o vídeo aqui proposto se configura na exploração da tela como espaço de 

texturas, e não de situações realistas – como a liberação pela qual passou a pintura 

após a invenção da fotografia. Há, porém, um comprometimento a ser perseguido 

relativo ao vivível: uma postura ético-estética, que significa, para estes Roteiros de 

sensações, as já expostas fissuras de uma videocracia e a atitude pós-disciplinar, 

discussão a seguir. 
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6. DESAFIO-A-FIO: 

UMA ATITUDE PÓS-DISCIPLINAR 
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Fonte: Autora. 

Ed me passa o novelo. Está sentado do outro lado da janela e fica invisível, muitas vezes.  
É só fechar os olhos, ele me diz. Digo a ele que tenho vontade de dobrá-lo, ele, com esse 

nome tão pequenininho. Dobro Ed e coloco na última gaveta. Tiro. Quero Ed do lado de fora, 
embora ele seja assim tão líquido e me escorra entre os dedos. Ed, você é uma ilha, 

reclamo. Saio nadando. Faço sinal. Olhe aqui. O quê?, ele retruca com o mau humor típico 
dos editores. Vá, desenrole este carretel e vá me dando linha. Ele segue me dando corda. 

Continuo.  

(Laura Castro, 2013) 
 

E à medida que o papel abria caminho à agulha com um leve estalo, 
 eu cedia à tentação de me apaixonar pelo reticulado do avesso que ia ficando mais confuso 

a cada ponto dado, com o qual, no direito, me aproximava da meta. 

(Walter Benjamin, 2009, p. 129) 
 

Este capítulo traz, diretamente, a discussão sobre disciplinaridades e a zona limítrofe 

pós-disciplinar em que transita esta pesquisa: a tese fala da pós-disciplinaridade, 

realizando-a através das vídeo-cartas (não) filosóficas. O verdadeiro desafio é este. 

Para tanto, são confrontados os regimes mono, pluri/multi, inter e transdisciplinar, 

além de discutida a relação da instituição com a arte e a academia, e problematizado 

um “saber-vaga-lume” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 136). Como introdução ao debate, 

a seguir será apresentado um texto acerca de algumas experiências vistas e vividas 

em torno do corpo, da imagem e do pensamento contemporâneos.  
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6.1 O que vi2? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quase selfie do pensador (em 26 mai. 2014), 

Maruzia Dultra e Luís Carneiro Leão reperformam 

Infestação (2014), Lela Queiroz, Juliano Souza, 

Paulo Cesar Lima e Rafael Rebouças  reperformam 

Atividades com a cabeça (1978), de Zofia Kulik & 

Przemyslaw Kwiek. Fonte: 

<http://ivmostradeperformance.blogspot.com.br/>. 

 

 

Atividades com a cabeça 

(1978), performance de Zofia Kulik  

& Przemyslaw Kwiek. 

Fonte: <www.tate.org.uk>. 

 

http://ivmostradeperformance.blogspot.com.br/
http://www.tate.org.uk/
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A porta da galeria é aberta. Duas câmeras estão a postos, uma fotográfica e uma 

filmadora. Elas não parecem compor o trabalho que inaugura a Mostra375, cujo tema 

é “(re)performance: A imagem e o efêmero”. Lembro do livro de Sophie Delpeux 

(2010), Le corps-caméra: le performer et son image, mas silencio os pensamentos 

para ouvir o artista. Ele anuncia oralmente que o público pode ficar à vontade dentro 

daquele ambiente demarcado, onde há uma colagem no canto das paredes, dois 

bancos e, em cima deles, dois baldes com embalagens plásticas vazias 

transbordando-os; no chão, a inscrição: “obra interativa”.  

 

Uma mulher prontamente aceita o convite e adentra o pequeno espaço; aproxima-se 

e tenta tirar objetos de um dos recipientes, mas não consegue o fazer. O artista 

intervém: entrega seu celular para a mulher e pede que ela o fotografe enquanto ele 

age – seu desejo é ter documentada a ação ou a produção desta imagem é também 

seu modo de performar? 

Da tragédia pessoal à metáfora sobre a sociedade pós-fotográfica, (...) 
crianças, adolescentes, adultos... milhões de pessoas empunham a 
câmera e se enfrentam com seu duplo no espelho [da tela]: (...) o mero 
feito de posar implica ao mesmo tempo criar uma encenação e colocar 
à mostra uma máscara (...). (FONTCUBERTA, 2014, p. 130) 

 

Esse primeiro “clique” funciona como um disparador; depois dele, muitos celulares se 

dispõem a fotografar e filmar. As várias telinhas parecem se aglomerar de tal forma a 

enquadrar toda a galeria, como se nenhum gesto pudesse escapar à imagem, nem 

ficar de fora – mas seria preciso indagar: de fora do quê?  

 

É possível detectar uma atual compulsão pelo registro, especialmente do tipo 

imagético. Imagens que, apesar de “fixarem” certos aspectos de um instante, podem 

ser ditas “efêmeras” porque flutuam, não têm por objetivo ou motivação serem 

reunidas, nem editadas. Feitas para serem distribuídas, paradoxalmente, a perder de 

vista... compondo um frenético fluxo de visualizações, curtidas, compartilhamentos e 

tantas mais modalidades de interação em voga. Nesse contexto, parece pertinente 

uma adulteração no ditado popular “Recordar é viver”: “Record é viver”, cujo 

estrangeirismo tensiona a carga semântica em relação à memória: record, no inglês, 

é gravar... A equivalência de hoje não parece ser mais recordar = viver (nem gravar 

                                                           
375 IV Mostra de Performance da Galeria Cañizares (EBA-UFBA), evento realizado em 2014 sob 
curadoria e direção geral de Ricardo Biriba, e coordenação de Zmário. 
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para recordar), mas sim gravar para viver. “Isto nos imerge num mundo saturado de 

imagens: vivemos na imagem e a imagem nos vive e nos faz viver. (...) a imagem 

deixa de ser domínio de magos, artistas, especialistas ou profissionais a serviço de 

poderes centralizados.” (FONTCUBERTA, 2014, p. 120). 

. . . 
 
As experiências que vi(vi) na performance-instalação Infestação me remeteram aos 

tradicionais lambe-lambe, já que os participantes se dispunham na obra não só diante 

do público, mas também das inúmeras câmeras presentes no local. Os baldes eram 

passados de uma pessoa a outra e estas realizavam a mesma ação: sentar no banco, 

colocar a cabeça dentro do balde, demorar menos de um minuto nesta posição (o 

tempo de serem fotografadas?), tirar o balde da cabeça, levantar-se e passar o balde 

para outra pessoa. Por enxergar nesse comportamento uma coreografia coletiva, 

chamo aqui o circuito de “lambe-lambe digital”, que, em lugar do retrato analógico, 

gera uma “quase selfie”.  

 

Quase, que denuncia o entremeio da imagem abordada: não é um autorretrato (como 

são as selfies), mas é gerada sob o mesmo regime contemporâneo de produção 

imagética, o da estocagem. Por outro lado, apresenta uma atitude corporal do 

participante diante das lentes que acusa certa reminiscência, que talvez só possa ser 

percebida por quem vivenciou o ato fotográfico da imagem revelada a partir do 

negativo físico, que vai aparecendo aos poucos, mesmo que se distancie das cores 

de um imaginado “real original”. 

 

Com isso, proponho uma aproximação analítica dos “retratos 3x4” – antigas imagens 

típicas do perfil identitário –, com as selfies, que seriam os 3x4 contemporâneos, feitos 

a próprio punho e proliferados na rede. Entram em jogo, aí, algumas diferenças entre 

as três modalidades imagéticas. No “lambe-lambe digital” (da obra Infestação) e nas 

selfies, é impraticável qualquer sentido de propriedade da imagem (enquanto que a 

meia ou uma dúzia de retratos 3x4 tinham/têm um dono definido). Outro aspecto é 

que as selfies são autorais, o que faz do fotógrafo também fotografado.  

 

Além disso, o enquadramento das selfies e das “quase selfies” não se limita ao rosto 

– outras partes do corpo também aparecem nelas. Em relação aos 3x4, as “quase 
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selfies” apresentam, ainda, a distinção de que as pessoas fotografadas têm apenas 

duas possibilidades de “face” (que não é do book, o carômetro...!): são os dois baldes 

“de lixo” da obra. Apesar disso, Infestação mantém a liberdade de ação do restante 

do corpo do participante/performer, o que torna propícias possibilidades de criação 

que escapem dos clichês. 

 

. . . 
 

Figura 106 – O papa é pop-up: selfie tirada com o Papa Francisco. 

 
  Fonte: <https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-
noticias/tecnologia/2013/11/19/popularizada-por-autorretratos-selfie-e-eleita-a-palavra-do-
ano.htm#fotoNav=69>. 

 

Definida como “Uma fotografia que se tirou de si mesmo, tipicamente feita com um 

smartphone ou webcam e compartilhada via mídia social.” (OXFORD, 2018b, tradução 

nossa),376 selfie foi eleita a palavra internacional do ano em 2013 pelo Dicionário 

Oxford da Oxford University Press.377 Com o prêmio, o termo tornou-se verbete da 

versão online da publicação. Essa eleição é realizada desde 2004 através do 

rastreamento de cerca de 150 milhões de palavras em inglês na internet por mês, 

identificando as mais utilizadas (OXFORD, 2016b). Em 2015, veio a surpresa na 

eleição: um emoji378 ganhou o proscênio, sendo o vencedor o desenho de um rosto 

                                                           
376 Do original em inglês: “A photograph that one has taken of oneself, typically one taken with a 
smartphone or webcam and shared via social media.” (OXFORD, 2016b). 
377 OxfordDictionaries.com 
378 Do japonês, e (imagem) + moji (letra, caractere), emoji pode ser definido como “Uma imagem digital 
pequena ou ícone usados para expressar uma ideia ou emoção.” (OXFORD, 2016a, tradução nossa). 
Do original em inglês: “A small digital image or icon used to express an idea or emotion.” (OXFORD, 
2016a). 

https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/tecnologia/2013/11/19/popularizada-por-autorretratos-selfie-e-eleita-a-palavra-do-ano.htm#fotoNav=69
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/tecnologia/2013/11/19/popularizada-por-autorretratos-selfie-e-eleita-a-palavra-do-ano.htm#fotoNav=69
https://noticias.bol.uol.com.br/ultimas-noticias/tecnologia/2013/11/19/popularizada-por-autorretratos-selfie-e-eleita-a-palavra-do-ano.htm#fotoNav=69
file:///C:/Users/Marlon/Documents/Maruzia%202014-2015/_Cartas%20doc/_textos-TESE/txt%20Videocracia/OxfordDictionaries.com
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chorando de rir, 😂 (OXFORD, 2018a). Tal fato ratifica alguns dos aspectos aqui 

discutidos em relação à compulsão iconofágica. 

 

Figura 107 – Emoji “Rosto com lágrimas de alegria” (‘Face with tears of joy’). 

 
Fonte: Dicionário Oxford/Divulgação. 

. . . 

 

Assim como a selfie é o clichê da imagem contemporânea, ainda hoje o cartesianismo 

pode ser considerado o clichê do pensador. Se tal herança imprimiu no pensamento 

o gesto-clichê do “Cogito, ergo sum” (Penso, logo existo), diante do turbilhão de 

visibilidade seria necessário não cair em suas variações, como a atraente armadilha: 

“Video, ergo sum” (Vejo, logo existo). Nem mesmo “Sou visto, ...” ou “Me vejo, ...” ou..., 

ou... Todas elas giram em torno do mesmo eixo racionalista capturado pelo sistema 

vigente, que faz ocupar as mãos, ironicamente, com clickchês. 

 

Na contramão da saturação imagética, mesmo sendo fruto dela, “Quase selfie do 

pensador” traz ideias descartáveis de uma cabeça sem olhos, que não (se) vê, 

desmontando o fetiche da autoimagem e tantos outros do culto ao visível. A cabeça-

balde que pensa, logo existe está assoberbada... Seria, então, como cegar o pensador 

para, a partir de tal condição, fazê-lo pensar nos modos contemporâneos de produção 

da imagem e seu papel diante destes: assumir uma postura problematizante, em favor 

de alçar o movimento do pensamento, e não o frenesi imagético. Destituí-lo do papel 

dos “necrófagos da imagem”, que “(...) vasculham nos resíduos da lata de lixo 

fotográfica e se deparam com descobertas elegantemente desconcertantes, enquanto 

se somam à fascinação por acumular e ordenar (...) descobertas fortuitas mais 

variadas.” (FONTCUBERTA, 2014, p. 128-129). 
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Por outro lado, em lugar de enxergar os baldes de lixo como uma crítica ao 

racionalismo em si, podemos apontar outros pontos de tensão: uma crítica à academia 

e suas ideias produzidas em série ou mesmo à visão estigmatizada que se tem do 

pensador. Nesse sentido, a reprodução gestual “polegar-indicador” sobre a face 

interrogaria esta rotulação.  

 

Aos olhos ausentes do pensador, voltamos os nossos, a fim de rever não só a imagem 

que ele tem na sociedade (a de intelectualoide alienado), mas também seus 

posicionamentos, embates e alianças verdadeiramente intelectuais. A fim de dar a 

ver, ainda, nossos pensamentos, nossos modos de pensar. Esse movimento sobre o 

pensador traz à vista sua potência de criação na realidade vivida, vivível, sendo uma 

forma de recobrar-lhe o visionarismo que ele, assim como o artista, tem. 

 

6.2 Academia e Arte com A maiúsculo? 

[O] pensamento não é fruto da academia e também nenhum pensador 

jamais precisou da academia para pensar, embora a academia seja 

basicamente constituída por pensadores. O pensamento é a atividade 

criadora, portanto, ele só pode ser resultado de um agenciamento de 

forças vitais, e isso quer dizer simplesmente que ele só se origina na 

vida e a ela se destina, torna-se sua empresa. A academia, por sua 

vez, é uma instituição e, como tal, não se confunde com a vida (...). 

(OLIVEIRA, B., 2009) 

 

Para problematizar a questão da instituição, Deleuze (2004a) a contrasta com o 

instinto. Segundo ele, o que distancia instinto e instituição é a inteligência. Se ambos 

estão projetados sob a égide da satisfação de uma necessidade, esta se apresenta 

de forma distinta em cada caso: o instinto satisfaz uma urgência; a instituição, uma 

exigência. Isto porque a instituição é regida por ações singulares coletivas (associadas 

à inteligência), enquanto aquilo que é instintivo aproxima todos os animais de uma 

mesma espécie, por conferi-los o mesmo modo de reagir. Nas palavras do autor: “(...) 

o homem não tem instintos, ele faz instituições. O homem é um animal em vias de 

despojar-se da espécie.” (DELEUZE, 2004a, p. 31). 

 

Na esteira de Deleuze (2004a), este trabalho tensiona o papel da instituição na 

produção do pensamento, tanto na academia, como na arte, já que a relação entre o 

pensar e essas instâncias deveria ser de proteção. Mas, “Infelizmente, esses não são 
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a mesma coisa, e cada vez menos uma coisa é compatível com a outra.” (PELBART, 

2018). Assim, se o espaço institucional não garante as devidas construção e difusão 

do conhecimento, faz-se necessário levantar um possível lugar não-artístico da arte, 

assim como há o não acadêmico do pensamento. Senão isto, continuar escutando 

como um espelho-fantasma: 

Alguém me dirá: isto é bem próprio de você, sempre a mesma 
incapacidade de ultrapassar a linha, de passar para o outro lado, de 
escutar e fazer ouvir a linguagem que vem de outro lugar ou de baixo; 
sempre a mesma escolha, do lado do poder, do que ele diz ou do que 
ele faz dizer. Essas vidas, por que não ir escutá-las lá onde, por elas 
próprias, elas falam? (FOUCAULT, 2003, p. 208) 

 

Eco que irradia “(...) semelhante à luz que se enviam dois espelhos.” (PELBART, 2007, 

p. XVI), apontando para a necessidade da experimentação, da transgressão, da 

insurgência, tanto na arte, como na ciência e na arte de pensar que é a filosofia. É 

desse modo que “(...) uma parcela obscura do espetáculo mina o espetáculo 

generalizado. Chamemos essa parte de ‘a parte da arte’ [e, na própria arte, chamemos 

de à parte da arte]. Cabe a ela[s], hoje mais do que nunca, representar [e, mais que 

isso, convocar] a estranheza do mundo, sua opacidade, sua radical alteridade (...).” 

(COMOLLI, 2008, p. 178). Um exemplo de “insubordinação científica” (ou, pelo menos, 

desejo dela) foi a criação de um poema-objeto (Figura 108) ao buscar por palavras-

chave que sintetizassem a pesquisa do mestrado e que resultou, inicialmente, na 

seguinte poesia: 

Palavras-chave 

De tanto buscá-las, 

me tranquei. 

 

Figura 108 – Palavra-chave (2011-2015), primeiro esboço e poema-objeto. 

 
Fonte: Autora. 
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Nesse sentido, vale retomar a “pedagogia godardiana” proposta por Daney (2007) 

quando ele afirma que “Godard não filma a revolta que não possa falar de si mesma, 

analisar-se, que não tenha encontrado sua língua, sua teoria e sobretudo sua 

retórica.” (DANEY, 2007, p. 111). Do mesmo modo, um atravessamento entre as 

disciplinas instituídas não poderia ser executado, em sua radicalidade, sem traspassar 

material e conceitualmente os elementos constitutivos do conhecimento – neste caso, 

a imponência de uma palavra que tem o suposto poder de “abrir” um texto ao revelar 

seu cerne. 

 

Trazendo a expressão-guia desta tese, o percurso de aparição dessa “palavra-chave” 

ocorreu seguindo o circuito: palavra – imagem – objeto. Isto porque, entre a escrita 

em tinta e a produção do objeto projetado, foram feitas duas gravuras em relevo seco 

a partir de moldes acrílicos (Figura 109).379 Além da figura da chave, foi utilizado como 

molde uma espécie de “contrachave”, que gerou a imagem complementar da “palavra-

chave” (Figura 109, à direita). A imagem pela palavra, a palavra pela imagem. 

 

Figura 109 – Escondeu-se, a palavra-chave (2011), detalhe do díptico de gravuras em 

relevo seco. 

   
 Fonte: Autora 

  

                                                           
379 Descrição do díptico Escondeu-se, a palavra-chave: Dimensões: 53,5 cm x 39,5 cm (esquerda); 22,5 
cm x 39,5 cm (direita). Técnica: Relevo seco. Tiragem: 20 (cada). Ano: 2011. Trabalho participante da 
Exposição DeStampa/ SP Estampa, no Atelier Paulista (São Paulo, mai. 2011). 



330 
 

Figura 110 – Processo de produção da obra Escondeu-se, a palavra-chave (2011). 

 

 

 
Fonte: Autora. 
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Finalmente, em 2015, pelas mãos de Álbani (artesão da Praça Cairu, em Salvador),380 

apareceu o objeto há tempos desejado (Figura 111): para levá-lo no bolso, na bolsa, 

vitrina do cotidiano, em lugar da galeria ou do museu – o não-artístico da arte, mas 

que pode ser chamado, ainda, de poético, porque toca, afeta, implica uma realidade 

outra, que destoa, porque destoa, embora tão trivial... uma chave! E eis que, 

alcançada a forma material, a imagem da “palavra-chave” foi novamente processada, 

desta vez digitalmente, resultando em mais um formato da obra Escondeu-se, a 

palavra-chave: uma vídeo-carta. 

 
Figura 111 – Palavra-chave (2011-2015), poema-objeto. 

 
 Fonte: Autora. 

 

A respeito da discussão sobre o não-artístico na arte, cabe retomarmos a instalação 

Cuide de você (2009), de Sophie Calle, citada no capítulo 1, destacando a participação 

da professora de educação infantil Laure Guy na obra. Guy desdobrou a carta-mote 

na forma de um exercício de escrita de um conto (Figura 112a). Outro aspecto a cerca 

do mesmo tema foi o desdobramento que Cuide de você teve na montagem em São 

Paulo: em atividades educativas, estudantes da rede pública foram estimulados a 

                                                           
380 O encontro foi possível graças à dinâmica que caracterizava a referida praça (situada no Bairro do 
Comércio - Cidade Baixa), o que foi eliminado através do processo de gentrificação por que passou o 
lugar, em 2018. 



332 
 

produzir respostas à carta-mote da obra via escrita em papel e torpedos de celular. 

Os resultados mostram a proximidade com o cotidiano desse público (Figura 112b). 

 
Figura 112 – Participações na instalação Cuide de você (2009), de Sophie Calle.  
 
(a) Desdobramento exposto na obra, feito pela professora Laure Guy; à esquerda, 

tradução do texto presente na imagem.381 

 
Fonte: <https://www.flickr.com/photos/loverox/3739893369/in/photostream/>. 

  

 (b) Desdobramentos da obra em atividade educativa. 

   
Fonte: <http://www.videobrasil.org.br/blog/?p=499&lang=de>. 

 

Outro trabalho curatorial que teve como foco a apropriação de objetos e temas não-

artísticos foi a exposição Medicine in Art (2016), realizada no Museum of 

Contemporary Art in Krakow (MOCAK), na Polônia. Deslocando para o museu objetos 

próprios da medicina, os artistas participantes da exposição tornaram evidente a 

assepsia desse espaço expositivo (Figura 113).  

                                                           
381 Do original em francês: 
« 1. Donne un titre à ce conte. 
2. Qui est le héros du conte? 
3. Quel est l'elément perturbateur? 
4. Comment le héros trahit-il le pacte? 
5. De quelle manière décide-t-il de résoudre son problem? 
6. Trouve une autre fin à ce conte. » 

1. Dê um título a este conto. 

2. Quem é o herói da história? 

3. Qual é o elemento pertubador? 

4. Como o herói trai o pacto? 

5. Como ele decide resolver seu problema? 

6. Encontre outro final para este conto. 

https://www.flickr.com/photos/loverox/3739893369/in/photostream/
http://www.videobrasil.org.br/blog/?p=499&lang=de
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Figura 113 – Obras na exposição Medicine in Art (2016). À esquerda, objeto sem título 
(2000) de Wilhelm Sasnal. 

   
Fonte: <https://en.mocak.pl/medicine-in-art>. 

 

Já A exposição que ninguém queria ver (2017), realizada no Museu Oscar Niemeyer, 

em Curitiba, e num shopping desta cidade, levou à mostra imagens ampliadas de 

lâminas com estudo histopatológico contendo células cancerígenas de pacientes 

diagnosticadas com câncer de mama (Figura 114). De grande apelo visual pela 

variação de texturas que possuem, as imagens expostas em quadros foram fornecidas 

pela médica mastologista Karina Furlan Anselmi, parceira do projeto. Ao lado de cada 

uma delas, havia anexada a história da paciente então examinada microscopicamente. 

A exposição foi concebida e produzida pela agência de publicidade TIF Comunicação, 

como parte do “Outubro Rosa”, campanha importada dos EUA que visa a 

conscientização sobre o câncer de mama e prevenção contra esta doença durante o 

mês de outubro. Assim, foram ainda mais estendidos os limiares do não-artístico. 

 

Figura 114 – A exposição que ninguém queria ver (2017), projeto publicitário. À direita, 

detalhe de uma das imagens expostas. 

   
Fonte: <https://vimeo.com/253832168>. 

 

Também associada à publicidade, a exposição Ultra Peau (2006) pode ser 

considerada uma peça de marketing da empresa produtora de cosméticos Beirsdorf-

Nivea, realizada com a participação dos artistas do Pavillon (laboratório de criação do 
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Palais de Tokyo Paris) e da École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des 

Métiers d'Art (ENSAAMA). A marca esteve espalhada por entre as obras de formatos 

variados da exposição, todas com o tema da pele. Apropriando-se da ideia de criar 

uma experiência ao visitante em torno da interface ultra-tátil, essa forma de negócio 

se organizou numa rota a fim de compor uma jornada para os sentidos. Entre os 

trabalhos expostos, estão duas obras interativas de Christophe Weber: L’Ecran Braille 

e Le Mur Peau (Figura 115). Na “tela braile”, o público pode vivenciar sensorialmente 

a experiência da leitura feita com a ponta dos dedos. Ao lado da superfície acrílica 

com a gravação do texto em braile, havia uma tela onde aparecia a transcrição do 

texto correspondente para ser acompanhado visualmente pelo interator. Já na “parede 

pele”, a interação pode se dar não apenas com os dedos, mas também com as mãos 

inteiras e até mesmo com o resto do corpo. A obra consistiu em uma parede “sensível”, 

interface dotada de sensores de toque que permitiam a troca de estímulos com o 

público, tendo o princípio de “ação ➔ respostas ➔ imersão”. Para tanto, a parede 

convidava os visitantes da exposição para o contato através das palavras projetadas: 

“me acaricie”. Ao ser tocada, reagia com sinais luminosos, sonoros, imagéticos e 

vibráteis. 

 
Figura 115 – L’Ecran Braille (à esquerda) e Le Mur Peau (à direita), obras interativas 

de Christophe Weber na exposição Ultra Peau (2006). 

   
Fontes: <http://christophe.weber.free.fr/?p=386>;    
             <http://christophe.weber.free.fr/?p=374>. 

 

A realização da exposição Ultra Peau dentro do circuito artístico institucionalizado e, 

sobretudo, atendendo a interesses comerciais de uma marca é resultado de um 

processo de sobrecodificação na relação entre artista e obra de arte que leva a gestos 

cristalizados mesmo quando o propósito explicitado era promover a experiência. O 

que se formam são imagens desidratas de uma pele que se queria turgidamente 

satisfatória, atrativa, desejada – a empresa mencionada tem o “Foco no cuidado com 

a pele”. Porém a arte não deixa de ter sua dimensão acidental, porque pode escapar 

http://christophe.weber.free.fr/?p=386
http://christophe.weber.free.fr/?p=374
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das análises e logomarcas, pode gaguejar (como propõe Deleuze (2011a) para a 

escrita), quebrando sua condição icônica. Essa falibilidade evidencia uma borra do 

sistema de arte, (p)arte fugidia, que não se enquadra – como uma tela vazia no cinema 

ou um volume de páginas em branco na academia, daí o experimento Manual de como 

pensar outro pensamento compor este trabalho, feito de formatos marginais que 

fogem à definição e à precisão científica (as cartas e vídeo-cartas (não) filosóficas). 

Porém, por mais marginal que seja ou se pense esta tese, ela não está fora do sistema 

de poder que rege o conhecimento, afinal, foi feita dentro dele, na instituição dedicada 

ao pensamento que é a Universidade. 

 

Da esfera íntima de um chaveiro, um seio, uma derme, para o espaço urbano público 

(mas carregando igualmente a questão da instituição): o artista-arquiteto Guto Lacaz 

realizou a instalação Auditório para questões delicadas (1989) durante o evento 

“Cidades, Cidadão, Cidadania – 200 anos da Declaração dos Direitos Humanos”, 

propondo uma discussão sobre o interesse coletivo em torno de temas 

institucionalizados ou mesmo institucionalizáveis (Figura 116). “Passando perto, de 

carro, bicicleta, fazendo cooper ou andando, custava a acreditar na cena, incongruente, 

apesar de realista.” (CESAROTTO, 2005, p. 52 apud LACAZ, 2009, p. 92). 

 
Figura 116 – Auditório para questões delicadas (1989), instalação de Guto Lacaz. 

 
 Fonte: LACAZ, 2009, p. 86. 
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Porém a plateia de cadeiras flutuantes montada no lago do Parque do Ibirapuera não 

resistiu à gravidade e naufragou na sua inauguração (Figura 117) – talvez 

denunciando que a questão da institucionalização da arte e do pensamento é tão sutil 

e delicada que poucas coisas resistem a ela... O fato é que, para dar cabo da obra, a 

primeira solução do chassi com madeira e flutuador de isopor foi substituída por 

alumínio e poliuretano, sendo o impressionante auditório reerguido dois meses após 

o naufrágio. Nesse sentido, fica evidente que “‘Fazer’ também significa descobrir 

novidades (...).” (NICOLESCU, 1997). No limite, criá-las... 

 
Figura 117 – Projeção, naufrágio e reconstrução da instalação Auditório para 

questões delicadas (1989), de Guto Lacaz. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LACAZ, 2009, p. 89-92. 
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Conforme aponta Virgínia Kastrup (2009), não cabe à criação solucionar problemas, 

mas sim inventá-los.382 “A arte de construir um problema é muito importante: inventa-

se um problema, uma posição de problema, antes de se encontrar a solução” 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 9). Nesse sentido, a autora afirma que “(...) a invenção 

não se esgota na solução, mas mantém sua processualidade. (...) como invenção de 

novidade imprevisível, não tem leis, não cabendo, portanto, numa teoria científica 

(...).” (KASTRUP, 2009, p. 224-225; 236). Assim, o soerguimento da obra naufragada 

de Lacaz ilustra o diálogo entre um problema operacional acidental e uma 

problemática conceitual necessária: a de levantar qual matéria caberia ser discutida 

em um auditório de tal natureza. “Trata-se de seguir sempre um caminho de vaivém, 

inventar problemas e produzir soluções, sem abandonar a experimentação.” 

(KASTRUP, 2009, p. 238). Assim, todo ato de pesquisar tem, em si, uma dimensão 

experimental, em maior ou menor grau. Especificamente a respeito da prática de arte 

como pesquisa, Graeme Sullivan (2010) afirma: 

(...) o paradigma redutivo que tanto serviu a arte e a ciência por tanto 
tempo não revela mais as verdades elusivas que se pensa residir na 
matéria e no movimento. Cientistas e artistas que estão realmente 
interessados em encontrar ordem dentro do caos e que veem o 
micromundo e o macromundo ao nosso redor enquanto laboratório ou 
estúdio estão olhando profundamente os processos materiais e 
organizando padrões com resultados surpreendentes. E essas 
investigações muitas vezes são realizadas nos espaços entre as 
disciplinas e sem a rede de segurança das práticas codificadas. 
(SULLIVAN, 2010, p. 119, tradução nossa)383 

 

Numa crítica à pesquisa artística e à pesquisa em artes384 desenvolvidas na 

atualidade, a artista Paula Carneiro Dias (2010) testemunhou: “Me parece que a 

burocracia dos protocolos de investigação está menos grávida do que as crises.” 

(DIAS, 2010). Sua crítica está voltada para a reprodução dos métodos sem inovação 

alguma, com o que se produz mais do mesmo, tanto na arte, quanto na academia. E 

                                                           
382 Apesar da autora fazer distinção entre os conceitos de “criatividade” e “inventividade”, nesta tese, 
eles são acionados como equivalentes. 
383 Do original em inglês: “(...) the reductive paradigm that served art and sciece so well for so long no 
longer reveals the elusive truths thought to reside within matter and motion. Scientists and artists who 
are really interested in finding order within chaos and who see the microworld and macroworld around 
us as the lab or the studio are looking deep into material processes and organizing patterns with 
surprising outcomes. And these investigations often get carried out in the spaces between disciplines 
and without the safety net of codified practices.” (SULLIVAN, 2010, p. 119). 
384 De acordo com a diferenciação feita por Sullivan (2010), a pesquisa artística é realizada pelo artista 
em diversos âmbitos e a pesquisa em artes é uma atividade acadêmica desenvolvida pelo artista-
pesquisador e que inclui o trabalho no atelier/estúdio. 
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justamente sobre a questão do método no âmbito da pesquisa acadêmica, Fátima 

Rodrigues (2017)385 afirmou durante o I Colóquio Nacional Interdisciplinaridade nas 

Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CONICHSA):386 “A pergunta sempre 

ultrapassa a disciplina.” (RODRIGUES, F., 2017). É nesse sentido que Deleuze e 

Guattari (2010) propõem, no estudo sobre a arte, a ciência e a filosofia, que o ponto 

comum a elas é o vir a ser do pensamento. Tal como reivindica Foucault (2011), esta 

condição é o “grande zumbido incessante e desordenado do discurso.” (FOUCAULT, 

2011, p. 50). Ou mesmo o balbucio do “pensamento não-pensante” (DELEUZE; 

GUATTARI, 2010, p. 257); uma dimensão criadora que é pura invenção, pensamento 

como puro devir. 

 

Para tanto, Deleuze e Guattari (2010) realizaram uma extensa e detalhada 

diferenciação entre os pensamentos filosófico, científico e poético. Partindo da 

premissa de que trabalhar o pensamento requer movimentações de enfrentamento do 

caos, os autores afirmam que cada um desses tipos de pensamento resulta do recorte 

do caos feito pelos planos de imanência, referência e composição, respectivamente, 

dos quais ascendem as respectivas caoides: a filosofia (com seus conceitos), a ciência 

(com suas funções) e a arte (com suas sensações). Porém, para além dessas 

delimitações, existem as interferências extrínsecas entre os planos, a partir das quais 

se formam conjugações (a exemplo do “conceito de uma sensação”), e existem 

também as interferências intrínsecas, que, de tão sutis, são ilocalizáveis, criando 

porvires inesperados.  

 

Do ponto de vista das disciplinaridades, os diversos níveis e aspectos das relações 

estabelecidas entre as disciplinas, nas modalidades disciplinar, multi/pluri,387 inter e 

transdisciplinar, são apresentados na sistematização feita por Frédéric Darbellay 

(2016) (Quadro 1). Isso porque, a despeito das lacunas epistêmicas causadas pela 

superespecialização, conforme afirma Abdelkarim Laabidi (2017), “(...) a distinção 

                                                           
385 Na ocasião, a referida palestrante ocupava o cargo de presidente da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (Aninter-SH). Ela participou da 
Mesa de debate “Desafios da construção de pesquisas interdisciplinares: questão de método?” no 
evento citado. 
386 O I CONICHSA foi realizado em 19 e 20 abr. 2017, pelo Mestrado Interdisciplinar em Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas (ICHSA) da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp (Limeira-SP), 
com o tema “Construindo pesquisas interdisciplinares”: <https://iconichsa.wixsite.com/conichsa>. 
387 Os termos multidisciplinaridade e pluridisciplinaridade são consideradas sinônimos. 

https://iconichsa.wixsite.com/conichsa
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entre as diferentes ciências e campos do conhecimento não implica cortar os canais 

de comunicação, troca e interação entre eles.” (LAABIDI, 2017, s.p., tradução 

nossa).388 Para dar prosseguimento à discussão, apresentamos a definição de 

disciplina feita por Chokri Smaoui (2017): “(...) [modo] como o conhecimento é 

institucionalmente organizado e estruturado (...).” (SMAOUI, 2017, s.p., tradução 

nossa).389 Além disso, pontuamos o que Darrin Hunter (2018) oferece como “(...) uma 

definição provisória: uma disciplina é um caminho.” (HUNTER, 2018, tradução 

nossa).390 Ainda segundo ele, “É útil imaginar sua disciplina como um caminho, bem 

trilhado por aqueles que vieram antes de você, da mesma forma, abordando desafios 

semelhantes da mesma maneira, com as mesmas ferramentas, tecnologias e 

habilidades acumuladas.” (HUNTER, 2018, tradução nossa).391 Por outro lado, 

fazendo uma retrospectiva sobre as relações sociais com o conhecimento, desde a 

Idade Média até o século XX, Petar Jandrić (2014) tensiona: “Desde o alvorecer da 

civilização ocidental, a disciplinaridade sempre foi dialeticamente entrelaçada com a 

educação e a classe.” (JANDRIĆ, 2014, p. 164, tradução nossa).392 Sobre a relação 

entre disciplinaridade e construção do conhecimento, Randi Kristensen e Ryan 

Claycomb (2010) afirmam que 

Esse isolamento [disciplinar] possibilita o silenciamento da crítica, já 
que cada divisão de estudo ignora as afirmações da outra em nome 
de uma abordagem ‘viva e deixe viver’ para a liberdade acadêmica, e 
cada um termina engajado na descrição da cultura em seus próprios 
termos disciplinares, em vez de uma crítica potencialmente 
transformadora. (KRISTENSEN; CLAYCOMB, 2010, p. 4, tradução 

nossa)393 
 

 

 

                                                           
388 Da versão em inglês do original em árabe: “(...) the distinction between the different sciences and 
fields of knowledge shall not entail cutting off the channels of communication, exchange and interaction 
between them.” (LAABIDI, 2017, s.p.). 
389 Do original em inglês: “(…) how knowledge is institutionally organized and structured (…).” (SMAOUI, 
2017, s.p.). 
390 Do original em inglês: “(...) a provisional definition: a discipline is a way.” (HUNTER, 2018). 
391 Do original em inglês: “It is useful to imagine your discipline as a path, well-trod by those who came 
before you, along the same way, addressing similar challenges in the same way, with the same tools, 
technologies, and accumulated skills.” (HUNTER, 2018).  
392 Do original em inglês: “Since the dawn of Western civilisation, disciplinarity has always been 
dialectically intertwined with education and class.” (JANDRIĆ, 2014, p. 164). 
393 Do original em inglês: “This isolation enables the silencing of critique, as each division of study 
ignores the other’s assertions in the name of a ‘live and let live’ approach to academic freedom, and 
each winds up engaged in the description of culture on its own disciplinary terms, rather than a 
potentially transformative critique.” (KRISTENSEN; CLAYCOMB, 2010, p. 4). 
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Quadro 1 – Diferenciação entre as disciplinaridades. 

Conceitos Definições  Palavras-chave 

 

 

Disciplinaridade 

Pesquisadores pertencentes à 

mesma disciplina trabalham 

de forma mais ou menos 

coordenada sobre temas 

considerados legítimos nesta 

disciplina. 

Compartimentalização, 

fragmentação, 

comunidade disciplinar 

 

 

 

Multidisciplinaridade 

[/Pluridisciplinaridade] 

 

 

 

A multidisciplinaridade é um 

processo sequencial no qual 

pesquisadores de diferentes 

disciplinas trabalham a partir 

de sua perspectiva sobre um 

tópico de pesquisa mais ou 

menos compartilhado e de 

forma linear e independente 

que não envolve qualquer 

interação real entre eles. 

Heterogeneidade, 

sequencialidade, 

linearidade, não interação 

 

 

Interdisciplinaridade 

Os pesquisadores trabalham 

juntos com base em – e entre 

– suas perspectivas 

disciplinares sobre um tópico 

de pesquisa compartilhado e 

de forma coordenada e 

interativa. 

Interação, interface, 

intercâmbio, tópico de 

pesquisa compartilhado, 

interdependência 

 

 

 

Transdisciplinaridade 

Os pesquisadores trabalham 

para desenvolver uma 

estrutura conceitual e 

metodológica que transcende 

fronteiras disciplinares com o 

objetivo de resolver um 

problema concreto entre 

ciência e sociedade. 

Resolução de problemas, 

implementação, relação 

entre ciência e sociedade 

Fonte: DARBELLAY, 2016, p. 365, tradução nossa. 
 

É possível acrescentar, no quadro acima, a não tão difundida cross-disciplinarity 

(“disciplinaridade cruzada”, numa tradução nossa), que consiste no estudo do tema 

de uma disciplina sob o olhar de outra, sendo que há uma espécie de “iluminação 

hierarquizada” entre elas, já que a disciplina de origem não deixa de prevalecer no 

processo: “(...) uma disciplina científica dominante ou hegemônica constitui o centro 

de gravidade cognitivo (...).” (MUELLER, 2013 apud SALAANI, 2017, s.p., tradução 
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nossa).394 Assim, o elo entre as disciplinas externas ao núcleo permanece fraco, 

porém, segundo Moez Salaani (2017), “Esta fraqueza deve ser ligeiramente superada 

na fase subsequente chamada interdisciplinaridade.” (SALAANI, 2017, s.p., tradução 

nossa).395 Portanto, numa escala evolutiva tal como propõe Julie Buckler (2004), a 

modalidade “cruzada” estaria entre a multidisciplinaridade (na qual as identidades 

disciplinares estão preservadas) e a interdisciplinaridade (que pode vir a produzir um 

novo campo híbrido a partir da integração de duas ou mais disciplinas). De acordo 

com Smaoui (2017), a interdisciplinaridade produz “uma ‘fertilização cruzada’ em vez 

de ‘esterilização cruzada’.” (SMAOUI, 2017, s.p., tradução nossa),396 como a 

multidisciplinaridade e a cross-disciplinarity. 

 

Na continuidade da jornada evolutiva, Buckler (2004) considera a pós-disciplinaridade 

como uma modalidade de formatação do conhecimento que antecederia a 

transdisciplinaridade. Assim, a autora define: 

O termo 'pós-disciplinaridade' evoca um universo intelectual no qual 
habitamos as ruínas de estruturas disciplinares antiquadas, mediando 
entre nossa nostalgia por essa unidade perdida e nossa excitação com 
a liberdade intelectual que a sua morte pode nos oferecer. A era da 
pós-disciplinaridade está agora em nós? Finalmente, 
'transdisciplinaridade' refere-se ao mais alto nível de estudo integrado, 
aquele que propõe a união de estruturas intelectuais além das 
perspectivas disciplinares e aponta para o nosso potencial de pensar 
em termos de estruturas, conceitos, técnicas e vocabulário que ainda 
não imaginamos. (BUCKLER, 2004, tradução nossa)397 

 

Em relação à transdisciplinaridade, cabe pensar nas relações entre, através e além 

das disciplinas. Ancorado nestas três vias, o artigo 3 da “Carta da 

transdisciplinaridade”, redigida no I Congresso Mundial de Transdisciplinaridade, em 

1994, anuncia: 

A transdisciplinaridade é complementar à aproximação disciplinar: faz 
emergir da confrontação das disciplinas dados novos que as articulam 
entre si; oferece-nos uma nova visão da natureza e da realidade. A 
transdisciplinaridade não procura o domínio sobre as várias outras 
disciplinas, mas a abertura de todas elas àquilo que as atravessa e as 
ultrapassa. (FREITAS; MORIN; NICOLESCU, 1994)  

 

                                                           
394 Do original em inglês: “(...) a dominant or hegemoneous scientific discipline that constitutes the 
cognitive center of gravity (…).” (MUELLER, 2013 apud SALAANI, 2017, s.p.). 
395 Do original em inglês: “This weakness is to be slightly surmounted in the subsequent stage called 
interdisciplinarity.” (SALAANI, 2017, s.p.). 
396 Do original em inglês: “(…) ‘cross-fertilization’ rather than ‘cross-sterilization’.” (SMAOUI, 2017, s.p.). 
397 Do original em inglês: “(…) ‘cross-fertilization’ rather than ‘cross-sterilization’.” (SMAOUI, 2017, s.p.). 
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Em 2005, Ivan Domingues afirmou que a experiência transdisciplinar ainda era uma 

utopia a ser alcançada no futuro, declarando que “A expectativa (...) é a abordagem 

transdisciplinar permitir, um dia, a re-vinculação entre arte, ciência e tecnologia, 

abrindo novos horizontes para a pesquisa e franqueando novos domínios para o 

conhecimento.” (DOMINGUES, 2005, p. 37). Na mesma época, com o sugestivo título 

O sonho transdisciplinar, Hilton Japiassu (2006) também creditou a perspectiva 

unificada do conhecimento à dimensão utópica: 

Este projeto é tão utópico que só podemos falar de pesquisadores 
animados por uma atitude transdisciplinar, o ‘trans’ devendo aí ser 
interpretado, não somente como além e através de, mas como 
atravessando todas as disciplinas e indicando sua mudança efetiva 
(transformação) (...). (JAPIASSU, 2006, p. 67) 

 

Sobre a partícula “trans”, Japiassu (2006, p. 37) destaca, ainda, que, para a 

Universidade chegar à transdisciplinaridade, ela deve atender a duas dimensões: a 

transecular e a transnacional. A primeira para que transmita o legado humano para 

além de um tempo histórico específico e de uma determinada nação – o que resulta 

na segunda dimensão.  Já de acordo com Basarab Nicolescu (2015), três são os 

operadores epistemológicos da transdisciplinaridade, a saber: a coexistência de 

diferentes níveis de realidade; a lógica do terceiro incluído; e a complexidade. Esta 

última é citada diretamente, também, no quadro comparativo de Julie Thompson Klein 

(1994) (Quadro 2), publicizado na mesma ocasião da elaboração da “Carta da 

transdisciplinaridade”.  

 
Quadro 2 – Características do conhecimento disciplinar x transdisciplinar. 

Conhecimento disciplinar Conhecimento transdisciplinar 

simplicidade complexidade 

singularidade heterogeneidade 

isolamento hibridização 

linearidade não linearidade 

unidade abordagens unificadoras 

consenso acordo 

fragmentação coerência 

universalidade diálogo local-regional-global 

  Fonte: KLEIN, 1994, tradução nossa. 
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É interessante notar, no Quadro 2, a aparição do termo “unidade” na coluna disciplinar, 

pois, no contexto da discussão dos modos de organização do conhecimento, ela pode 

ter uma inflexão oposta que remete ao ideal da unidade de conhecimento, a “unidade 

perdida” referida por Buckler (2004), que seria retomada pela transdisciplinaridade 

através das “abordagens unificadoras” sugeridas por Klein (1994). Articulada à trama 

formada pelos três pilares transdisciplinares propostos por Nicolescu (2015), e 

ultrapassando o dialogismo, encontra-se a ideia de uma “polilógica”, de Dante Galeffi 

(2014), que afirma: 

Cada qual, em seu próprio lugar, pode operar polilogicamente o 
sentido do ser mais próprio e apropriado. É também uma questão de 
desejo de realização do ser mais próprio em seu poder conjugado, 
apropriado. Há sempre uma conjuntura em todo ato criador produzido 
por indivíduos/ pessoas criadoras. [...] Penso que só um salto de 
natureza na educação sistematizada, para provocar e produzir outras 
formas de educação humana garantidoras dos processos criativos na 
transformatividade, uma educação que também chamo de educação 
transdisciplinar. (GALEFFI, 2014, p. 46-47; 51) 

 

Como exemplo de tais ideias, pode ser apontada a não rotulação de um trabalho como 

sendo OU arte OU ciência, mas sim arte E ciência – E também filosofia, por que não? 

É nesse sentido, que “(...) os conceitos, as sensações, as funções se tornam indecidíveis, 

ao mesmo tempo que a filosofia, a arte e a ciência, indiscerníveis, como se partilhassem a 

mesma sombra, que se estende através de sua natureza diferente e não cessa de 

acompanhá-los.” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 257). Essa sombra pode ser dita 

como o corpo do pensamento em vias de acontecer. Seja sob o regime mono, 

pluri/multi, inter ou até mesmo o transdisciplinar, é preciso tocar num ponto nevrálgico: 

nas palavras de Foucault (2011), acolher “toda uma teratologia do saber” 

(FOUCAULT, 2011, p. 33). Tomado emprestado da medicina, o termo teratologia 

refere-se ao “estudo das anomalias e malformações ligadas a uma perturbação do 

desenvolvimento embrionário ou fetal” (HOUAISS, 2012); em sua origem, remete ao 

“estudo de monstruosidades” (HOUAISS, 2012). No contexto desta tese, esse seria 

um saber monstruoso, transbordante, ou melhor, extrabordas, a insurgir para além de 

qualquer coerção disciplinar – saber pós-disciplinar, discutido na seção seguinte.  

 

Resultado da formação baseada na disciplinaridade, o “especialista” constitui uma 

imagem justa, previsível, cujo conhecimento é fragmentado, já que é extremamente 

dedicado à especialização em determinada área de determinada disciplina (as 
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infindáveis subdisciplinas). Assim, sua imagem é fixada, fichada, asfixiada, 

despotencializada; é o constante visível, o clichê, a imagem reconhecível que 

reverbera um testemunho replicável. Como aponta Sami Nighaoui (2017), 

A superespecialização, um subproduto da proliferação de áreas de 
especialização na academia, se apresentou durante a maior parte da 
segunda metade do século XX como um substituto legítimo para o 
conhecimento e o pensamento holísticos. Essa doutrina atomista 
reducionista produziu incontáveis campos de estudo que atuaram 
como repositórios autossuficientes de conhecimento, ultrapassando 
as tradições filosóficas, antropológicas, linguísticas e sociológicas 
ocidentais. (NIGHAOUI, 2017, s.p., tradução nossa)398 

 

Já Sullivan (2010) apresenta perspectivas do artista e do artista-pesquisador que 

estremecem a visão de que eles seriam especialistas reduzidos ao campo da arte:  

Os artistas hoje não se limitam mais a um determinado material ou 
campos de atividade tradicionalmente definidos. Em vez disso, um 
artista pode precisar se especializar em vários domínios de pesquisa 
tradicionais e não tradicionais. Da mesma forma, ao conduzir a prática 
de arte em um estúdio do ambiente universitário, um artista-pesquisador 
precisará dominar outras convenções acadêmicas de modo a poder 
mover-se dentro e além delas. Como sempre foi o caso, a inovação na 
arte contemporânea é o resultado de um desafio contínuo de olhar de 
novo o modo como as coisas são e como elas podem ser imaginadas 
(...). (SULLIVAN, 2010, p. 118-119, tradução nossa)399 

 

Em sua terceira carta a Kappus, Rilke (2013) arrisca uma definição: “Ser artista não 

significa calcular e contar, mas sim amadurecer como a árvore que não apressa a sua 

seiva e enfrenta tranquila as tempestades da primavera, sem medo de que depois 

dela não venha nenhum verão.” (RILKE, 2013, p. 33).400 Como ser poeta é escrever 

um poema e não saber se haverá o seguinte. De algum modo, o poeta é um 

especialista da escrita, já que é artista da palavra. Há, portanto, um grau de incerteza 

também no especialista, assim como há no não-especialista. Este, por sua vez, 

                                                           
398 Do original em inglês: “Over-specialization, a by-product of the proliferation of fields of expertise in 
academia, presented itself for most of the second half of the twentieth century as a legitimate substitute 
for holistic knowing and thinking. This reductionist doctrine yielded countless fields of study which acted 
as self-sufficient repositories of knowledge, outmoding Western philosophical, anthropological, linguistic 
and sociological traditions.” (NIGHAOUI, 2017, s.p.). 
399 Do original em inglês: “Artists today no longer limited to a particular material or traditionally defined 
fields of activity. Rather, an artist may need to master several traditional and nontraditional domains of 
inquiry. Similarly, when conducting art practice in a studio setting in a university environment, an artist-
researcher will need to master other scholarly conventions so as to be able to move within and beyond 
them. As has always been the case, innovation in contemporary art is the outcome of an ongoing challenge 
to look anew at the way things are and how they might be imagined (…).” (SULLIVAN, 2010, p. 118-119). 
400 Trecho de carta escrita em 23 abr. 1903. 
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compõe uma “imagem anômala” (VIANA NETO, 2018),401 é a própria monstruosidade 

que escapa via uma anomalia selvagem que pode ser qualquer coisa – um livro, um 

vídeo, uma sentença: “O que pode um corpoimagem?” Imagem-fluxo, imagem de 

resistência, em segunda potência, “a imagem da imagem” (VIANA NETO, 2013, p. 

190). Contam, aí, não apenas as imagens marginais, mas também as ações marginais 

em relação ao já constituído – do conhecimento, da palavra, do mercado, do 

audiovisual, do corpo, do pensamento. Em sua “Carta a um crítico severo”, Deleuze 

(2010b) nos presenteia com a adivinhação: “Nós sonhamos com outras coisas, mais 

clandestinas e mais alegres. (...) E sempre encontraremos aliados que queiramos ou 

que nos queiram.” (DELEUZE, 2010b, p. 18). 

 

Aqui, portanto, cabe destacar o já citado evento “La noche de la filosofía 2017: Uma 

fiesta del pensamiento”,402 realizado no Centro Cultural Kirchner (CCK), em Buenos 

Aires. Um encontro aberto ao público em geral que reuniu, durante sete horas (das 

19h às 2h), pensadores dos países envolvidos para discussão e reflexão de temas 

diversos. A edição de 2017 contou com a sessão “Filosofía de pie” (“Filosofia em pé”), 

em que uma hora da programação foi dedicada à participação da plateia no debate 

sobre “Justiça e Estado”, com microfone aberto a todos os dispostos a expor suas 

ideias (porém com o limite de três minutos de fala por pessoa). Segundo a divulgação 

oficial do encontro, “O único requisito [da nova sessão] é respeitar as regras 

estabelecidas pela organização: respeitar o tempo, respeitar o assunto, respeitar o 

outro.” (CCK, 2017, tradução nossa).403 Para tal noite (não) filosófica, talvez se fizesse 

necessário o Auditório para questões delicadas concebido por Lacaz, tanto pelo 

conteúdo abordado, quanto pela forma de abordagem, a integrar especialistas com 

não-especialistas. 

 

O mesmo inventor da grande engenhoca flutuante, projetou com arame, fita adesiva 

e cartolina o sarcástico Óculos marginal (2003) (Figura 118). Considerado por Carlos 

Moraes (1990 apud LACAZ, 2009, p. 306) como um “Humorista Plástico”, Guto Lacaz 

é, de acordo com o feliz trocadilho de João Pedrosa (apud LACAZ, 2009, p. 78), 

                                                           
401 Nota de aula com Professor Joaquim Viana Neto (2018), no PPGAU-UFBA, em 11 mai. 2018. 
402 Evento realizado pelo Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos da Argentina, em parceria 
com as Embaixadas da França, Alemanha e Grécia. 
403 “El único requisito es respetar las reglas establecidas por la organización: respetar el tiempo, 
respetar el tema, respetar al otro.” (CCK, 2017). 
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“Arguto e Sagaz”. Segundo Olívio Tavares de Araújo (1978 apud LACAZ, 2009, p. 17), 

esses trabalhos “São quase-brincadeiras de Carlos Augusto Lacaz, que seguem uma 

tradição de nonsense criada pelo vanguardista Marcel Duchamp.” Tudo feito com “(...) 

precisão de historiador, inventividade de designer e ousadia de artista.” (KLEIN apud 

LACAZ, 2009) – no limite, uma ausência de constrangimento em experimentar. 

 

Figura 118 – Óculos marginal (2003), estudo para objeto de Guto Lacaz. 

 
Fonte: LACAZ, 2009, p. 181. 

 

Um trabalho transversal, que também flerta com o cotidiano e o artesanal, é o projeto 

literário Dois palitos (2007), de Samir Mesquita, cujo conteúdo de cada caixa de 

fósforo é um microconto que pode ser lido no tempo em que um palito queima (Figura 

119). Além de ser pensado literariamente, há uma intencionalidade plástica e 

performática na obra, o que suscita o questionamento: como escapar do sectarismo 

classificatório? “Talvez também digamos de um bom livro de um gênero científico ou 

mesmo de uma carta: trata-se claramente de literatura!” (GADAMER, 2010, p. 114). 

Assim, as obras convocadas como fundamentação desta tese, além de referenciais 

teóricos, são também referências literárias, plásticas, videográficas e 

cinematográficas. Uma pesquisa científica assim realizada tira disso o direito 

imprescritível de ser um trabalho complexamente híbrido. 

 

Figura 119 – Dois palitos (2007), projeto literário de Samir Mesquita. 

 
Fonte: <http://www.samirmesquita.com.br/doispalitos.html#>. 

http://www.samirmesquita.com.br/doispalitos.html
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Nesse sentido, Christine Greiner (2005) propõe como pista para os estudos do corpo: 

“Como detectou Muniz Sodré em Antropológica do espelho (2002), quando a 

estratégia de pesquisa é da ordem da radicalidade do trans (referindo-se às famosas 

redes transdisciplinares), acaba virando ‘indisciplinar’.” (GREINER, 2005, p. 11). Este 

tipo de postura põe em xeque as estruturas disciplinares do conhecimento e faz 

ressoar em seu lastro formas outras de pensar – “(...) pois ela está sempre no meio, 

pois ela corre e escorre entre as coisas, pois ela passa e faz passar coisas que antes 

não eram possíveis nem pensáveis. Mas também porque ela atinge o impensável, e 

por vezes o invivível.” (PELBART, 2007, p. 288). Ela constitui o desafio de sustentar 

uma atitude pós-disciplinar: desafio-a-fio tecido com as vídeo-cartas (não) filosóficas. 

 

6.3 “Saber-vaga-lume” 

Vagalumear. Este é o verbo desta tese, escolhido na esteira da reflexão de Didi-

Huberman (2011)404 sobre a necessária e inevitável sobrevivência dos vaga-lumes, 

uma metáfora da micropolítica frente aos projetores atrozes de luz do poder vigente. 

Ao contrário do que temeu e constatou Pasolini, o autor coloca, esses pequenos seres 

não desapareceram. Apesar de tudo,405 os vaga-lumes se movimentam, se buscam, 

se amam suspensos no ar, porém Pasolini havia caído em desespero político, 

deixando de acreditar na insurgência e na força do combate ao facismo. 

 

Sobreviver é manter-se na sobrevida, é um modo de resistir. Resistência dos 

contrapoderes à soberania homogeneizante. Assim, pretendemos com este trabalho 

a realização de um “Saber-vaga-lume. Saber clandestino, hieroglífico, das realidades 

constantemente submetidas à censura (...)” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 136). Neste 

caso, realidades censuradas pela disciplina, que limita, coage, asfixia as “aberrações” 

criativas; que procura enquadrar aquilo que não cabe na moldura, mas que é “aquilo 

que aparece apesar de tudo” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 65).  

 

                                                           
404 Para desenvolver seu raciocínio, Didi-Huberman (2011) toma como base o texto de 1975 de Pasolini 
(a saber, “Artigo sobre os vaga-lumes”), no qual este argumenta sobre o desaparecimento desses 
insetos bioluminescentes numa alusão ao resultado da ação do biopoder. 
405 Destaque à expressão usada de forma recorrente por Didi-Huberman, segundo Arthur Kon (2016): 
“Nos últimos vinte anos, essas duas palavras (‘malgré tout’) têm pululado nas mais diversas reflexões 
do historiador, criando uma ligação secreta entre objetos de estudo os mais diversos (...). muito mais 
que um vício de linguagem, a insistência sobre essa expressão marca um compromisso ético do próprio 
autor, seu trabalho incansável de pensar apesar de tudo.” (KON, 2016, p. 4-5). 
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Portanto a atitude pós-disciplinar que aqui se delineia é uma ruptura do sistema 

disciplinar, seja como mono, pluri/multi, inter ou mesmo transdisciplinaridade. Ela está 

em outra chave, na qual o conhecimento é livre do constrangimento imposto pela 

noção de disciplina. É como se fosse preciso dar um salto vertiginoso, mesmo que se 

arrisque cair no abismo. A atitude pós-disciplinar é, pois, “protesto em ato” (DIDI-

HUBERMAN, 2011, p. 112, grifo nosso). Por isso dizer atitude e não apenas “projeto” 

pós-disciplinar. Porque é preciso coragem para se posicionar perante os holofotes que 

constituem todo um sistema científico, sobretudo quando se é um vaga-lume. Mas 

acontece que seu pisca-pisca atrai companheiros, cúmplices, comparsas, todos 

investidos na missão de fazer luzir um saber com hipóteses verdadeiras ou mesmo 

sem elas, um saber que se permite desconhecer para que seja feita uma pesquisa à 

vera. Um saber hieroglífico cujas “(...) inscrições não decifradas não são elas mesmas 

mudas – nós é que ainda somos surdos para elas.” (GADAMER, 2010, p. 113). 

 

Nesse sentido, toda esta escritura é um hieroglifo... que não necessita ser decifrado 

em sua totalidade, mas sim experimentado por cada leitor, cada espectador, com seu 

modo intensivo de leitura e fruição. Donde se conclui que o que se propõe como pós-

disciplinaridade talvez não seja o estabelecimento de um novo modelo, com plano 

epistemológico e seus elementos operadores, mas sim uma adulteração dos moldes 

enquanto estatuto de modelo, com ações e posicionamentos “(...) que produzem 

buracos ou borrões nos programas (sociais, escolares, médicos, e mesmo coloniais), 

que escapam tanto da norma majoritária como da contranorma minoritária tal como 

esta é cada vez mais bem roteirizada pelos poderes (...).” (COMOLLI, 2008, p. 173). 

Nesse sentido, ecoamos a ideia de que “A resistência se dá como a difusão de 

comportamentos resistentes e singulares.” (NEGRI, 2000 apud PELBART, 2009a, p. 

142, grifo nosso). Dizem Godard e Jean-Pierre Gorin no filme-carta Letter to Jane: an 

investigation about a still (1972):406 

Porque de nada serve dar antigas respostas às novas perguntas (...). 
É preciso aprender, assim mesmo, a formular essas novas questões. 
E aprender com aqueles que, embora não tenham tido tempo de 
redigir claramente essas novas questões, já conquistaram o terreno 
onde poderão florescer e expandir-se, e o conquistaram pela invenção 
de uma nova forma de ação prática. (GODARD; GORIN, 1972, 
tradução nossa)407 

                                                           
406 https://vimeo.com/21649449 
407 Do original em inglês: “Because is there no use to give old answers to the new questions (…). We 
must learn, how to ask these new questions and learn with those to, even they haven’t enough time to 

https://vimeo.com/21649449
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Portanto “Resistir de maneira difusa é produzir uma rebelião endêmica.” (VIANA 

NETO, 2018)408 e esta tese é uma semente dessa agitação, uma fagulha (ou, ao 

menos, a isso se pretende). Afinal: “Como o processo integrativo é alcançável? A 

pergunta é deixada sem uma resposta clara ou definida que virá pelo efeito sinérgico 

dos compromissos de uma legião de acadêmicos, em vez de um esforço individual ou 

um único golpe de gênio.” (SALAANI, 2017, s.p., tradução nossa).409 Diante da 

necessidade de estudos inovadores que abarquem as múltiplas dimensões da pós-

disciplinaridade, como diz Salaani (2017), arriscamos complementar a sistematização 

feita por Darbellay (2016) (já apresentada no Quadro 1) propondo a pós-

disciplinaridade como desdobramento de um conhecimento antidisciplinar (Quadro 3). 

 
Quadro 3 – Proposta de abordagem pós-disciplinar do conhecimento. 

Conceito Definição Palavras-chave 

 

 

Pós-disciplinaridade 

O pesquisador trabalha  
em diversas áreas do 
conhecimento a fim de estudar 
seu tópico de pesquisa, sem o 
constrangimento de não ser 
especialista e com a 
possibilidade de encontrar 
como resposta uma pergunta. 

Multirreferencialidade, 
tópico de pesquisa 
complexo, construção do 
conhecimento integral e 
lacunar, usufruir do 
desconhecimento no  
ato de pesquisar, 
pensamento em devir 

Fonte: Autora. 
 

Tal abordagem pós-disciplinar não é uma proposta especulativa desta tese; ela foi 

praticada na realização de toda a pesquisa que resultou neste trabalho. Daí a 

importância de sublinhar a retroalimentação entre teoria e prática na feitura desta 

metodologia, que, apesar de coincidir em nomenclatura com a proposta de outros 

autores, guarda singularidades, como será visto a seguir.   

 

                                                           
formulate these questions clearly yet they already taken possession of the ground where they will be 
able to grow and flourish and they have accomplished by inventing a new form practice action.” 
(GODARD; GORIN, 1972) 
408 Nota de aula com o Professor Joaquim Viana Neto (2018), em referência à passagem: “A resistência 
se dá como a difusão de comportamentos resistentes e singulares. (...) trata-se de multidões que 
resistem de maneira difusa e escapam das gaiolas sempre mais estreitas da miséria e do poder. (...) o 
sentido da rebelião é endêmico (...).” (NEGRI, 2000 apud PELBART, 2009a, p. 142, grifos nossos). 
409 Do original em inglês: “How is the integrative process achievable? The query is left without a clear 
or definite answer that will come by the synergetic effect of the commitments of a legion of academics 
rather by an individual effort or a single stroke of genius.” (SALAANI, 2017, s.p.). 



350 
 

No Dicionário Básico de Filosofia (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001), “metodologia” é 

definida como “Literalmente, ciência ou estudo dos métodos. Investigação sobre os 

métodos empregados nas diferentes ciências, seus fundamentos e validade (...).” 

(JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001). A definição é muito próxima daquela referida por 

Nicola Abbagnano (2007), em seu Dicionário de Filosofia, que apresenta a 

metodologia como uma disciplina filosófica relativamente autônoma que pode ser 

definida como “análise das condições e dos limites de validade dos procedimentos de 

investigação e dos instrumentos linguísticos do saber científico.” (ABBAGNANO, 

2007, p. 183). Para nós, interessa pensar nas singularidades que podem expor os 

limites outros da investigação, limites estes constituídos para além de um processo 

“coercitivo” da validação acadêmica. Assim, o tecido da experimentação nos entregou 

um caminho também na composição de uma metodologia que atravessou criticamente 

a instância de uma possível verdade constituída ou mesmo de uma condição de 

verdade forjada pelo saber científico. Dessa forma, nos lançamos ao questionamento 

(e sobretudo à dúvida): como/ quando/ por que essa metodologia outra poderia surgir? 

Seria im?possível pensar na construção de uma imagem metodológica incomum? 

Qual regime a constitui? Uma (não) imagem? Uma tela preta, como a espera no 

cinema? (A imagem da não imagem: a escuridão). Ou uma tela branca como o quadro 

que antece as pinceladas na pintura? (A não imagem da imagem: n – 1). Tudo se dá 

no escuro – e no clarão (Figura 120). 

 
Figura 120 – À esquerda, o que propomos como a imagem da não imagem; à direita, 

a não imagem da imagem (n – 1), tela na qual cabem todas as cores. 

Fonte: Autora. 

 

Vaga e vasta fulguração que se faz por um amontoado de vaga-lumes que 

incessantemente piscam as infindas possibilidades da fórmula filosófica da 

multiplicidade: n – 1. Assim, a metodologia que esboçamos é aquilo que o n – 1 é 

capaz de nos mostrar: todas as cores, ainda que invisíveis, advindas da multiplicidade, 

que se distingue radicalmente da unidade disciplinar. Se essa é uma imagem 
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metodológica, as aparições que cintinlam ao longo deste trabalho valem como 

sugestão para deixar a imagem fluir, performar-se, a fim de alcançar o objetivo de 

Instalar-se nesta defasagem, nesta inadequação entre o plano pático e o cognitivo, 

para tentar extrair daí uma lição. A começar pela constatação de que saímos dessa 

disjunção sempre perturbados, como que um pouco esquizofrenizados. Talvez 

porque estejamos por demais acostumados a supor entre a imagem e a legenda uma 

correspondência, uma adequação, uma redundância, ou uma sobredeterminação: a 

imagem ilustra a legenda, ou a legenda explica a imagem. (PELBART, 1993, p. 118) 

 

De modo autorreflexivo, problematizamos o lugar do pensamento na sua formalização 

como vídeo e como escrita, atentando para as verdades coercitivas do sistema 

científico, que freiam a movência própria ao pensar e impedem a fissura dos formatos. 

É nesse sentido que Sullivan (2010) define:  

(...) a pesquisa é uma prática que utiliza estruturas de conhecimento, 
experiência e investigação para aumentar a capacidade humana de 
intervir, interpretar e agir sobre problemas, impasses e questões que 
revelam novas percepções e compreensões sobre quem somos e o 
que fazemos. (SULLIVAN, 2010, p. 101, tradução nossa)410 

 

Como resultado da pesquisa, mas também sua matéria-prima, o conhecimento ocupa 

lugar crucial nos processos de investigação, sendo este um dos motivos para a 

necessidade de sua difusão. Por isso aqui cabe a seguinte digressão: embora uma 

das origens etimológicas da palavra “religião” seja atribuída ao verbo latim religare 

(atar), que corresponderia a uma “religação”, os dicionários filosóficos adotados nesta 

pesquisa (ABBAGNANO, 2007; JAPIASSÚ; MARCONDES, 2001) consideram-na 

uma derivação etimológica do termo latim religio, que significa respeito ao sagrado e 

reverência aos deuses (daí religionis: ritual religioso, lei divina, santidade). Tendo isso 

em vista, destacamos, a partir de Agamben (2005), que 

É possível definir religião (...) como aquilo que subtrai coisas, lugares, 
animais e pessoas do uso comum e as transfere para uma esfera 
separada. Não só não há religião sem separação, mas toda separação 
contém ou conserva em si um núcleo genuinamente religioso. (...) E 
se consagrar (sacrare) era o termo que designava a saída das coisas 
da esfera do direito humano, profanar significava ao contrário restituir 
ao livre uso dos homens. (AGAMBEN, 2005, p. 14, grifo nosso) 

 

                                                           
410 Do original em inglês: “(...) research is a practice that uses knowlege, experience, and inquiry 

structures to increase the human capacity to intervene, interpret, and act on problems, issues, and 

questions that reveal new insights and understandings about who we are and what we do.” (SULLIVAN, 

2010, p. 101). 
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No âmbito desta discussão, portanto, enquanto a visão especialista preza pela 

sagração da disciplina, cujo lastro são as “lealdades disciplinares” (HUNTER, 2018, 

tradução nossa),411 entendemos que a traição a estas é capaz de promover a 

inovação, a invenção, a insurgência do imprevisível próprio ao pensamento. Assim, 

em lugar da partição disciplinar do conhecimento, propomos sua profanação, afim de 

que ele seja reparado/restituído a quem de direito, tal como sugerimos para a imagem, 

no capítulo 3, na esteira de Daney (2007), Comolli (2008) e Didi-Huberman (2015). 

Aqui, o direito se estende a todos, sem distinção, daí a relevância social da difusão do 

conhecimento. No estudo em defesa das disciplinas, Jerry Jacobs (2013) afirma que, 

embora “Os processos sociais subjacentes aos avanços acadêmicos (...) não possam 

ser totalmente compreendidos, há claramente a necessidade de conhecimento, apoio, 

sinergia, complementaridade e avaliação compartilhados.” (JACOBS, 2013, p. 151).412   

 

Diferente da escala evolutiva proposta por Buckler (2004), na qual o conhecimento 

culminaria na transdisciplinaridade, Jandrić (2014) exclui a cross-disciplinarity e 

considera a multi, a inter, a trans e a antidisciplinaridade como “abordagens pós-

disciplinares” que “(...) podem transcender as restrições metodológicas inerentes às 

metodologias de pesquisa disciplinar (...).” (JANDRIĆ, 2014, p. 162, tradução 

nossa).413 A perspectiva antidisciplinar amplia o horizonte de discussão, pois libera o 

conhecimento do constrangimento imposto pela noção de disciplina.414 Conforme 

afirmam Kristensen e Claycomb (2010), ela “(...) fornece as bases para uma crítica 

dos limites da produção de conhecimento em outras disciplinas (...).” (KRISTENSEN; 

CLAYCOMB, 2010, p. 6, tradução nossa).415 

No marco conceitual da antidisciplinaridade, ‘toda pergunta pode ser 
feita e toda mudança pode ser considerada’ (Giroux & Karmis, 2012). 

                                                           
411 Do original em inglês: “disciplinary allegiances” (HUNTER, 2018). 
412 Do original em inglês: “The social processes underlying scholarly advances are emphasized. While 
these may not be fully understood, there is clearly a need for shared knowledge, support, synergy, 
complementarity, and evaluation.” (JACOBS, 2013, p. 151). 
413 Do original em inglês: “(…) postdisciplinary approaches might transcend methodological restrictions 
inherent to disciplinary research methodologies (…).” (JANDRIĆ, 2014, p. 162). 
414 Uma outra abordagem não-disciplinar é a “pré-disciplinar”, que está fora da disciplinaridade. De 
acordo com Kristensen e Claycomb (2010), a prática pré-disciplinar gera “(...) espaços ricos para 
promulgar uma pedagogia resistente que pede ao corpo docente e aos estudantes para pensar além e 
contra as convenções disciplinares que governam a grande maioria das pedagogias do ensino 
superior.” (KRISTENSEN; CLAYCOMB, 2010, p. 3, tradução nossa). Do original em inglês: “(…) rich 
spaces to enact a resistant pedagogy that asks faculty and students to think beyond and against the 
disciplinary conventions which govern the vast majority of higher education pedagogies.” 
(KRISTENSEN; CLAYCOMB, 2010, p. 3). 
415 Do original em inglês: “(…) provides the grounds for a critique of the limits of knowledge production 
in other disciplines (…).” (KRISTENSEN; CLAYCOMB, 2010, p. 6). 
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Ao contrário das abordagens interdisciplinares e transdisciplinares, a 
antidisciplinaridade não tenta recombinar o conhecimento disciplinar 
para produzir uma nova qualidade. Em vez disso, resiste 
fundamentalmente a toda a disciplinaridade. (JANDRIĆ, 2014, p. 168, 
tradução nossa).416 

 

Já Nighaoui (2017), apesar de incluir a perspectiva antidisciplinar em sua análise, 

continua considerando a disciplina como integrante da esfera de reflexão-ação, seja 

isoladamente, seja nas modalidades multi e transdisciplinar. Sobre estas variações, 

que Jacobs (2013, p. 125) chama de “alternativas interdisciplinares”, o autor nomeia 

de “sistemas quase-disciplinares”.417 Com otimismo em relação ao tema, Nighaoui 

(2017) diz: 

A abordagem do início do século XXI às questões do conhecimento 
promete libertar acadêmicos e estudantes das estruturas rígidas das 
disciplinas, envolvendo-os em práticas discursivas que transcendem o 
dialogismo dogmático da verdade e da falsidade. É especificamente a 
combinação da distribuição equilibrada de atividades disciplinares, 
multi, anti e transdisciplinares que darão origem à pós-disciplinaridade. 
(NIGHAOUI, 2017, s.p., tradução nossa)418 

 

A epistemologia antidisciplinar se aproxima da noção Dada em sua recusa radical na 

busca por uma antiarte e em sua definição pela negatividade – no “Manifesto Dada 

1918”, Tristan Tzara (1987) declarou: “DADA NÃO SIGNIFICA NADA.” (TZARA, 1987, 

p. 12). Por isso apresentamos, em primeiro plano, uma definição feita pelo defensor 

disciplinar Jacobs (2013), que diz que “(...) a antidisciplinaridade representa o esforço 

para manter os arranjos interdisciplinares flexíveis e não estruturados, a fim de evitar 

que eles caiam nas mesmas armadilhas das disciplinas.” (JACOBS, 2013, p. 142, 

tradução nossa). Crítico à perspectiva antidisciplinar, e mesmo às variações de 

abordagens menos extremas, o autor afirma enfaticamente: 

(...) o sistema antidisciplinar não representa uma alternativa viável ao 
atual arranjo da vida acadêmica. A rejeição de estruturas disciplinares 
leva a uma busca por uma revolução permanente, uma rejeição das 

                                                           
416 Do original em inglês: “In the conceptual framework of antidisciplinarity, ‘every question may be 
asked and every change may be considered’ (Giroux & Karmis, 2012). As opposed to interdisciplinary 
and transdisciplinary approaches, antidisciplinarity does not try to recombine disciplinary knowledge in 
order to produce a new quality. Instead, it fundamentally resists all disciplinarity.” (JANDRIĆ, 2014, p. 
168). 
417 Do original em inglês: “interdisciplinary alternatives” e “quasi-disciplinary systems” (JACOBS, 2013, 
p. 125). 
418 Do original em inglês: “The early twenty-first century approach to knowledge issues promises to 
liberate both academics and students from the rigid structures of the disciplines by engaging them in 
discursive practices that transcend the dogmatic dialogism of truth and falsity. It is specifically the 
combination of the balanced distribution of disciplinary, multi-, anti- and transdisciplinary activities which 
will give rise to post-disciplinarity.” (NIGHAOUI, 2017, s.p.). 
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restrições intelectuais que formam a base para as comunidades 
acadêmicas. (...) Quaisquer insights e avanços que possam ser 
gerados pela rejeição de arranjos disciplinares seriam rapidamente 
perdidos sem qualquer sistema de avaliação, sem uma maneira de 
saber o que construir e o que descartar. (...) Assim, enquanto a 
comunicação interdisciplinar e a colaboração podem parecer 
representar objetivos inerentemente desejáveis, a substituição 
permanente de disciplinas por um sistema baseado em princípios não-
disciplinares ou antidisciplinares parece arriscado na melhor das 
hipóteses e autodestrutivo na pior das hipóteses. (JACOBS, 2013, p. 
151; 152, tradução nossa)419 

 

Já Sarah Brin (2016), a partir de sua experiência profissional envolvendo arte, 

tecnologia e indústria, traz um ponto de vista muito distindo. Segundo ela, “(...) a 

antidisciplinaridade significa não apenas não trabalhar em um campo específico, mas, 

em vez disso, extrair ideias de outro lugar para imaginar algo novo. (...) isso significa 

esforço.” (BRIN, 2016, tradução nossa).420 Sua prática, portanto, mostra que agir 

antidisciplinarmente é possível, ainda que haja obstáculos. Assim como os dadaístas 

faziam colagens com materiais não reconhecidos formalmente enquanto artísticos, os 

antidisciplinares também vão com tudo, colam no que for preciso, como “Um cão 

farejador susceptível a tudo.” (DULTRA, 2012), eles têm disponível o mundo. Segundo 

Suely Rolnik (2011), “(...) o critério do cartógrafo é, fundamentalmente, o grau de 

abertura para a vida que cada um se permite a cada momento.” (ROLNIK, 2011). Eis 

que, na esteira do sistema antidisciplinar, levantamos a questão pós-disciplinar como 

atrator estranho na metodologia desta pesquisa e o método cartográfico como um dos 

expoentes da pós-disciplinaridade. Nesse sentido, destacamos a diferenciação feita 

por Kristensen e Claycomb (2010): 

Para construir uma narrativa talvez simplista de tal progressão, 
poderíamos sugerir que a disciplinaridade foi criticada por uma postura 
antidisciplinar, que inicialmente deu origem à atual retórica em favor 
de abordagens multi e interdisciplinares (...). A pós-disciplinaridade, 
então, é o objetivo talvez utópico da crítica antidisciplinar, um estado 
de produção de conhecimento que se baseia no potencial da 
investigação multi e interdisciplinar sem a vigilância profissional e o 

                                                           
419 Do original em inglês: “(…) antidisciplinary system does not represent a viable alternative to the 
current arrangement of academic life. The rejection of disciplinary structures leads to a quest for a 
permanent revolution, a rejection of the intellectual constraints that form the basis for scholarly 
communities. (…) Whatever insights and advances that might be generated by the rejection of 
disciplinary arrangements would quickly be lost without any evaluation system, without a way of knowing 
what to build on and what to discard. (…) Thus, while interdisciplinary communication and collaboration 
may seem to represent an inherently desirable goals, the permanent replacement of disciplines with a 
system based on nondisciplinary or antidisciplinary principles seems risky at best and self-defeating at 
worst.” (JACOBS, 2013, p. 151; 152). 
420 Do original em inglês: “(…) antidisciplinarity means not only not working in one specific field, but 
rather instead drawing from elsewhere to imagine something new. (…) it means struggle.” (BRIN, 2016). 
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policiamento institucional que permanece implícito na maioria das 
formas desses modos. (…) [Assim, a produção do conhecimento] 
resiste a ser cooptada no quadro dominante da própria organização 
disciplinar, esforçando-se por alcançar e manter a liberdade intelectual 
radical prometida pelo pós-disciplinar. (KRISTENSEN; CLAYCOMB, 

2010, p. 5-6, tradução nossa)421 

 
A artesania operada para a execução dos inventos desta tese, sob a forma de 

experimentos e desdobramentos, problematizou as diversas modalidades de 

organização do conhecimento, além da tradicional disciplinar – pluri/multi, cross-, inter 

e até a transdisciplinaridade –, expondo uma pós-disciplinaridade como ruptura 

delineada a partir da perspectiva antidisciplinar. Sobre a ideia de uma “universidade 

pós-disciplinar”, Jacobs (2013) explica que “(...) alguns [estudiosos] sustentam que 

essa cacofonia de terminologia, estruturas, objetivos e aspirações é uma condição 

necessária e até desejável.” (JACOBS, 2013, p. 124, tradução nossa).422 Eis, então, 

que este trabalho apresenta mais que um projeto epistêmico, mas uma atitude pós-

disciplinar que o constitui como (meta)criação e pesquisa acadêmica, destacando-se, 

nisto, sua dimensão ético-estética.  

 

Especificamente em relação à pesquisa em artes, apesar de Sullivan (2010) 

mencionar o termo “pós-disciplinar”, o autor ainda considera a disciplina como forma 

de ação-reflexão, o que é explicitado quando ele se refere à atuação do artista como 

uma “(...) fusão de diferentes disciplinas em um ambiente pós-disciplinar.” (SULLIVAN, 

2010, p. 117).423 No entanto, é válido salientar a descrição que ele faz: 

(...) a prática das artes visuais é caracterizada por sua capacidade de 
pesquisa distinta de criar e criticar fenômenos usando abordagens 
reflexivas que encenam e incorporam respostas que frequentemente 
ocorrem dentro de contextos pós-disciplinares. (...) as teorias e 
práticas são regularmente adotadas e retrabalhadas para diferentes 

                                                           
421 Do original em inglês: “To construct a perhaps simplistic narrative of such a progression, we might 
suggest that disciplinarity has come under critique from an anti-disciplinary stance, which initially gave 
rise to the current rhetoric in favor of multi- and inter-disciplinary approaches (…). The post-disciplinarity, 
then, is the perhaps utopian goal of the anti-disciplinary critique, a state of knowledge production that 
draws on the potencial of multi- and inter-disciplinary onquiry without the professional surveillance and 
institutional policing that remains implicit in most forms of those modes. (…) resists being co-opted into 
the dominant framework of disciplinary organization itself, striving to achieve and maintain the radical 
intellectual freedom promised by the post-disciplinary.” (KRISTENSEN; CLAYCOMB, 2010, p. 5-6). 
422 Do original em inglês: “postdisciplinary university” / “(…) some maintain that this cacophony of 
terminology, frameworks, goals, and aspirations is a necessary and even desirable state of affairs.” 
(JACOBS, 2013, p. 124). 
423 Do original em inglês: “(...) the fusion of different disciplines in a postdiscipline environment.” 

(SULLIVAN, 2010, p. 117). 
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propósitos enquanto os artistas exploram práticas criativas (...). 
(SULLIVAN, 2010, p. 104; 156)424 

 

Brin (2016), por sua vez, apresenta uma abordagem mais ampla do papel artístico na 

superação disiciplinar: 

(…) artistas não são exclusivamente artistas, eles são 
antidisciplinares. Eles estão trabalhando juntos para resolver 
problemas. E eles estão tomando emprestado [conhecimento] de 
vários campos preexistentes, enquanto usam novas tecnologias para 
criar soluções criativas. (BRIN, 2016, tradução nossa)425 

 

De acordo com Jandrić (2014), “(...) investigações recentes sobre o campo elusivo da 

antidisciplinaridade estão completamente ‘fora dos mapas conhecidos’ e podem ser 

interpretadas meramente como ‘alimento para o pensamento’.” (JANDRIĆ, 2014, p. 

168, tradução nossa).426 No entanto, destacamos não apenas o interesse deste 

trabalho nesse “alimento para o pensamento”, mas também a realização, em 2015, 

da Conferência Internacional Anti/Post-Disciplinarity: Rethinking Academic 

Paradigms, realizada pela Faculdade de Letras e Ciências Humanas da Universidade 

do Kairouan (Tunísia).427 Ainda assim, há que ser considerada a perspectiva crítica 

de Salaani (2017), participante do mencionado evento, quanto ao estado da arte da 

pós-disciplinaridade, colocada por ele como um “projeto futurista” sobre o qual afirma:  

As explicações permanecem genéricas, amplamente formadas, 
vagamente redigidas. Incluem formulações enigmáticas dos novos 
gêneros de conhecimento que chegarão ao primeiro plano após a 
rejeição teórica da disciplinaridade. (...) Como qualquer novo gênero 
de conhecimento, qualquer nova visão da epistemologia embrionária, 
a conceituação do caminho para os métodos de pesquisa pós-
disciplinar não deve ganhar clareza da noite para o dia. (SALAANI, 
2017, s.p., tradução nossa)428 

                                                           
424 Do original em inglês: “(...) visual arts practice is characterized by its distinctive research capacity to 

create and critique phenomena using reflexive approaches that enact and embody responses that often 

take place within postdiscipline contexts. (...) the postdiscipline feature of visual arts means that theories 

and practices are regularly embraced and reworked for different purposes as artists explore creative 

practices (…).” (SULLIVAN, 2010, p. 104; 156). 
425 Do original em inglês: “(…) artists are aren’t exclusively artists, they’re antidisciplinarians. They’re 
working together to solve problems. And they’re borrowing from multiple preexisting fields, while using 
new technologies to create creative solutions.” (BRIN, 2016). 
426 Do original em inglês: “(…) recent inquiries into the elusive field of antidisciplinarity are completely 

'off the known charts' and can be interpreted merely as 'food for thought'.” (JANDRIĆ, 2014, p. 168). 
427 O evento ocorreu em 9-11 dez. 2015 e gerou a publicação intitulada Proceedings of the international 
conference on Anti/Post-Disciplinarity: rethinking academic paradigms (NIGHAOUI, 2017), aqui 
utilizada como fonte bibliográfica sob a forma de e-book não paginado, por isso suas citações não 
apresentam o respectivo número da página na referência. 
428 Do original em inglês: “Explanations remain generic, broadly formed, loosely worded. They include 
cryptic formulations of the novel genres of knowledge that will come to the foreground in the aftermath 
of the theoretical rejection of disciplinarity. (…) As any new genre of knowledge, any novel vision of 
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A partir do modelo de funcionário de design ideal proposto por Tom Kelley, “T-

Shapped People” (“Pessoas em forma de T”), Hunter (2018), que é designer, traduziu 

tipograficamente as diferentes abordagens do conhecimento aqui citadas, propondo a 

sua própria, que ele chamou de “Diversciplinarity”429 – “Diversciplinaridade” em nossa 

tradução (Quadros 4 e 5). Os parâmetros do modelo inicial são largura, que representa 

a amplitude da ação individual junto aos outros membros do grupo, e profundidade, 

que representa a expertise própria daquela pessoa para o desempenho profissional. 

A forma concêntrica composta por diversos Ts seria a atuação em equipe para a 

realização de projetos. Uma ideia próxima ao modelo “T-Shapped People” foi proposta 

para a questão da disciplinaridade por Katri Huutoniemi (1981 apud SALAANI, 2017), 

que afirma que há uma “complementaridade entre profundidade disciplinar e largura 

interdisciplinar” (HUUTONIEMI, 1981 apud SALAANI, 2017, s.p., tradução nossa).430 

Conforme Salaani (2017) ratifica: “A chave na metodologia nova e híbrida e no âmbito 

temático é complementar.” (SALAANI, 2017, s.p., tradução nossa).431 

 
Quadro 4 – Tradução tipográfica dos modos de formação e atuação profissionais, feita 

por Darrin Hunter (2018) com base no modelo “T-Shapped People”. 

(a) Modelo  
“T-Shapped People”. 

(b) Composição do 
modelo em ação. 

(c) A forma completa 
vinda da experiência 
prática, não apenas 
da formação. 

(d) Resultados de 
uma formação 
puramente 
disciplinar. 

    

“largura” 
“profundidade (disciplina)” 

“designer ideal da IDEO” 

“consolidação em 
equipe” 

“graduando/ graduado” “disciplinaridade” 

Fonte: <https://segd.org/interdisciplinarity>. 
 
 
 

                                                           
embryonic epistemology, the conceptualization of the path towards postdisciplinary research methods 
is not expected to gain clarity over-night.” (SALAANI, 2017, s.p.). 
429 O neologismo é uma fusão entre diversity (diversidade) e disciplinarity (disciplinaridade), o que pode 
ser visualizado nas seguintes formas: DIVERSciplinarITY e DIverSCIPLINARITY. 
430 Do original em inglês: “(…) the complementarity between disciplinary depth and interdisciplinary 

breadth (…).” (HUUTONIEMI, 1981 apud SALAANI, 2017, s.p.). 
431 Do original em inglês: “The key in the new and hybrid methodology and thematic scope is 

complementary.” (SALAANI, 2017, s.p.). 

https://segd.org/interdisciplinarity
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Quadro 5 – Tradução tipográfica das diferentes abordagens do conhecimento, feita 
por Darrin Hunter (2018) com base no modelo “T-Shapped People”. 

(a) Ocupação das 
áreas entre campos 
estabelecidos e 
exploração de suas 
sobreposições. 

(b) Várias camadas 
de profundidade do 
conhecimento, 
incluindo a erudição 
popular. 

(c) Ampla conexão 
de habilidades e 
perspectivas 
disciplinares 
profundas. 

(d) Acolhimento de 
formas diversas na 
abertura de novos 
campos de estudo. 

    

“interdisciplinaridade” “pós-disciplinaridade” “transdisciplinaridade” “Diversciplinaridade” 

Fonte: <https://segd.org/interdisciplinarity>. 

 

Hunter (2018) explica sobre sua proposta: 

Talvez a pós-disciplinaridade se relacione diretamente com a cultura 
mais ampla (erudição ‘popular’) em várias profundidades dentro de 
uma disciplina, enquanto a transdisciplinaridade requer uma ampla 
interconexão de habilidades e perspectivas disciplinares muito 
profundas... (HUNTER, 2018)432 

 

Porém, de acordo com o que sugerimos como pós-disciplinaridade, não é cabível 

considerar a presença, ainda, da disciplina, como mencionado na citação acima. O 

que o autor chama de “erudição ‘popular’” se aproxima, sim, da constituição complexa 

do saber, que é descentrada da ordem disciplinar mantida pelo sistema tradicional do 

conhecimento. Nesse sentido, a análise da prática artística traz uma importante 

contribuição para pensar os deslimites da pesquisa como a pressão necessária para 

empurrar a organização do conhecimento para além da natureza disciplinar. 

O espaço entre a teoria e a prática torna-se um local para fazer arte e 
fazer pesquisa, e leva a investigação criativa além dos limites da 
disciplina, fronteiras culturais e divisões tecnológicas. O artista-teórico 
faz uso do poder transformador da arte como uma prática interativa e 
resistente, e como um meio de mudança individual e cultural. 
(SULLIVAN, 2010, p. 159, tradução nossa)433 

                                                           
432 Do original em inglês: “Perhaps postdisciplinarity is about connecting directly to the larger culture 

(‘popular’ scholarship) at several depths within a discipline while transdisciplinarity requires a broad 

interconnectedness of very deep disciplinary skills and perspectives…” (HUNTER, 2018). 
433 Do original em inglês: “The space between theory and practice becomes a site for making art and 

doing research and takes creative inquiry beyond discipline boundaries, cultural borders and 

technological divides. The artist-theorist makes use of the transformative power of art as an interactive 

and resistant practice and as a means of individual and cultural change.” (SULLIVAN, 2010, p. 159). 

https://segd.org/interdisciplinarity
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Com a “‘sismografia’ íntima” do pensamento empreendida nesta tese, tomando 

emprestada a expressão de Didi-Huberman (2011, p. 135), fica evidente que as vídeo-

cartas (não) filosóficas são uma aposta na difusão da intimidade, ampliando o círculo 

do íntimo, numa poética que é lacunar porque propõe o espaço da interlocução, e não 

do vazio. Difusão de um método que é multilinguagem, que se (in)define em devir – 

por isso a desterritorialização constante, que dificulta a precisão, tornando este ato 

criativo difuso no sentido de borrado, em contraposição a uma difusão que seria 

clarificante. Todo um trajeto de rascunhar com luzes vaga-lume, lanternas de 

brinquedo com pilha fraca, caixas de fósforo, velas de aniversário da família inteira, 

dos amigos, dos filhos por vir, chuvinha de São João... Chamas efêmeras para o 

percurso em que se espera uma aparição. Para  (ras)cunhar.  

 

Cunhar um conceito rascunhando-o causa a deposição do saber programático, do 

conhecimento tradicionalista, do pensamento institucionalizado porque traz para cena 

a experimentação como condição imprescindível ao invento, o que em muito se 

distancia da pesquisa que abriga hipóteses previsíveis e se acomoda em torno delas. 

Daí a importância da adoção de metodologias processuais, que valorizam os novos 

achados durante seu desenvolvimento e os incorporam também como resultado. No 

processo de pesquisa, as ideias ainda são germinais, tal qual aparecem nas cartas e 

vídeo-cartas (não) filosóficas, nos diários de pesquisa desta tese e na Coleção (no 

prelo). Todo esse material inclui inflexões, insights, desistências, esperanças, 

intuições, incontornáveis contornos, desvios, a vida, enfim, pulsando a propósito do 

corpoimagem. Isto é (ras)cunhar um conceito.  

 

Em palestra sobre a comunicação científica,434 Abel Packer, cofundador da plataforma 

SciELO,435 declarou que “A tendência é que uma mesma pesquisa passe a ter várias 

encarnações” (PACKER apud SANGIOVANI, 2018), referindo-se ao acesso cada vez 

mais extenso às etapas das pesquisas. Segundo ele, as camadas de conhecimento 

relativas a determinado estudo vão ser ampliadas através da disponibilização de seus 

logs de trabalho, relatórios parciais e dados ainda não analisados, tirando, assim, a 

                                                           
434 Palestra “A comunicação da produção científica brasileira: percursos e perspectivas futuras”, 
realizada na Faculdade de Comunicação da UFBA, em 10 mai. 2018. 
435 A SciELO (sigla de Scientific Eletronic Library Online) é uma plataforma brasileira de acesso público 
a periódicos científicos: <http://www.scielo.br/>. 

http://www.scielo.br/
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primazia dos periódicos científicos na divulgação das pesquisas e descentralizando a 

publicação dos resultados.  

 

Embora as vantagens apontadas por Packer sobre esse cenário sejam a possibilidade 

de reprodutibilidade de um estudo e a garantia de demarcação de sua originalidade 

desde as fases iniciais, a perspectiva das “várias encarnações” da pesquisa nos 

parece animadora do ponto de vista do reconhecimento da importância do processo 

no decurso científico: não à toa, propusemos este trabalho como um percurso de 

aparição. Percurso este a ser refeito por quem o deseje ou necessite, mas não 

repetido; para difundir suas vídeo-cartas como método e como resultado a serem 

apropriados, reapropriados, desapropriados, pois não temos como objetivo a 

reprodução, nem a patente. É a liberdade que reivindicamos na Universidade, 

(...) uma instituição que tem responsabilidades não imediatas, mas de 
longo prazo. E a nossa responsabilidade não é com o produto 
imediato, mas com o saber mais constante. Nossa responsabilidade 
imediata não é com a ciência mais ‘normal’ e apenas repetida, mas 
sim com a revolução, com a quebra de paradigmas, com aqueles 
saltos do experimento – ‘Cruzes!’ –, que não foi proposto, nunca será 
proposto e será sempre inédito porque inusitado. (SALLES, 2018)436 

 

A questão ética que se impõe está na atitude pós-disciplinar assumida. Nesse sentido, 

para se realizar uma difusão criativa do conhecimento, é preciso construí-lo através 

da invenção, e não da reprodução. Daí a relação entre criatividade, construção e 

difusão do conhecimento ultrapassar a reflexão e acontecer, aqui, em ação. Admite-

se, então, que a pesquisa inventiva corresponde à criação artística: “(...) é a própria 

forma de existência do artista, o seu único meio de expressão, (...) uma vitória sobre 

o silêncio (...).” (TARKOVSKI, 2010, p. 121). Também o pesquisador, com seu “saber-

vaga-lume”, fornece lampejos na escuridão, desenhando sua vitória sobre o silêncio 

das luzes.  

 

Pensar significa, então, guerrilhar, mas guerrilhar com alegria, longe da tristeza de um 

ideal não realizado que tornaria a condição de negação maior que a de afirmação. Por 

isso nos contagiamos com uma pandemia que sinaliza: “(...) a revolução é da ordem 

                                                           
436 Trecho da fala de João Carlos Salles (Reitor da UFBA) no “Pint of Science”, evento que objetiva 
popularizar a ciência, levando temas científicos e que envolvem este âmbito para serem discutidos em 
bares de diversas cidades pelo mundo. A passagem citada compôs o debate sobre "Universidade 
Pública e Conhecimento", no dia 14 mai. 2018, no Bar e Restaurante Barravento, em Salvador. 
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da cólera e da alegria, não da angústia e do tédio” (apud PELBART, 2017a). Alegria 

no sentido spinozista, que explico aqui como não-filósofa que sou, fazendo de Spinoza 

um encontro e um amor... Para tanto, percorreremos em sobrevoo a terceira parte do 

livro Ética, “A origem e a natureza dos afetos”, na qual Spinoza (2013) expõe sua 

teoria dos afetos. Os axiomas, postulados, corolários e escólios do método geométrico 

de sua obra foram subvertidos sob a forma da colagem, de modo a se tornarem mais 

condizentes com o operador poético-conceitual desta tese. 

 

Para o autor, a mente age ou padece; as ações são afetos ativos, enquanto as paixões 

são afetos passivos. Afeto é uma “(...) ideia confusa, pela qual a mente afirma a força 

de existir (...) de seu corpo ou de parte dele.” (SPINOZA, 2013, p. 257). Conforme 

definimos em nota no capítulo 1, os afetos são também “(...) afecções do corpo, pelas 

quais sua potência de agir é aumentada ou diminuída, estimulada ou refreada, e, ao 

mesmo tempo, as ideias dessas afecções.” (SPINOZA, 2013, p. 163). Portanto, os 

afetos fazem variar o estado corporal, sendo a causa das afecções. 

E sobre essa linha melódica de variação contínua constituída pelo 
afeto, Spinoza irá determinar dois pólos, alegria-tristeza, que serão 
para ele as paixões fundamentais: a tristeza será toda paixão, não 
importa qual, que envolva uma diminuição de minha potência de agir, 
e a alegria será toda paixão envolvendo um aumento de minha 
potência de agir. (...) inspirar paixões tristes é necessário ao exercício 
do poder. (...) esse é o laço profundo entre o déspota e o sacerdote: 
eles têm necessidade da tristeza de seus súditos. (DELEUZE, 1978) 

 

Desses dois afetos básicos, a alegria e a tristeza, provêm todos os outros: medo, 

esperança, desespero, segurança, amor, ódio, simpatia, antipatia, glória, pudor, 

humildade, inveja, etc (SPINOZA, 2013, p. 179). A flutuação de ânimo (alegria/tristeza) 

está para o afeto, assim como a dúvida está para a imaginação. “[A] tristeza, à medida 

que diz respeito à ausência daquilo que amamos, chama-se saudade.” (SPINOZA, 

2013, p. 207). Porém a escritura das vídeo-cartas afirma a alegria da ausência 

presente do leitor-espectador, que pode ser ppp ou você! – “Se você vier sempre, por 

exemplo, às quatro da tarde, desde as três horas eu começarei a ser feliz.” (SAINT-

EXUPÉRY, 2015, p. 67).  

 

O olhar de Spinoza (2013) para o campo da experiência foca nas relações, daí a 

afecção ser considerada uma mistura de corpos. Estar ao acaso dos encontros é se 

disponibilizar a “(...) um mau encontro. Encontrar um corpo que se mistura mal com o 



362 
 

seu. Misturar-se mal quer dizer misturar-se em condições tais que uma das suas 

relações subordinadas ou sua relação constituinte é ameaçada, comprometida ou 

mesmo destruída.” (DELEUZE, 1978). “Pois o corpo humano (....) é composto de um 

grande número de indivíduos de natureza diferente e pode, portanto (...), ser afetado 

de muitas e diferentes maneiras por um só e mesmo corpo (...). (...) um só e mesmo 

objeto pode ser causa de muitos e conflitantes afetos.” (SPINOZA, 2013, p. 185). 

É preciso saber fazer os encontros que convêm a vocês. Ninguém 
jamais poderá dizer que é bom para si algo que ultrapassa seu poder 
de ser afetado. O mais belo é viver nas bordas, no limite do seu próprio 
poder de ser afetado, à condição de que seja o limite alegre (...). 
(DELEUZE, 1978) 

 

Para Spinoza (2013), o amor é a alegria que mantém a coisa que se ama, “(...) que o 

homem se esforça, tanto quanto pode, por conservar (...)” (SPINOZA, 2013, p. 207), 

enquanto o ódio é a tristeza que afasta e destrói aquilo que se odeia por este ser a 

causa do afeto triste. Somos afetados tal qual o é a coisa que amamos; a mesma 

relação se estabelece com quem afeta a coisa que amamos. Igualmente, afirmamos 

os afetos que atingem a nós e à coisa amada de forma positiva, e negamos o inverso. 

“(...) também expressamos reconhecimento para com quem fez algum bem ao nosso 

semelhante e, contrariamente, indignação, para com quem lhe fez algum mal.” 

(SPINOZA, 2013, p. 191) – porém, ao contrário do que se possa pensar sobre essas 

relações, 

Spinoza não produz uma moral, e por uma razão muito simples: ele 
jamais se pergunta o que devemos fazer, ele pergunta-se o tempo todo 
do que nós somos capazes, o que está em nossa potência; a ética é 
um problema de potência, não é jamais um problema de dever. 
(DELEUZE, 1978, grifo nosso) 

 

Quando se afeta os outros com um motivo, se é afetado também. Assim, os afetos de 

outrem interferem nos nossos, tudo se dá na relação, e “(...) amaremos com mais 

firmeza, em razão disso, aquilo que amamos.” (SPINOZA, 2013, p. 201), à espera da 

recíproca, da troca. Dizemos a todo momento o quanto “investimos na relação”, porém 

amar não é apostar num fundo de investimentos, mesmo que se considere o risco de 

prejuízo. Tal como explicita Barthes (1987) sobre a expectativa de retribuição 

Ao eu-amo-te, diferentes respostas mundanas: ‘eu não’, ‘não acredito 
em nada disso’, ‘por quê dizê-lo?’, etc. mas a verdadeira rejeição é: 
‘não há resposta’: sou mais seguramente anulado se sou rejeitado não 
apenas como suplicante mas ainda como sujeito falante (como tal, 
tenho pelo menos o domínio das fórmulas); é a minha linguagem, 
último refúgio de minha existência, que é negada, não o meu pedido; 
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quanto ao meu pedido, posso esperar, reformulá-lo, representá-lo de 
novo; mas, impedido da faculdade de argumentar, estou como morto 
para sempre. (BARTHES, 1987, p. 140, 2º grifo nosso) 

 

Assim, o silêncio como recusa apresentado nesse fragmento de um discurso amoroso 

pode ser entendido como um afeto triste, o qual deve ser evitado, pois “Qualquer coisa 

que possa destruir nosso corpo não pode nele existir.” (SPINOZA, 2013, p. 177). Para 

isso atua o conatus (do latim, “esforço”), que é a potência de agir, o esforço de 

perseverar em ser, de se manter vivo, que blinda o corpo, de certa forma, poupando-

o da desaparição. Por isso, “(...) o homem afetado de alegria nada mais deseja do que 

conservá-la, com um desejo um tanto maior, quanto maior for a alegria.” (SPINOZA, 

2013, p. 207).  

 

Ainda sobre o “eu-amo-te”, Barthes (1987) destaca que “A figura não se refere à 

declaração de amor, à confissão, mas à proferissão repetida do grito de amor.” 

(BARTHES, 1987, p. 137). O amor que persiste. Pensá-lo pela abordagem spinozista 

nos parece entregar uma via pertinente para refletir e vivenciar o cenário sociopolítico 

da eleição presidencial do Brasil no ano de 2018, quando finalizamos este trabalho. 

Pontuamos aqui o assunto como registro do contexto que não deixou de nos afetar, a 

tudo e todos, das mais diversas formas. 

Ora, um corpo deve ser definido pelo conjunto das relações que o 
compõe, ou, o que dá exatamente no mesmo, pelo seu poder de ser 
afetado. (...) Um corpo possui algo fundamentalmente oculto: pode-se 
falar da espécie humana, do gênero humano, mas isso não nos dirá o 
que é capaz de afetar nosso corpo, o que é capaz de destruí-lo. Esse 
poder de ser afetado é a única questão. (...) segundo as culturas, 
segundo as sociedades, os homens não são capazes dos mesmos 
afetos. (DELEUZE, 1978) 

 

437 

em relação às potências do corpo resultou na formulação de uma pergunta direta feita 

por Deleuze: “O que pode o corpo?” É importante dizer que, destituindo a supremacia 

                                                           
437 Recorte de frame da vídeo-carta Parto da palavra, na qual aparece em fusão páginas de livros de 
ppp com a inscrição: “Como diferenciar a perplexidade de Espinosa, com o fato de ainda não sabermos 
o que pode o corpo, do desafio da tecnociência, que precisamente vai experimentando o que se pode 
com o corpo?” (PELBART, 2009, p. 47) 
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da mente sobre o corpo, a centralidade corporal foi proposta pela obra spinozista em 

meio à depreciação do corpo e dos afetos vivida na época (século XVII). Para o autor, 

há uma imbricação entre o que mente e corpo podem, um não comanda o outro. “Nem 

o corpo pode determinar a mente a pensar, nem a mente pode determinar o corpo ao 

movimento ou ao repouso, ou a qualquer outro estado (se é que isso existe).” 

(SPINOZA, 2013, p. 167). 

(...) a mente e o corpo são uma só e mesma coisa, a qual é concebida 
ora sob o atributo do pensamento, ora sob o da extensão. (...) a ordem 
das ações e das paixões de nosso corpo é simultânea, em natureza, 
à ordem das ações e das paixões da mente. (...) Entretanto, ainda que 
a argumentação não deixe nenhuma margem para dúvida, acredito 
que, se eu não demonstrar isso por meio da experiência, os homens 
dificilmente se convencerão a examinar essas questões com 
equanimidade, a tal ponto estão firmemente persuadidos de que o 
corpo, por um simples comando da mente, ora se põe em movimento, 
ora volta ao repouso, e de que faz muitas coisas que dependem 
apenas da vontade da mente para arquitetar. O fato é que ninguém 
determinou, até agora, o que pode o corpo, isto é, a experiência a 
ninguém ensinou, até agora, o que o corpo – exclusivamente pelas leis 
da natureza enquanto considerada apenas corporalmente, sem que 
seja determinado pela mente – pode e o que não pode fazer. 
(SPINOZA, 2013, p. 167, grifo nosso) 

 

Apesar disso, ele diz: “A mente se esforça, tanto quanto pode, por imaginar aquelas 

coisas que aumentam ou estimulam a potência de agir do corpo (...), isto é (...), 

aquelas coisas que ama.” (SPINOZA, 2013, p. 187). Isso porque prevalece o conatus. 

Este, quando se refere à mente, é chamado de vontade (volutas) e é o apetite 

(apetitus), quando se refere à junção mente-corpo, que se constituem de uma mesma 

substância com variação alternada na forma de apresentação. É nesse sentido, 

descartando uma cisão entre mente e corpo, que pensamento e ação se imbricam, e 

o conhecimento é considerado um afeto. Em aula sobre Spinoza, Deleuze (1978) 

explica que afeto é todo modo de pensamento não-representativo. Assim, a teoria dos 

afetos nos ensina que a potência de agir a ser explorada na mistura dos corpos é 

também potência de sentir, de pensar, de existir.   

 

O perfil trêmulo das vídeo-cartas (não) filosóficas as coloca num espaço fecundo no 

que diz respeito ao pensamento, pois abrange seu puro devir: o impensado, do qual 

advém a imprescindível relação que a arte, a ciência e a filosofia têm com seus 

negativos correspondentes. Então, se a arte se relaciona com o caos através de um 

plano de composição que resulta em sensações, a filosofia, através de um plano de 
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imanência que resulta em conceitos, e a ciência, através de um plano de referência 

que resulta em funções, as três disciplinas são formas de pensamento que não podem 

perder de vista seus “nãos” (DELEUZE; GUATTARI, 2010). É com o não-artístico, o 

não-filosófico e o não-científico que se engendra o ainda porvir do pensamento. 

 

Na mesma via, é possível pensar na pós-disciplinaridade como a não-disciplina que 

acolhe as referidas não-arte, não-filosofia e não-ciência. É desta negatividade que 

advém a abertura necessária para se alçar o pensamento não-pensado e para se 

tomar posição a respeito do não-dito, do não-publicado. “(...) ‘o que é menor que o 

mínimo pensável cai nas sinapses, mas pode se tornar sensível por intensificação, 

como na regulagem da tela da televisão, cujas intensidades tornam sensíveis o que 

escapa ao grau de definição’.” (DELEUZE, 2018, p. 97).438 Dar escuta a tais 

movimentos minúsculos foi o que pretendeu a feitura desta tese – que é viver o corpo 

apesar de tudo. Afinal, o que ele pode? 

 

 

  

                                                           
438 Trecho de carta de Jean-Clet Martin a Deleuze que este reproduziu em sua resposta, datada de 22 
nov. 1990. Sobre a citação, Deleuze (2018) escreveu: “O que o senhor diz sobre o cérebro, no final da 
sua carta, me faz sonhar.” (DELEUZE, 2018, p. 97). 



366 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. O QUE PODE UM CORPOIMAGEM? 
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O fato é que ninguém determinou,  
até agora, o que pode o corpo (...). 

(Benedictus de Spinoza, 2013, p. 167) 

 

Ao reverberar a perplexidade de Spinoza, levantamos a indagação:  

 
Pensar neste conceito e, sobretudo, nesta questão é atravessar um campo em que o 

plano de imanência cruza o plano de composição e vice-versa; é traspassá-los, 

vislumbrando neste percurso uma aparição. A arquitetura desenhada nesta tese 

pretendeu não apenas falar sobre este processo, mas também fazê-lo acontecer. Daí 

vídeo-cartas entremeando o corpo desta escrita, colando-se nele, desejando ser ele, 

fazendo com que o conceito-obra apareça. Daí a necessidade de criar um clichê em 

sua materialidade (o carimbo-tese), que, à medida que tem a tinta desgastada por 

sucessivas carimbadas, faz com que a pergunta-tese desapareça, dando lugar à 

imagem resultante do gesto de carimbar, que também se constitui, afinal, num corpo 

de escrita. Nesse sentido, em meio às cartas e vídeo-cartas deste trabalho, o carimbo-

tese é um telegrama e “O telegrama é uma velocidade de acontecimento, não uma 

economia de meios. As verdadeiras proposições são pequenos anúncios.” 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 77-78). O formato diminuto do carimbo-tese não 

objetiva uma mensagem eficiente, eficaz, efetiva, mas, antes, caber na palma da mão 

para produzir borras nas tantas e tantas palavras desta tese, através das imagens-

rastro de suas carimbadas. 

 

7.1 PRETérito prESEnte, ainda 

Ressoando a PRETESE que iniciou este trabalho, apresentamos a seguir o percurso 

investigativo através de uma retrospectiva de suas perguntas, que se constituíram em 

“perguntAções” (ABREU, 2018). Feita de antecipações e defasagens, tal retomada é 

aquilo que não chega, mas de algum modo está... Uma tentativa aforística de incluir o 

leitor-espectador na deriva aqui operacionalizada, pois entendemos, afinal (e em 

tempo!), que A PERGUNTA É O CAMINHO DA FILOSOFIA – ou mesmo de (não) 

filosofias... E, conforme aconselha Rilke (2013) em uma de suas cartas a um jovem 

poeta, devemos “(...) procurar amar as próprias perguntas como quartos fechados ou 
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livros escritos num idioma muito estrangeiro.” (RILKE, 2013, p. 38)439 Eis, portanto, as 

interrogações que fizeram cintilar o corpoimagem: 

“São cartas fictícias?” enveredando, junto a um (não) ppp, por uma também ficção? 

Percebe a função do muro? Mas às custas do engano? (quiçá ultrapassado?) uma 

superfície não escavável? Por onde ir? Quais fronteiras cruzar? Por que duvidar do 

dispositivo? E o que é o invivível? não é demasiado abstrato? Através de minhas 

corpografias? (Sustentarei?) (Sustentarei?) Mas e a “aparição” prometida? O que 

objetar dessa mais concreta experiência? “Ele vai responder?” (Mas o quê?) o quê, o 

quê? tão pouco? (a número zero desta série...?) Como findar isto que é imenso, sem 

ter nem começo? (Ainda estou amalgamada?) uma desaparição? (Ou finalmente um 

corpoimagem?) (Mas para onde?) “um trabalho prático com dançarinos?” (Mas essa 

não?) ouve a arquitetura dos mares? será esta filosoficamente uma amizade? E por 

que recear distâncias entre nós que nunca poderiam nos separar? 

E por que recear distâncias entre nós que nunca poderiam nos 

separar? E por que recear distâncias entre nós que nunca poderiam 

nos separar? Feito de PRÉ-TESES? vídeo-carta ou videocarta? A ou O? uma 

tarefa possível? “Que son esses bídeos?!?” enquadrados na advertência a seguir? 

Qual a gravidade de pensar outro pensamento? uma “simples” palavra-chave? toda 

uma “invivibilidade” do corpo morto-vivo que se faz? “Qual meu papel nesse filme?” 

Uma fissura anunciada? Quantos hiatos entre o evento e seus desdobramentos 

textuais ou imagéticos? Ele existe? O que é o trecho de uma pessoa? O texto de um 

gesto? E por que essa superfície se tornou insensível? uma forma de documentação 

da performance? mas também em ação? a própria câmera como corpo? Mas quando 

o erro não é o imperfeito, e sim a intenção? (ou seria ao mínimo, em sua 

minusculidade?) o que seria um corpo invivível? “Como você me tocaria?” afinal, 

quanto do criador há em sua criatura? imagens do mundo sem que elas se tornem 

clichês? sem ser esmagado pelo arquitetado poder capitalista? como garantir a 

sobrevivência dos vaga-lumes? “Nem tudo é passível de gravação?” dividindo-o ainda 

em partes opostas? como estar disponível para o risco dérmico que uma 

correspondência impele? Colecionar peles, por quê? uma precaução? um corpo de 

escrita? como o corpo? “Por que uma carta deveria ter um título?” caberia indagar se 

                                                           
439 Trecho de carta de Rilke a Kappus, em 16 jul. 1903, “De passagem por Worpswede, perto de Bremen”. 
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seu verbo é o plagiar? “O que valeria ser repetido infinitas vezes?” O que valeria ser 

torcido infinitas vezes? (recriação?) comparado a fundar um? um autor como 

proprietário do pensamento? de que vale listar os roubados? sempre a perguntar 

quem? Quem escreveu isto? sem ter lido nem Marx nem Freud, sequer Nietzsche...? 

causa ou efeito – ? (ou deveria chamá-lo de Professor?) Dor? Minutos ou horas 

intermináveis? aproximar-me do impossível de outro ser humano? aplicando-me depressa em 

aprender – o quê? Como eu, Ulisses? como se pudesse ir longe demais – em que direção? 

isso será pedir tanto e tão grande que você negará? O quê? Se o que faço é poesia? Será 

que você me exigiria as aspas? uma imagem em sua segunda potência? a poética 

epistolar tem um prazo de validade? promessa metodológica é de uma interlocução 

epistolar? Que experiência incrível o bebê está fazendo? Minha ou tua? O quanto 

eu precisaria nadar ou remar para te alcançar? Há uma imagem que responderá a algo? 

– Mas a quê? (Ele existe?) Como não desaguar? Como 

não desaguar e também ser mar...? fios de uma trama – labiríntica? Sumária mente? 

Ou, ainda, uma “imagem transparente” – possível? Pois, como há de ser essa 

natureza imagética tecida em transparência? O que vamos mostrar para ele além da 

nossa própria aparição? Sob a distância ínfima de seus dedos, uma vez mais? afinal, 

a volta seria sustentável? por que não dissolver também a forma livro? Afinal, como 

alcançar as “Palavras não mais palavras” anunciadas no vídeo do cais ao caos? 

quando ela se torna também uma imagem? sua opacificação? O que elas dizem, 

afinal? Como ler a tese? Como escrever a tese? (aliás, escrever não seria também 

isto?) constituem vidas próprias? O que vi2? é também seu modo de performar? de 

fora do quê? (o tempo de serem fotografadas?) Academia e Arte com A maiúsculo? E 

também filosofia, por que não? “O que pode um corpoimagem?” como escapar do 

sectarismo classificatório? essa metodologia outra poderia surgir? uma imagem 

metodológica incomum? Qual regime a constitui? Uma (não) imagem? Uma tela preta, 

como a espera no cinema? Ou uma tela branca como o quadro que antece as 

pinceladas na pintura? “O que pode o corpo?” Afinal, o que ele pode? O que pode um 

corpoimagem? 

 

Diante de tantas ondas de incertezas, de inconclusões, de buscas, prosseguimos com 

a retroalimentação, retornando, neste ponto, às cartas (não) filosóficas: “(...) um 

convite – inteiramente atravessado pela sinceridade da amizade – para retomar um 

diálogo interrompido.” (EWALD, 2015, p. 15). 
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carta cinco 

Professor, 

Como se nalguma pele tocasse, escrevo... Um reencontro que me engolfa, quando 

acreditava ser eu a envolver... Escrevo para talvez nunca revelar. Escrevo para talvez 

nunca publicar, nunca ter mais que um leitor.  

Em busca de uma aparição, constato que o corpoimagem é a pele da palavra poética 

– a superfície tátil e sensível da materialidade da poesia? Sim, se por essa matéria 

entendemos o corpo da escrita poética. De novo, sempre, os dois aspectos,440 

relembro Deleuze e sua ironia com o risível do pensador, que procura pelo corpo do 

incorpóreo, como se eles pudessem existir um sem o outro... Não estou sozinha nesta 

tarefa de “corpação”, outrora você me alertou como um alento. 

Há tempos me persegue a ideia de um corpo invivível (mesmo com tantas e tamanhas 

possibilidades que há de vida...!). E um amigo afetuosamente me indaga o que é esse 

invivível. A resposta é falível... Como dizer-lhe? Como dizer-lhe tudo sem parecer 

pueril? O invivível sou eu. Como um bom conhecedor de mim que era, julguei que ele 

entenderia a explicação econômica. Mas sabe que até hoje eu mesma me pergunto? 

O invivível da vida é a necessidade do impossível (Percebe a função do muro?, você 

tornaria a perguntar). Um impossível necessário para que novos possíveis sejam 

criados, para que o mundo seja reinventado, porque a vida não basta. É por esse 

invivível que respiro, é por ele que escrevo, por ele te escrevo na esperança de que 

você seja tocado por esta palavra-pele que tento conceituar agora como 

corpoimagem. 

Mas, se o invivível é intocável, por que quero tocar na palavra poética e, assim, lhe 

constituo uma derme? Por que insisto no “toque” como operador conceitual? A 

imagem poética talvez amenize o abismo, constituindo a superfície tátil e sensível da 

materialidade da poesia... A imagem poética é a outridade, ouço Élida a outrar 

                                                           
440 Gilles Deleuze, Lógica do sentido, São Paulo, Perspectiva, 2011, trad. Luiz Roberto Salinas Fortes, 
col. Estudos, n. 35, p. 160. 
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um estar em Paz.441  Uma pele que escapa a uma “imagem fidedigna”, uma aparência 

im?possível, desviada, transgredida. Como esta tese, que é toda um desvio. 

Estou à deriva. Percebo que há tempos estou à deriva. E você, com sua voz dérmica, 

murmura: “A palavra, que em geral designa a ausência da coisa, ao formar poema, 

designa esta ausência e ao mesmo tempo a presença dessa ausência.”442 Fico me 

perguntando se é uma presença fictícia, de fragilidade extrema, ao tempo em que vejo 

nascer uma consistência... A situação é cada vez mais crítica, porque a ficção se torna 

cada vez mais real. Já não há mais o contorno da realidade – tudo parece fazer 

sentido, eu busco esse sentido, eu encontro. 

Esse algo a se realizar é o corpoimagem – e, por agora ele se tornar real, é como se 

eu também tivesse... É vivífico. Finalmente explicitar essa intuição, conceituá-la e, 

então, preciso voltar atrás sobre o nunca revelar. Pois há, sim, uma revelação. Até 

para mim. Não porque o corpoimagem tivesse uma existência prévia e eu a tenha 

descoberto. Não, ele foi criado. Mas é que é difícil falar do que se intui. São lampejos 

que assombram. Disto é feita esta tese. Na deriva, para a deriva... cujo guia de leitura 

está no “poema profundo”: 

ter nas mãos 

todas as cartas  

e não saber lê-las 

 

todas terão 

um mesmo fim: 

pro fundo 

 

Saber ler as cartas é se deixar derivar, assim como o é compreender a aparição do 

corpoimagem. Eu poderia dissertar durante páginas...443 no entanto há 

algo que escapa à tentativa tola de explicá-la. Mas insisto, quem sabe em forma de 

poema funcione melhor... Falar da palavra poética através dela própria:  

 

                                                           
441 Referência à citação de Octavio Paz por Élida Lima, “Aproximações entre Poesia e Política”, Blogue 
Cartas ao Max, acesso em 28 abr. 2017. Referência à nota de caderno da autora citada: “Um estar em 
Belém.” 
442 Peter Pál Pelbart, Da clausura do fora ao fora da clausura: loucura e desrazão, São Paulo, 
Brasiliense, 1989, p. 76. 
443 Clarice Lispector, Um sopro de vida: pulsações, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1978, p. 18 
(modificado). 
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presente 

sem ciência, 

nem filosofia, 

estás. 

 

Colho este poema como um presente para o corpoimagem, esse é o seu título, mas 

talvez devesse chamá-lo mesmo de “aparição”. Por causa de sua presença sub-

reptícia, seu ser-pele profusa que se constitui no corpo da escrita poética, a palavra 

como poro, que faz sentir a poesia... Enquanto você faz poesia em prosa: “A palavra 

poética não se dirige para a segurança de uma presença, como a palavra bruta, mas 

para a presença de uma ausência, para o aparecimento de ‘tudo desapareceu’ que 

ela tematiza.”444 

. . . 

Inventei uma Dermoteca, mas fiz desaparecer o corpo humano... fugi dele mais uma 

vez, a criação me fez escapar. Como uma válvula? (O corpo médico tornou-se 

artístico, o diário de corpo tornou-se do pensamento, e agora o corpoimagem torna-

se pele da palavra poética...). Há, aí, uma superação do “bio” – para além ou mesmo 

aquém  – em plena época do “vale tudo” concedido ao corpo biológico e da vida toda 

medicalizada. Caberia ainda ecoar a perplexidade de Spinoza: O que pode o 

corpo? E, na esteira desta indagação, adulterá-la: O que pode o corpoimagem? 

O que pode essa pele que se forma de modo abrupto, ao mesmo tempo que sutilmente? 

O que pode essa camada que é visível, porém intocável? O que pode essa película – 

sensível? Talvez não seja aquela imagem que sente, como afirmei na primeira carta... 

Nem seja a superfície tátil que afirmei no início desta... A imagem poética é a 

superfície intocável da poesia. Ela é o outro da palavra poética. Seu duplo. Sua dupla. 

Lembro da primeira vez que me veio 

           cabelos longos, pele-jambo 

           como se já soubesse o caminho 

                          ou adivinhasse 

O secreto é que ele não existia 

           você o fazia enquanto andava 

           um percurso todo seus pés 

Captei seu desencontramento  

           me senti morada nesse estado-mundo  

           para então lhe descobrir desabitada 

 

                                                           
444 Peter Pál Pelbart, op. cit., p. 78. 
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Escalei seu olhar estrangeiro 

           seu riso escondido 

           sua alma calada 

Por isso silenciosamente lhe quis 

           no hiato em que nenhuma palavra cabe 

           e por sobre ele atravessamos nosso amor-malabaris 

 

A fresta que nosso encontro rasgou no mundo 

Talvez sejamos ela, desafiando a solidão cósmica,  

a incomunicabilidade e a distância entre dois. entre duas.  

a conjugação que impelimos. 

a lacuna, a ausência, o precipício. 

 

Perto da palavra poética, posso até sentir o cheiro da pele que é o corpoimagem. Ele 

me toca, mesmo não sendo tocável – tamanha façanha é a sua! Mas, como estudiosa, 

seria preciso investigar esse toque... Aliás, pela (po)ética da deriva, o mais importante 

não é me deixar ser tocada? Toda a ficção acadêmica pede que o pesquisador 

observe, analise, descreva, etc, quando talvez o que lhe seja primordial é sentir. E eu 

sinto, eu sinto muito, quando você diz: “A palavra poética (...) não remete ao mundo. 

Este, junto com suas finalidades, diante dela recua e se cala.”445 Fazer recuar e calar 

o mundo... Este é o feito da palavra poética, enquanto sua pele se aproxima... Para 

tocar. E escutar a pele do outro. 

 

  

                                                           
445 Ibid. 
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carta seis 

Professor, 

Que há entre a ausência presente e a presença ausente que as liga tão 

indiretamente e intimamente?446 De um lado, está o “Estatuto paradoxal da 

palavra poética: faz as coisas desaparecerem e faz aparecer esse desaparecimento 

numa fulguração noturna.”447 Do outro lado, está você enquanto meu destinatário – 

imaginário? Entre os dois, esta fina liga que se forma, uma pele... 

Se quando te escrevo, é como se nalguma pele tocasse, é o corpoimagem a aparecer. 

Sorrateiramente, cortante... Seu clarão nos ensina tudo de uma vez. Não é todo 

mundo que pode suportá-lo, nem todos que podem vê-lo. É preciso um pacto, uma 

sutileza. É preciso um entendimento que não se aprende: apenas se sente. Nasce-se 

com ele; por ele, vive-se. 

Que pele tem um poder assim, tão intenso? É para chegar no outro... Todo esse 

esforço, toda a força é para o outro alcançar. Vale variar a língua, até inventá-la. O 

poeta é o inventor de línguas desnecessárias. Um ofício das inutilidades (porém de 

que valeria a vida sem ele?)  

Ele não tem um dia a dia. É uma vida a vida,448 Clarice tem mil vezes razão. 

A derme do poema é permeada de vasos gramaticais, seu circuito sanguíneo possui 

a pulsação latente dos sentidos, as células são palavras que respondem à sintaxe de 

cada verso... E em cada palavra pulsa um coração.449 Se disse da outra vez 

que fugi do corpo humano, é porque ainda não tinha visto de tão perto o visível do 

corpoimagem. Embora invivível. Embora intocável. Embora Artaud jamais 

desista de seguir seu trabalho singular sobre o apocalipse do 

corpo.450 E eu, eu sinto muito 

 

                                                           
446 Clarice Lispector, Água viva, Rio de Janeiro, Artenova, 1973, 3ª ed., p. 42. 
447 Peter Pál Pelbart, op. cit., p. 76. 
448 Clarice Lispector, Uma aprendizagem ou O livro dos prazeres, Rio de Janeiro: Sabiá, 1970. 2ª ed., 
p. 156. 
449 Id., Um sopro de vida: pulsações, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1978, p. 16. 
450 Kuniichi Uno, A gênese de um corpo desconhecido, São Paulo, n–1 edições, 2012, trad. Christine 
Greiner, p. 42 (modificado). 
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Arte Postal (2011), de Camilo Domingues. 

 

7.2 Corpo-câmara  

A memória mais remota que tenho de encantamento pela imagem é a de quando 

entrei numa caixa maior do que eu, toda escura por dentro.451 O alvoroço era grande 

no colégio e dividia os que acreditavam que a paisagem estava sendo 

verdadeiramente projetada dentro da caixa, em tempo real, daqueles que achavam 

que o (e)feito era uma farsa, alguma espécie de trucagem. Eu pendia à ala dos 

crédulos, mas, para diminuir a margem de erro na experimentação da “máquina”, 

combinei com minha amiga que uma entraria enquanto a outra ficaria sentada na 

escada em frente à caixa e faria os movimentos de corpo combinados para que 

nenhuma engenhosidade nos trapaceasse os sentidos. Que lembrança!  

 

Já não sei se fui a primeira a ver a tal imagem prometidamente invertida, mas, na 

minha vez, de fato ela estava lá, com minha amiga se mexendo conforme “nossa 

coreografia”, quanta fascinação! E quando a cartolina branca era tirada do “fundo” da 

caixa, “o mundo de fora” continuava sendo projetado naquela superfície preta das 

paredes de madeira pintada! Anos depois, desenhei muitas velas no caderno de 

Física, variando os tipos de lente e a distância focal; era uma forma de experimentar 

                                                           
451 Referência à remontagem de uma “Câmara escura”, inventada por Athanase Kircher, em 1646 
(DUBOIS, 2004, p. 37). 
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“a magia das luzes”. Me chamava a atenção as dimensões micro e macro do mundo 

– que primeiro descobri com a ótica, depois com a poesia: “A vida é minúscula”!452 

 

Além da “câmara escura” acima mencionada, outros usos são atribuídos à “caixa 

preta”. No teatro e na dança, o chamado “palco italiano” é considerado uma caixa 

preta cuja “quarta parede” é formada pela plateia em frente ao palco. Esse formato 

pode ser pensado em oposição ao cubo branco das galerias de arte, por onde o 

público transita (perspectiva que é ainda mais complexificada pelas propostas 

artísticas instalativas). Também um estúdio pode ter a configuração de “caixa”, preta 

ou branca, cuja quarta parede (ou mais) é composta, geralmente, pelos artefatos 

técnicos. A projeção mapeada (conhecida como video mapping) nos parece uma 

atualização da “câmara escura”, fazendo, porém, seu movimento inverso. Nela, a 

imagem do “mundo numérico” a ser projetada depende de artefatos digitais para 

existir, sendo, então, lançada de dentro deles para a paisagem (em geral, a urbana), 

e tendo como plateia, também, transeuntes, espécie de “público locativo”, cuja 

experiência especializada e espacial diz mais respeito à cidade que à arte. 

 

Já na aviação, a caixa-preta refere-se ao equipamento que armazena as informações 

da cabine de comando, tanto em relação ao trabalho humano, quanto ao maquínico, 

sendo composta por dois gravadores independentes (um de voz e um de dados), 

sincronizáveis pelo marcador de tempo. O objeto ultrarresistente a impactos tem 

grafado em seu corpo “Não abrir”. Pela função de segurança, desempenhando o papel 

de “testemunha” do voo, o equipamento é popularmente tido como sinônimo de um 

guardar inviolável: o clichê do segredo? É Constança Lucas quem tem mil vezes razão: 

                                                           
452 Verso final do poema “Há, não há.”, http://www.poesiasquasebrutas.blogspot.com.br/ em 14 set. 
2005 11:20. No ensejo dos vestígios que a distância do tempo nos impele, eu era ainda menor quando 
adentrei o que seria, hoje chamo assim, a primeira instalação de minha vida. Era um corpo humano, o 
emblemático corpo gigante de Eva! Grávida! E eu ávida, ávida! Mas como assim entrar dentro de 
alguém? E se não conseguirmos sair? Eram apreensões que faziam oscilar a coragem de seguir até a 
nossa vez na fila... Todos estão tranquilos, eu observava, então deve ser bom isso de pass(e)ar no 
corpo, deve ser bonito... No entanto, antes de adentrá-lo, fiz questão de conferir onde era a saída...! 
Na verdade, fui convencida a penetrar nas entranhas de “Eva” porque queria conhecer o bebê que ela 
carregava, antes de seu nascimento. Aquele serzinho famoso, eu ria, tanta gente a querer vê-lo! (Nem 
imaginava a profusão de imagens intracorpóreas que viria a nos povoar mais tarde, invertendo também 
a “câmara escura”, em “projeções” publicadas nas veredas das redes). Fiquei perplexa diante dele; um 
canal de luzes o ligava à mãe (tipo pisca-pisca de Natal, ironicamente). Ele não era feio, nem bonito, 
tinha a graça irresistível da novidade tão esperada. (uma vida minúscula!) E só ali, ante sua aparição, 
duvidei... Ele vai nascer? Como??! 

http://www.poesiasquasebrutas.blogspot.com.br/
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“Segredos são segredos, ninguém tem” (LUCAS, 2011).453 E a caixa-preta, pois, faz 

dessa poesia um poema-objeto. 

      

 

Poema adulterado por Amana Dultra do original “O pleno e o vazio” de  
Carlos Drummond de Andrade (1998, p. 46), que faz lembrar a obra sem título  

de John Baldessari, que, em 1970, “(...) queimaria a parte principal de suas pinturas e  
a colocaria numa urna com forma de livro.” (SILVEIRA, 2008, p. 44). 

 

7.3 Des?aparecer no fogo 

Durante alguns minutos  
as cinzas de Frida mantiveram-se no formato do seu esqueleto,  

antes de se dispersarem devido às correntes de ar.  

(Hayden Herrera, 2011, p. 530) 

 

Apesar do culto alegre à mortalidade, na tradição mexicana, através da ossatura, os 

ossos de Frida Kahlo viraram pó – o corpo da artista foi cremado numa cerimônia que 

durou quatro calorosas horas para os que a acompanharam e resultou numa escultura 

prateada fugaz, que Diego Rivera teve por ímpeto rabiscar num caderno de bolso. 

Sobre o acontecimento, ele declarou: 

Quem teve a incomparável sorte de estar próximo de Frida, dentro de 

seu amor, pode – na hora em que ela mudou sua presença através do 

fogo – deixar-se cair cada vez mais fundo no infinito abismo que deixou 

mundos, compreendendo-os melhor a cada instante, na esperança de 

obter a felicidade completa tendo suas próprias cinzas bem misturadas 

às dela, molécula com molécula. (RIVERA apud PELÁEZ, 1956, p. 21 

apud HERRERA, 2011, p. 602, grifo nosso) 

 

O fogo só faz queimar... Li isto em algum lugar que já não recordo onde (a memória 

que também desaparece...) e fiquei a me perguntar: Ter por tarefa queimar, isto é só?! 

                                                           
453 Texto da artista em poema visual/poesia postal de 2011. 

de vida 
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Cabe o espanto, mas também o devaneio de que é possível encontrar imagens que 

se formam no fogo assim como nas nuvens... Para isso, é preciso imaginar – imaginar 

apesar de tudo, como propõe Didi-Huberman (2012, p. 60 apud KON, p. 11) no que 

ele chama de uma difícil ética da imagem. “Só aparece o que se entregou à imagem, 

e tudo o que aparece é, nesse sentido, imaginário.” (BLANCHOT, 2011, p. 283, grifos 

nossos). Pôr a imagem em ação, como num sonho em que se vislumbra algo 

inalcançável, inatingível, intocável – que, no entanto, nos toca:  

a sensibilidade vai até o seu limite, o insensível... a escuta vai até o 

seu limite, o inaudível... o visível vai até o seu limite, o invisível... o 

dizível vai até o seu limite, o indizível... o pensável vai até o seu limite, 

o impensável... e o vivível vai até o seu limite, o invivível... Torcendo 

um pouco, eu diria: o escrever vai até o seu limite e encontra a 

imagem, a imagem vai até o seu limite e encontra o corpo, o corpo vai 

até o seu limite e encontra o marulho do mundo, o marulho do mundo 

vai até o seu limite e encontra o pensamento, o pensamento vai até o 

seu limite e encontra algo como o fluxo do mundo, ou o 

desaparecimento do eu, ou o eu dissolvido que desde o início ali 

estava... (PELBART, 2017b) 

 

Nesse sentido, há um fora de si e do mundo experimentado na escrita, sobre o qual 

Blanchot (2011) diz: “(...) o ‘poeta’ é aquele para quem não existe sequer um único 

mundo, porque para ele só existe o lado de fora, o fluxo do eterno exterior.” 

(BLANCHOT, 2011, p. 85). Para o autor, esse fora “(…) é o próprio espaço – mas um 

espaço sem lugar – da literatura. A experiência literária constrói o fora, ela é o próprio 

fora.” (LEVY, 2011, p. 29). Por isso caminhar, aqui, rumo às entranhas do que 

aparece-desaparece no corpo da escrita. Em artigo sobre a presença na experiência 

literária, Ligia Diniz (2017) propõe pensar 

(...) o texto literário como um mundo que demanda, organicamente, a 
resposta do corpo. Como o texto não nos apela aos sentidos pelo 
contato direto, esse mundo ficcional exige do nosso corpo um reflexo 
afetivo, no espaço da imaginação: o real do imaginário só pode ser de 
fato a sensação e a emoção, e são estas que conduzem o leitor ao 
contato com o mundo real. Afinal, se o corpo é nossa dimensão de 
contato com os objetos sensíveis, e se ele sem dúvida responde, sob 
a forma de afetos, aos estímulos do texto literário, é incabível rejeitar 
a proposição de que mundo material e mundo ficcional-imaginário 
interpenetram-se por meio do corpo. (DINIZ, 2017, p. 483) 

 

Imaginar é convocar um modo háptico de composição, em que as manchas colores 

se relacionam mais com a forma que os traçados organizados de sombra e luz. “Mas 

o que seria uma composição, diferentemente de uma organização? Uma composição 
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é a própria organização, mas em vias de se desagregar (...).” (DELEUZE, 2007, p. 

129). Esta condição limítrofe de (des)aparição diz respeito não apenas à imagem de 

que tratamos aqui, mas também ao “saber-vaga-lume”, sempre em risco. 

 

São “imagens-vaga-lumes” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 133), que realizam uma 

“‘aparição apesar de tudo’” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 122), clandestinamente, como 

se na esfera da visibilidade não houvesse lugar para elas, que, no entanto, rasgam-

na, imprimindo nesta fissura toda força de sua ação micropolítica. É, pois, “nas trevas 

necessárias da clandestinidade, [que aparece] uma réplica das ‘palavras-vaga-lumes’” 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 131). Nesse sentido, o corpoimagem é a imagem poética 

que aparece no corpo da escrita, sua pele, por assim dizer. Há, nesta aparição, uma 

alegria em curso, no sentido spinozista que já destacamos, que faz com que a palavra 

poética tenha aumentada sua potência de agir. “A felicidade da imagem é que ela é 

um limite perto do indefinido.” (BLANCHOT, 2011, p. 278). 

 

Indefinição que passa por uma imagem sem figura, a formar-se no seio da linguagem 

verbal, que tem como prefixo o “corpo” (diz-se corpoimagem), daí não se saber o que 

ela pode em sua inteireza. É este pequeno passo adiante que esta tese promove em 

direção a Blanchot (2011), no sentido de afirmar o corpoimagem como essa linguagem 

imaginária, informe, não representativa, que insurge da palavra poética: 

Será que a própria linguagem não se torna, na literatura, imagem 

inteira, não uma linguagem que conteria imagens ou colocaria a 

realidade em figura, mas que seria sua própria imagem, imagem da 

linguagem – e não uma linguagem figurada – ou ainda linguagem 

imaginária, linguagem que ninguém fala, ou seja, que se fala a partir 

de sua própria ausência, tal como a imagem aparece sobre a ausência 

da coisa, linguagem que se dirige também à sombra dos 

acontecimentos, não à sua realidade, e pelo fato de que as palavras 

que os exprimem não são signos mas imagens, imagens de palavras 

e palavras onde as coisas se fazem imagens? (BLANCHOT, 2011, p. 

26, nota 3, grifo nosso)  

 

Assim, dentro do desafio pós-disciplinar posto nesta pesquisa, instauramos o desafio 

de produzir em vídeo um corpo invivível (in video!) como aquele em que a pele se 

transfigura em palavras (Figura 124) – imagem com que iniciamos esta tese e 

mantricamente a concluímos neste capítulo que se pretende fim do sem fim... Ela nos 

chegou por defasagem e antecipação, acolheu o desejo de se fazer corpo escrito, 
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motivou o conceito, alegrou noites e dias, engendrando um  inefável entendimento do 

invivível, embora contenha tantas palavras... Um corpo laminar, de imagem liminar 

(porém visível), que faz interrogar o estatuto da forma corporal e da visibilidade, dando 

passagem à criação de outros corpos ou mesmo à “imagem da imagem” (VIANA 

NETO, 2013, p. 190). No desenho, no entanto, está aquilo que parou de ser, por isso 

buscaremos o que é atual, o esboço daquilo que se torna. Assim, passamos da 

imagem estática ao vídeo – que pressupõe o dinamismo “(...) do movimento contínuo, 

da velocidade e da linha de fuga, de um movimento que esvazia a imagem de seu 

peso, de sua matéria, de um corpo em estado de imponderabilidade... (...)”, (DANEY, 

1986 apud DELEUZE, 2010a, p. 106);454 mas que pode ser também um dinamismo 

de movimentos lentíssimos, algo “(...) como devolver o vídeo à lentidão que escapa 

ao controle, como lhe ensinar a ir devagar (...).” (DELEUZE, 2010a, p. 106). 

(...) A paragem da imagem, na realidade, é um vírus. O vírus kinofágico 
por excelência, aquele que quer que cessem os movimentos (...). Uma 
imagem (a última) é então extraída e colocada em reserva. (...) é como 
uma vacina que protege o filme do mal infinito, do fim que não se 
consegue fechar e da ‘moral’ que não se consegue extrair. (...) ela 
passa a valer pelo filme inteiro, a funcionar como um outro cartaz 
[affiche], ainda interno ao filme mas por pouco, no limiar da sala escura 
e das luzes que se reascendem. Como se a sequência de imagens 
topasse numa imagem que, não contente em resumi-las, as 
contivesse todas (desde sempre) geneticamente. (...) uma Imagem 
única dada de uma só vez, uma ‘imagem’ (no sentido promocional do 
termo) que posa para favorecer esses momentos de pausa que são 
também os de maior visibilidade. (DANEY, 2015b, p. 245-246) 

 

                                                           
454 Trecho de carta de Deleuze endereçada a Serge Daney em que o autor cita o próprio destinatário. 
O texto foi publicado originalmente como prefácio do livro Ciné-Journal, de Daney (Paris: Éditions 
Cahiers du Cinéma, 1986).   
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Figura 124 – Pelegrafia costurada (2012), desenho de Branca de Oliveira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DULTRA, 2012. 

 

O desenho acima foi feito a partir da fotografia Every One #14 (1994), integrante da 

série homônima de Sophie Ristelhueber (Figura 125). Nele, o ato de desenhar faz o 

trânsito entre o vivido e o imaginado, que, no limite, trata de “corpos feitos e desfeitos 

pela vida” (COMOLLI, 2008, p. 176). Há também um risco real que é o traço 

desenhado de um corpo invivível (porém cintilantemente visível, é preciso repetir) que 

insurge do corpo de escrita, que, por sua vez, vive apesar de tudo. “(...) não é mais 

absolutamente uma ‘nova inscrição da realidade’, mas antes uma realidade da 

inscrição (...) inscrever cinematograficamente [tipograficamente, graficamente, 

videograficamente, expograficamente...] sua potência e complexidade. O monumental 

e o ínfimo.” (COMOLLI, 2008, p. 170). No mesmo sentido, Ristelhueber propõe a série 

fotográfica Every One (1994) como uma ressonância dos corpos combatentes de 



382 
 

guerra que conheceu em viagem a Iugoslávia, em 1991, embora as fotografias sejam 

de cicatrizes cirúrgicas e tenham sido realizadas num hospital parisiense. 

o gume trêmulo 

à beira de todo corpo 

à margem do tudo do corpo 

 

a linha 

muda 

a pele da geometria 

(GUIMARÃES, 2003, p. 50)455 

 

Figura 125 – Every One (1994), série fotográfica de Sophie Ristelhueber. 
 
(a) Every One #14, fotografia da série homônima. 

  
Fonte: <https://sophie-ristelhueber.format.com/untitled-gallery#6>. 
 
 
 
 
 

                                                           
455 Trecho de poema sem título da série “À margem da cicuta”, de Rodrigo Guimarães (2003). 

https://sophie-ristelhueber.format.com/untitled-gallery#6
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(b) Exposição da série fotográfica Every One no Centraal Museum (Holanda, 1994). 

 
Fonte: <http://galeriepoggi.com/cspdocs/exhibition/files/ParisPhoto-

Sophie%20Ristelhueber-Oeuvres-GalerieJeromePoggi-EN.pdf>. 
 

A artista trabalha com as marcas da história nas paisagens e nos corpos, explorando 

a memória plástica do tempo. Em uma das fotografias da série Beyrouth, 

Photographies (1984), a imagem das ruínas de talvez um cinema (Figura 126) nos faz 

atentar para uma ruína da imagem, ruína da imagem do corpo, ruína do corpo... 

 
Figura 126 – Beyrouth, Photographies (1984), fotografia da série homônima de Sophie 

Ristelhueber. 

 
Fonte: <https://sophie-ristelhueber.format.com/beyrouth#4>. 

 

Algo de arruinado emana também da indústria da moda, não sendo este, portanto, um 

privilégio bélico. O “mundo fashion” busca pela hiperconservação do corpo e 

“hiperestetização” da vida, não importando se a custo de uma artificialidade tal que, 

em verdade, é antivivífica.  Nesse sentido, a já citada fotógrafa Nicole Tran Ba Vang, 

cuja formação primeira é de estilista, investe em trabalhos que questionam a equação  

“ser = aparecer”, produzindo ensaios fotográficos que nomeia de “coleções”, como se 

faz na moda (Figura 127). De acordo com Jérôme Sans (2003), no texto “Silicone soul” 

sobre a obra da artista, 

http://galeriepoggi.com/cspdocs/exhibition/files/ParisPhoto-Sophie%20Ristelhueber-Oeuvres-GalerieJeromePoggi-EN.pdf
http://galeriepoggi.com/cspdocs/exhibition/files/ParisPhoto-Sophie%20Ristelhueber-Oeuvres-GalerieJeromePoggi-EN.pdf
https://sophie-ristelhueber.format.com/beyrouth#4
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‘Ser ou não aparecer’, [é] um jogo de palavras que Nicole Tran Ba 
Vang usa para definir o território de seu campo de expressão. (...) [Ela] 
traduz esse desejo de atuar na percepção externa e interna de seu 
corpo pela modulação da epiderme, sua ‘acessorização’, sua 
flexibilidade. Em uma sociedade que baseia o seu futuro em um 
consumo descartável, cada vez mais efêmero para acomodar a 
possibilidade de uma mudança e um volume de negócios rápidos, a 
artista oferece uma alternativa para cremes, pílulas milagrosas, 
cirurgia estética e cirurgia plástica. Um corpo a meio caminho entre o 
corpo real e o corpo fantasiado. Uma pele ‘cirúrgica’, plástico 
irrepreensível para escolher de acordo com sua fantasia (...). Nicole 
Tran Ba Vang argumenta de forma plástica um debate atual sobre 
esse desejo de poder programar e definir seu corpo (...). (...) fala sobre 
essa fantasia contemporânea de um corpo sob medida, de fusão 
estética entre um corpo íntimo e um corpo social, enfatizando o vazio 
dessa questão predominante. (SANS, 2003, tradução nossa)456 

 

Figura 127 – Díptico de fotografias sem título 05 e 06 (2001), da série Collection 
Printemps/Eté 2001, de Nicole Tran Ba Vang. 

   
Fonte: <http://www.tranbavang.com/>. 

 

Tanto na fotografia de Ristelhueber, quanto nas de Tran Ba Vang, são corpos, peles 

e costuras que revelam modos de vida, ainda que a sutura e o cordão tentem conter 

as fraturas expostas de um sistema sociopolítico, econômico e cultural – e não deixa 

de ser sobre o corpo da mulher que elas recaem e ressaem... Se esta demarcação 

ainda não tinha sido feita neste trabalho, é por acreditar que a questão da mulher na 

sociedade está colocada por esta pesquisa enquanto me invisto como pensadora, 

sem necessariamente falar do feminino, nem do feminismo. “(Do mesmo modo, gritar 

                                                           
456 Do original em francês: « ‘Être ou ne paraître’, un jeu de mot que Nicole Tran Ba Vang utilise pour 
définir le territoire de son champ d'expression. (…) Nicole Tran Ba Vang traduit cette volonté d'agir sur 
la perception externe et interne de son corps par la modulation de l'épiderme, son ‘accessoirisation’, sa 
flexibilité. Dans une société qui assoit son devenir sur une consommation jetable, toujours plus 
éphémère pour accueillir la possibilité d'un changement et d'un renouvellement rapide, l'artiste propose 
une solution alternative aux crèmes et pilules miracles et à la chirurgie esthétique, chirurgie plastique. 
Un corps à michemin entre le corps réel et le corps fantasmé. Une peau ‘chirurgicale’, à la plastique 
irréprochable à choisir selon son fantasme (…). Nicole Tran Ba Vang argumente de manière plastique 
un débat actuel sur cette volonté de pouvoir programmer et définir son corps (…). Nicole Tran Ba Vang 
parle de ce fantasme contemporain de corps sur mesure, de fusion esthétique entre un corps intime et 
un corps social, tout en soulignant la vacuité de cette question prédominante. » (SANS, 2003). 

http://www.tranbavang.com/
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‘viva o múltiplo’, ainda não é fazê-lo, é preciso fazer o múltiplo. (...).)” (DELEUZE; 

PARNET, 1998, p. 24). 

 

A “pele cirúrgica” mencionada por Sans (2003), a saciar fantasias voltadas para o 

corpo, também é exposta por Pedro Almodóvar em A pele que habito (2011), como já 

citado no subitem 5.1.1. Tanto no cenário do filme, quanto na postura, vestimenta e 

constituição costurada do corpo de Vicente transmutado em Vera (Figura 128, à 

direita), o cineasta faz referências à obra da artista plástica Louise Bourgeois. Filha 

de um casal de restauradores de tapetes, a artista se apropriou da tecelagem em seu 

fazer artístico, criando diversas esculturas em tecido, a exemplo de Single II (1996) 

(Figura 128, à esquerda). Além da correspondência postural mostrada nas imagens 

abaixo, o filme apresenta escritos, desenhos e esculturas de Bourgeois, a quem o 

diretor menciona ao fim da ficha técnica do filme: “Obrigado a Louise Bourgeois, cuja 

obra não apenas me emocionou, mas também serviu de salvação para a personagem 

Vera” (ALMODÓVAR, 2011). Isto porque a transição corporal vivida compulsoriamente 

era permeada pela solidão do confinamento (também compulsório) e provocava o 

limiar de um estranhamento ao próprio corpo – era preciso não produzir anticorpos de si. 

 
Figura 128 – Escultura em tecido Single II (1996), de Louise Bourgeois (à esquerda), 

e frame do filme A pele que habito (2011), de Pedro Almodóvar (à direita). 

   
Fontes: <https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/125295/single-ii>;  
<https://filmdump.wordpress.com/2012/04/18/film-review-no-116-the-skin-i-live-in-la-

piel-que-habito/>. 

 

O corpo invivível de que trata esta tese aparece e desaparece, vagalumeia, diz 

respeito à pele da palavra, à vida vivida por ela, às marcas que nela se fincam, mesmo 

quando bebê ainda... Nesse corpo invivível, vive uma mulher nua em meio àquelxs 

que estão vestidxs.457 Sem o intuito de esbarrar na literalidade (embora aqui pareça 

                                                           
457 Adulteração das palavras da amante epistolar de Kafka sobre ele: “Dir-se-ia, um homem nu em meio 
àqueles que estão vestidos.” (JESENSKÁ apud WAGENBACH, 1967, p. 68 apud PELBART, 2011a, p. 9). 

https://www.nationalgalleries.org/art-and-artists/125295/single-ii
https://filmdump.wordpress.com/2012/04/18/film-review-no-116-the-skin-i-live-in-la-piel-que-habito/
https://filmdump.wordpress.com/2012/04/18/film-review-no-116-the-skin-i-live-in-la-piel-que-habito/
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inevitável), na série performática Para o herói: experimentos sem nenhum caráter – 

Corpo s/ papel (2010-2012), Paula Carneiro Dias traz um corpo borrado, mutante, 

mestiço, ou seja, “sem nenhum caráter”, através do contato direto entre sua pele e 

trechos do livro Macunaíma, o herói sem caráter, de Mário de Andrade (Figura 129), 

trechos estes caligrafados por ela com carvão em papel branco. Assim, ao rolar pelo 

chão sobre sua letra cursiva, Dias imprimi com gestos corporais seus gestos de 

escrita, compondo um novo texto na superfície visível de seu corpo. Sobre o processo 

criativo que culminou na obra citada, a artista escreveu: 

Hoje pela manhã discutia sobre a prática artística na Universidade no 
Laboratório de Criação. Mas me marejaram os olhos as palavras que 
acabo de ouvir da boca do Tom Zé. Não abro aspas, porque 
possivelmente as reinvento. Estudei o dodecafonismo, a música 
construtivista francesa, o tropicalismo, a música de Debussy, Wagner, 
o tonalismo, a bossa nova que me formou enquanto pessoa, eu jogo 
tudo isso fora, jogo isso tudo no lixo... fico magro, miserável, numa 
solidão profunda, definhando... é daí que sai a música! A coceira no 
nariz, dum nascedouro de lágrimas que não caem – outras pessoas 
se arrepiam, eu tenho vontade de chorar – isso tudo me lembra da 
querida amiga que tive o prazer de ter como orientadora de trabalho 
na Casa Hoffmann, em Curitiba, Cínthia Kunifas. Sempre muito 
paciente, muito poucas palavras, muito só estar junto, me lançava 
olhares de é isso aí toda vez que eu dizia para ela que estava num 
escuro total, toda vez que só conseguia olhar nos seus olhos, quando 
eu me deitava no chão e mais nada, quando só vomitava dúvidas com 
inseguranças com caos com tudo. Ela só estava lá para me dar 
coragem para seguir no vazio, também miserável, magra, sozinha. Me 
dizia que estava lá para que fosse possível que eu estivesse mais 
sozinha. Chega ao fim da residência [artística], se aproxima a mostra 
final dos artistas e eu entro em pânico em meio ao mais negro escuro. 
Cinthia, não tenho nada para apresentar! Não tem problema, se vc não 
tiver nada, pode simplesmente conversar com as pessoas, ou sentar 
e olhar para elas, ou deitar no chão, ou ficar em pé. Finalmente, resolvi 
compartilhar com as pessoas a minha tremedeira de impulsos 
espasmódicos, como vinha fazendo nos últimos meses. Ninguém 
entendeu nada. O que vc está fazendo? O que vc quer dizer com isso? 
Nada, estou no escuro, to vendo como são meus espasmos. Nem 
‘cheguei a lugar algum’. O que de fato querem dos artistas? Os fatos. 
Os produtos. ? ? Por que tamanha ânsia em apresentar algo? Sim, é 
a mesma lógica dos editais. Isso é sempre interessante? Não 
podemos partir para outras possibilidades de investigação? Estamos 
num treinamento para ganhar editais? Três anos depois da [residência 
artística na Casa] Hoffmann tenho uma primeira composição 
coreográfica solo. Percebo o quanto daquelas dúvidas, daqueles 
vazios me movimentaram, não na direção de respostas e soluções 
procedimentais ais ais ais.... mas em estar atenta para cutucar as 
casquinhas das feridas, mantê-las em adoecimento, garantir uma dose 
de pus. (DIAS, 2010, sic, grifo nosso) 
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Figura 129 – Para o herói: experimentos sem nenhum caráter – Corpo s/ papel (2010-
2012), série performática de Paula Carneiro Dias. 

Fonte: <http://paraoheroi.blogspot.com/2011/03/move-berlin.html>. 

 

O depoimento de Dias (2010) nos dá uma pista (senão a evidência por completo...) 

de que, assim como é preciso a interlocução para se criar, há também uma necessária 

solidão (embora esta não deixe de ser povoada...). É nesse estado de solitude que 

definhamos, que desfrutamos da magreza de referências por termos nos livrado do 

massacre imposto por elas, é nesse estado, pois, que podemos “Não oferecer a pele 

como tela, mas desfazê-la, como se desfaz uma tela, para com esse fio mesmo fazer 

as letras...” (PELBART, 2012a). Este foi o modo de composição do desenho 

anteriormente citado, Pelegrafia costurada, cujo corpo é cerzido por linhas escritas, 

nas quais, com algum esforço, pode-se ler o seguinte trecho de Jack Kerouac (2004 

apud DULTRA, 2012): 

Aqui estão os loucos. Os desajustados. Os rebeldes. Os criadores de 
caso. Os pinos redondos nos buracos quadrados. Aqueles que veem 
as coisas de forma diferente. Eles não curtem regras. E não respeitam 
o status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou 
caluniá-los. Mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. 
Porque eles mudam as coisas. Empurram a raça humana para a 
frente. E, enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos como 
geniais. Porque as pessoas loucas o bastante para acreditar que 
podem mudar o mundo, são as que o mudam. (KEROUAC, 2004 apud 
DULTRA, 2012) 

 

Apesar da citação acima preservar a leiturabilidade do texto, não deixa de clamar por 

um texto-louco e assim sê-lo. Leiturabilidade (readability) e legibilidade (legibility) são 

dois aspectos que implicam na facilidade com que o leitor se relaciona com o texto. A 

primeira diz respeito à compreensão textual; ela é “(...) determinada por fatores como 

o conhecimento das palavras, a extensão das sentenças, o número de frases por 

parágrafo e o número de sílabas das orações.” (VIEIRA, 2011, p. 133). Já a 

legibilidade envolve os elementos de percepção visual, daí ser importante não apenas 

http://paraoheroi.blogspot.com/2011/03/move-berlin.html
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o tipo de fonte utilizada, mas também seu tamanho, sua cor em relação ao fundo do 

suporte e o espaçamento entre palavras e entre linhas (VIEIRA, 2011). Assim, quando 

inserido na Pelegrafia costurada, o trecho transcrito encarnou sua proposta conceitual, 

tendo desintegrada toda sua legibilidade. Também nesta tese interessa mais a palavra 

como um braile para ser tocado propriamente com os olhos de quem enxerga. No 

ensejo da abordagem de uma atitude necessária à mudança, vale destacar que as 

linhas que costuram a Pelegrafia foram feitas à mão, no roçar da grafite sobre o papel 

vegetal.  

(...) 

Lápis pássaro deslimita. Será varal ou meridiano? Rubrica sobre a 

água ou giz na calçada? 

Linha turista quando a pele é o único disfarce. 

(...) 

Em sendo uma máquina simples, linha acomoda do horizonte a 

medida, da ponte as aspas, da esquina o adeus, do caderno o entorno, 

do gesto a infância. 

A garatuja basta, inteira paisagem. 

(...). 

(FURTADO, 2003, p. 39)458 

 

Eis que o traço caligrafado na semitransparência fez surgir um corpo por se desfazer 

(apagável!). Portanto ele não é composto por letras “normais” (dos normógrafos), nem 

tipificadas (de catálogos tipográficos), tampouco por caracteres digitalmente 

codificados. Embora tais recursos facilitem sustentar o insustentável gesto da escrita 

(pela agilidade que propiciam), eles também asfixiam os respiros plásticos que têm os 

manuscritos. É nesse sentido que ppp afirma: 

A história da escrita teria sido então a de uma normalização. A letra, 
escapando gradualmente ao impulso gestual e visual do escriba, foi 
sendo estandardizada pela tipografia, fotocomposição e finalmente a 
digitalização. O grafismo manual cede lugar à codificação abstrata do 
tipo ‘universo’, e a escrita acaba tão imaterial quanto a voz, ambas 
funcionando como equivalentes gerais de indiferenciação universais. 
Contraste gritante entre a pulsação rítmica e corpórea do manuscrito, 
e a transposição tipográfica subsequente, onde se codifica e/ou 
elimina a intensidade original. (PELBART, 1989b, p. 150) 

                                                           
458 Trechos do poema-verbete “linha”, sobre o qual Fernando Fábio Fiorese Furtado (2003) escreveu 
em nota: “Excertos de anotações apócrifas realizadas durante as aulas ministradas por Paul Klee na 
Bauhaus, Weimar, em 1924.” (FURTADO, 2003, p. 38). Para compor todo seu Dicinário mínimo, ele se 
apropriou de escritos diversos, coleção de palavras órfãs, conforme conta: “Este livro de palavras 
sozinhas foi compilado entre citações e escritos apócrifos, coleções falhadas de folhetos e brochuras, 
anotações esparsas, recortes de livros, jornais e revistas, histórias narradas por outros, originais 
devorados, por chrónos, fragmentos de conversas casuais e alguns outros itens perdidos no último 
incêndio da biblioteca do autor.” (FURTADO, 2003, p. 69). 
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Uma literal “pulsação rítmica e corpórea do manuscrito” está presente no trabalho da 

artista Ariana Page Russell, portadora de uma hipersensibilidade de contato chamada 

dermatografia, literalmente “escrita na pele”. Tal condição está presente em cerca de 

5% da população mundial e se caracteriza pelo levantamento de vergões na pele ao 

menor estímulo mecânico feito nela. A reação é involuntária e indolor, consequente 

da liberação excessiva de histamina pelo sistema imunológico (RUSSELL, 2018a). A 

partir desse processo, Russel criou diversas obras de arte temporárias (com cerca de 

trinta minutos de duração, tempo suficiente para fotografar os resultados) utilizando a 

própria pele como tela, sem tinta, nem tatuagem: com uma agulha de tricô como 

caneta, ela escreveu um texto de associação livre em Index (2005), cujo resultado é 

uma fotografia (Figura 130). Sobre o trabalho, a artista declarou: 

Um corpo é um índice do tempo que passa. A pele nos protege, pois 
mostra o deslocamento dos ossos, os hematomas, os músculos se 
soltando e apertando, e formando sardas e rugas. Eu penso nisso 
como uma moda transitória da pele, incluindo a forma reveladora que 
uma maquiagem decora sua bochecha, sardas formam constelações 
em um braço, ou o cabelo cria brilho na superfície fosca da pele. (...) 
A sensibilidade da minha pele também é transparente – o que aparece 
na superfície reflete o que está acontecendo lá dentro. Todo o meu 
trabalho nos últimos 12 anos tem sido sobre essa capacidade da pele 
de revelar acontecimentos internos e quão permeável isso nos torna. 
(RUSSELL, 2018b)459 

 
Figura 130 – Index (2005), skin art de Ariana Page Russell. À esquerda, detalhe da 

pele sensibilizada por caligrafia em 2005; no centro, imagem original; à direita, registro do 
efeito atenuado da condição dermatográfica na mesma pele, em 2017. 

   
Fonte: <https://www.skintome.com/how-i-almost-cured-my-dermatographia-the-all-

natural-way/>. 

                                                           
459 Do original em inglês: “A body is an index of passing time. Skin protects us as it shows shifting bones, 
bruising, muscles loosening and tightening, and freckles and wrinkles forming. I think of this as a 
transient fashion of skin, including the revealing way a blush decorates one’s cheek, freckles form 
constellations on an arm, or hair creates sheen on skin’s matte surface. (…) The sensitivity of my skin 
is transparency too – what shows up on the surface reflects what’s going on inside. All of my work in the 
last 12 years has been about this capacity of skin to reveal internal happenings, and how permeable 
that makes us.” (RUSSELL, 2018b). 
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Para a criação do corpo invivível em vídeo, entendemos que era necessário buscar 

texturas da palavra, assim como buscamos, com a Dermoteca, texturas da imagem 

da pele e imagens da textura da pele. Entendemos também que esse vídeo não seria, 

necessariamente, composto por imagens de corpo, de pele, nem mesmo de palavras 

graficamente (embora tudo isso tenha estado presente ao longo desta pesquisa). 

Entendemos que ele seria permeado, principalmente, por uma cadência textual, como 

no filme Aka Ana (2008) de Antoine d’Agata, e nos vídeos Janaúba (1993)460 de Eder 

Santos, e Menina Sonho (2011)461 de Adriana Peliano, nos quais o recurso da 

repetição verbal é um procedimento central na composição de suas narrativas 

clandestinas, como a dos Roteiros de sensações. Assim, chegaríamos ao movimento 

reverso, de tornar palavras pele, esta via conceitual de mão dupla, múltipla, em que 

aquele que escreve desaparece no que escreve e isto que nasce faz aparecer uma 

nova derme – o corpoimagem. 

Um corpo tornado passagem é, ele mesmo, tempo e espaço dilatados. 
O presente é substituído pela presença. A duração e o instante 
coexistem. Cada gesto expresso por este corpo tem pouca 
importância ‘em si’. O que conta é o que se passa entre os gestos, o 
que liga um gesto a outro e, ainda, um corpo a outro. (SANT’ANNA, 
2001, p. 105) 

 

Em Aka Ana (Figura 131), o fotógrafo D’Agata expõe ao público “experimentações 

íntimas” que realizou através do que o artista chamou de “diário premeditado”: “Eu 

primeiramente escrevi um cenário que tentei fazer acontecer e viver em suas palavras 

e em sua carne.” (D’AGATA, 2013).462 As filmagens foram realizadas através de uma 

jornada de 120 saídas noturnas ocorridas em Tóquio, em 2006, nas quais D’Agata se 

relacionou, sob o olhar da câmera, com sete prostitutas japonesas. A partir da vivência 

nas gravações, as participantes do filme escreveram cartas463 para o artista, que as 

editou a fim de elaborar a banda sonora de Aka Ana. O resultado audiovisual é uma 

narrativa que não se sabe se ficcional, feita com o relato de vozes femininas que se 

sequenciam e retomam a frase: “Você me chama de Iku, mas meu nome é ...”,464 a 

cada vez variando com o nome de cada uma.  

                                                           
460 Vídeo premiado no 10º Festival Videobrasil (1994): <https://youtu.be/vqvzlb4wibU> 
461 https://youtu.be/bYnxpxDU2yI  
462 Do original em francês: « J’ai d’abord écrit un scénario que je me suis appliqué à faire advenir et à 
vivre, dans ses mots et dans sa chair. » (D’AGATA, 2013). 
463 A íntegra dessas cartas encontra-se no livro homônimo, de D’Agata (Tóquio: Akaaka, 2017), 
publicado em edição trilíngue: japonês/inglês/francês. 
464 Da legenda em francês do áudio original em japonês do filme Aka Ana: « Toi, tu m'appelles Iku, mais 
mon nom est... » 

https://youtu.be/vqvzlb4wibU
https://youtu.be/bYnxpxDU2yI
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Figura 131 – Mosaico com frames de Aka Ana (2008), filme de Antoine d’Agata. 

   

    

     

   

    

   

   

    
Fonte: DVD do filme (D’AGATA, 2013). 

 

O título da obra, que em japonês significa “buraco vermelho” (remetendo tanto à 

bandeira do Japão, quanto à genitália feminina explicitamente evidenciada no filme), se 

traduzida a partir do inglês, pode ser uma referência à “desdenominação” trazida 

verbalmente na narrativa e que acontece também no âmbito visual, já que o ato sexual 

é colocado como gestos que saturam a tela através de corpos também saturados. 

Corpos de Iku, corpo de Ikus – “também conhecida como” Ana (é o que significa aka ou 

a.k.a., abreviação da expressão em inglês “Also Known As”). 
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Do cenário da capital japonesa, hoje a maior metrópole do mundo, passamos para o 

exemplo seguinte, Janaúba (Figura 132), cujo título dá nome a uma pequena cidade 

mineira na divisa com a Bahia. O vídeo é uma homenagem ao filme Limite (1931), de 

Mário Peixoto, tanto visual, quanto verbal. Na tela, vê-se personagens que reencenam 

uma passagem do referido filme, que se tornou um mito do cinema mudo brasileiro. A 

cadência visual é feita pela lenta retomada de sequências em planos variados e pela 

sobreposição destas. Além disso, o ambiente semiárido do norte de Minas Gerais 

como locação de filmagem tinge céu e chão de um avermelhado háptico que imprime 

plasticidade à imagem. Por sua vez, o texto de Marcus Nascimento que acompanha o 

vídeo (com quem Santos assinou o roteiro) traz para o espectador fragmentos que falam 

poeticamente sobre a condição limítrofe sob diversas perspectivas. 

 
Figura 132 – Mosaico com frames de Janaúba (1993), vídeo de Eder Santos. 

   

   

   

    

    
Fonte: <https://youtu.be/vqvzlb4wibU>. 
 

https://youtu.be/vqvzlb4wibU
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Tem o Limite 
Tem o limite que o tempo de vida útil limita 
e começa a se contrair mais ainda puxando o lençol da superfície do mundo. 
 
Tem o limite que o tempo de vida útil limita 
esfolando a terra que arde 
 
Tem o limite que o tempo de vida útil limita 
e acaba num toco de madeira estorricado 
 
Tem o Limite 
 
(...) 
 
tem o limite a um palmo 
um palmo é a medida do visível 
dado que amores quase cegos têm pouco alcance 

465 
 

Já em Menina Sonho (Figura 133), uma outra dimensão espaço-temporal é 

declaradamente acessada: o “País das Maravilhas”. Embebida pelo universo de Alice 

(a personagem de Lewis Carroll), Peliano cria uma atmosfera onírica que enreda sua 

audiência por meio de muitas “(in)verdades” e muitos e muitos “quer dizeres”... E, no 

fim das contas, ali está feito um queres dizer – labirinto em que a pesquisadora 

especializada na obra de Carroll parece se enroscar nos fragmentos da história e levar 

junto o espectador. A composição visual para a câmera é realizada artesanalmente, 

através de uma mesa de retroprojetor que ilumina desenhos impressos em folhas de 

transparência, além de pequenos objetos que vão sendo arranjados com as imagens 

durante a filmagem. Esse processo de montagem material do vídeo é explícito para 

quem assiste à obra dada a aparição intencional das mãos de Peliano manipulando 

os artefatos e se constitui, inclusive, num fator rítmico todo próprio a seu ensaio 

audiovisual. As camadas se multiplicam entre o digital e o analógico, o estático e o 

dinâmico, a palavra e imagem (do livro Alice no País das Maravilhas). 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
465 Transcrição dos letreiros que compõem o mosaico da Figura 132, correspondentes aos trechos inicial 
e final do texto apresentado no vídeo Janaúba. A repetição das expressões está enfatizada com itálico. 
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Figura 133 – Mosaico com frames de Menina Sonho (2011), vídeo de Adriana Peliano. 

   

   

   

   

   

    
Fonte: <https://youtu.be/bYnxpxDU2yI>. 

– Quem é você?, perguntava para os viajantes, que já nem sabiam 
mais quem eram depois de terem se transformado tantas vezes 
naquele dia. Na verdade, ela era a mulher mais feia do mundo e tinha 
um bebê horroroso que logo se transformou num porco. Na verdade, 
o porco era ela. Na verdade, ela era um bravo guerreiro que lutava 
com um monstro terrível de garra que agarra e bocarra que urra e que 
borbulia um riso louco. Na verdade, o monstro era ela. Quer dizer, ela 
era apenas uma flor capaz de andar. Quer dizer, ela tinha duas 
antenas e asas coloridas e delicadas, e voava suavemente, seguindo 
os cantos das flores, entre lesmolisas, pitalovas e momirratos. Na 
verdade, ela era um bichinho estranho de faz de conta que tinha 
muitos nomes (...). Quer dizer, na verdade, ela era um escritor que 
criou um mundo maravilhoso e deu a chave desse mundo para a 
menina num passeio de barco como num conto de fadas. Na verdade, 
um dia a menina fugiu do conto e se perdeu no mundo – foi viver a 
vertigem e a falta de sentido. Se sentiu sozinha, experimentou o 
pesadelo das aulas de matemática e o prazer de brincar com as 
palavras.466 

 

                                                           
466 Transcrição de trechos do áudio do vídeo Menina Sonho, narrado por Adriana Peliano. A repetição 
das expressões está enfatizada com itálico. 

https://youtu.be/bYnxpxDU2yI
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A espiral textual experimentada em Aka Ana, Janaúba e Menina Sonho invoca uma 

plasticidade temporal na qual 

O tempo passa então a ser concebido não mais como linha, mas como 
emaranhado, não como rio, mas como terra, não fluxo, e sim massa, 
não sucessão, porém coexistência, não um círculo, mas turbilhão, não 
ordem, e sim variação infinita, de modo que não se trata mais de 
remetê-lo a uma consciência – a consciência do tempo –, mas à 
alucinação. (PELBART, 2000, p. 90-91) 

 

Nesse sentido, é importante dizer que a temporalidade nas vídeo-cartas (não) 

filosóficas (enquanto Roteiros de sensações que são) não equivale ao tempo da leitura 

de uma carta, nem de sua feitura... Trata-se de um tempo engendrado pelo 

verbiaudiovisual e que, por isso, usufrui do adensamento labiríntico, alucinatório que 

conta não só com a escrita e a gravação das imagens e áudios, conta também com a 

montagem e a edição. Por contraste, citamos dois exemplos de obras audiovisuais 

centradas na linguagem epistolar: o vídeo Lunarium (2010),467 produzido pela 

Emvideo/iLHA dE ManhaTTan e que dura o período de uma carta ser lida através da 

alternância de vozes entre a mulher que é filmada com o papel na mão e uma voz 

masculina em off que, supõe-se, é a do autor da carta, que versa sobre as condições 

de felicidade e dor da destinatária. Já o filme Julieta (2016), de Pedro Almodóvar, 

mostra a elaboração de uma correspondência sem destino, pois a mãe que escreve 

(personagem-título) não sabe o paradeiro da filha há 12 anos. A carta acaba por se 

tornar um elo de presentificação com essa destinatária ausente, a quem Julieta 

procura elucidar e justificar fatos do passado familiar envolto de culpas e tormentos.  

 

Ainda sobre a repetição de frases, buscamos o esgarçamento de uma voz a favor da 

insurgência de outras. Vozes emaranhadas, de letras ilegíveis, portanto quase 

inaudíveis, compondo, mais uma vez, uma afronta aos ditames de perfeição impostos 

na atualidade. Igualmente, com a reiteração de imagens, propusemos o embaraço 

entre tempos imagéticos, fazendo confundir passado, presente e futuro – cada 

imagem como um “gesto antecipado” (CASTRO, 2013) e, ao mesmo tempo, cercada 

de defasagens, tal qual Laura Castro (2013) ficciona: 

Eu encontrei Ed umas duas ou três vezes ao vivo. Sempre numa ilha. 

E em todas elas eu fui embora num ímpeto, num gesto antecipado. 

Sempre fui embora antes, mesmo querendo ficar. E isso me deixou 

sempre com água na boca, quase sempre meus encontros com Ed 

                                                           
467 https://youtu.be/8xbkkBr1IB0  

https://youtu.be/8xbkkBr1IB0
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eram sucedidos por uma sede enorme. Que não passava nunca. E eu 

queria mais mais mais e mais. (CASTRO, 2013) 

 

Essa vontade insaciável acompanhou o processo verbiaudiovisual de construção do 

corpoimagem – este conceito-obra difícil de enquadrar porque clama pela 

desterritorialização, mesmo quando a instituição acadêmica e a ciência necessitam 

reterritorializar – indignação tal compartilhada com Ana C., cujo ofício interfacial de 

tradutora-pesquisadora-escritora resvalou em seu poema-diário: “30 de junho. Acho 

uma citação que me preocupa: ‘Não basta produzir contradições, é preciso explicá-

las.’ De leve recito o poema até sabê-lo de cor.” (CESAR, 2013, p. 39).468 Dizer então: 

Que esta tese  

produz uma pergunta-tese,  

e não a resposta a uma hipótese: 

Afinal, o que pode um corpoimagem?  

 

Indagação digna de ser repetida, mil vezes repetida... Como também gostava de fazer 

Artaud (2017): “Quando eu encontro um verso eu o recito em voz alta para verificar e 

experimentar seu ritmo e o corpo de suas sonoridades internas.” (ARTAUD, 2013, p. 

98-99).469 Inspirar-ingerir, expirar-cuspir: toda prosa, toda poesia. Cada encontro, 

oportunidade de antropofagia... De luz, som, textura, cor. A palavra é tudo isso, o que 

brota da vida e a ela deve retornar. E “O que é um poeta senão um homem que 

visualiza e concretiza suas ideias e suas imagens mais intensamente e com mais 

alegria e vida que os outros homens e que por meio do verbo ritmado lhes dá um 

caráter factual?” (ARTAUD, 2013, p. 98). Então, pois: o que é uma pesquisadora 

senão uma mulher que visualiza e concretiza suas ideias e suas imagens mais 

intensamente e com mais alegria e vida que os outros seres e coisas, e que por meio 

do verbo ritmado lhes dá um caráter conceitual? “Viva por enquanto as perguntas. 

Talvez depois, aos poucos, sem que o perceba, num dia longínquo, consiga viver a 

resposta.” (RILKE, 2013, p. 38)470 – tomamos para perto o conselho de Rilke (2013), 

“no grande silêncio destes longes.” (RILKE, 2013, p. 37).471 

 

                                                           
468 Trecho do poema “Jornal íntimo”, de Ana C. no livro Cenas de Abril, publicado originalmente em 1979. 
469 Trecho de carta de Antonin Artaud ao Dr. Jacques Latremolière, em 06 jan. 1945. 
470 Trecho de carta de Rilke a Kappus, em 16 jul. 1903. 
471 Idem. 
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Daí o desejo de não deixar de indagar, de jamais terminar de recomeçar a tese...  

“(...) pois o desejo está precisamente nas linhas de fuga, na conjugação e dissociação 

de fluxo. O desejo se confunde com elas.”  (DELEUZE, 2015, p. 21).472 A tese que não 

se termina, cuja conclusão está numa interrogação, numa vídeo-carta por vir... É 

Blanchot (2011) quem diz: “(...) o artista, não sendo capaz de lhe pôr fim [à obra], é 

capaz, no entanto, de fazer dela o lugar fechado de um trabalho sem fim.” 

(BLANCHOT, 2011, p. 12). No dia a dia, vida que se tese, por isso afirmamos o mesmo 

sobre o pesquisador e seu pesquisar como ato político desejado. 

Para mim, desejo não comporta qualquer falta. Ele não é um dado 

natural. Está constantemente unido a um agenciamento que funciona. 

Em vez de estrutura ou gênese, ele é, contrariamente, processo. Em 

vez de ser sentimento, ele é contrariamente afecto. Em vez de ser 

subjetividade, ele é, contrariamente, ‘hecceidade’ (individualidade de 

uma jornada, de uma estação, de uma vida). Em vez de ser coisa ou 

pessoa, ele é, contrariamente, acontecimento. (DELEUZE, 2015, p. 

23, grifos nossos)473 

 

Daí também a infindável expectativa (não) filosófica de que “Às vezes as respostas 

chegam pelo correio. E um dia chegará aquela carta que estava esperando desde 

sempre. E tudo aquilo que ela diz é verdade. Então, na última linha diz: queime esta 

carta.” (ANDERSON, 1994 apud CANEVACCI, 2001, p. 235)474 E, finalmente, ter num 

envelope selado meu patrimônio de chamas... No entanto, estou ainda ainda ainda a 

escutar o conselho escrito a um jovem poeta na carta que roubo para mim: “Viva por 

enquanto as perguntas. Talvez depois, aos poucos, sem que o perceba, num dia 

longínquo, consiga viver a resposta.” (RILKE, 2013, p. 38)475 E toda luta, todo esforço, 

todo empenho é para que as respostas que cheguem não sigam meramente a 

engrenagem de  uma máquina binária “(...) que faz com que todas as respostas devam 

passar por questões pré-formadas, já que as questões são calculadas sobre as 

                                                           
472 Trecho de uma série de notas, classificadas de A a H, que Deleuze confiou a François Ewald para 
que este as transmitisse a Foucault, em 1977. Segundo texto de apresentação feito pelo mensageiro, 
“Essas notas são portanto o último texto da troca Foucault-Deleuze, um chamado que ficou sem 
resposta. Para além da amizade entre dois homens, nelas encontramos um modelo ao qual poderíamos 
aspirar no diálogo entre dois filósofos.” (EWALD, 2015, p. 16). 
473 Trecho da “nota G” da referida série dirigida a Foucault, em 1977. 
474 Trecho da música “Same time tomorrow” (1994), de Laurie Anderson. Do original em inglês: 
“Sometimes the answers just come in the mail. And one day you get that letter you've been waiting for 
forever. And everything it says is true. And then in the last line it says: burn this.” 
475 Trecho de carta de Rilke a Kappus, em 16 jul. 1903, “De passagem por Worpswede, perto de 
Bremen”. 
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supostas respostas prováveis segundo as significações dominantes.” (DELEUZE; 

PARNET, 1998, p. 29). 

 

7.4 A pele da palavra poética 

Eis que, mesmo não sabendo ainda o que pode um corpoimagem, arriscamos afirmar 

que ele é a pele da palavra poética, o seu dar a ver. Mesmo concordando com José 

Gil (1995), quando ele diz que “Qualquer discurso sobre o corpo encontra um 

obstáculo, que depende certamente da própria natureza da linguagem: (...) quanto 

mais se fala do corpo menos ele existe por si mesmo.” (GIL, 1995, p. 201).476 

Tomamos como exemplo o modus operandi da “aventura conceitual” de Guattari 

(PELBART, 1993b) para operar a nossa, acreditando que “(...) os conceitos são 

exatamente como sons, cores ou imagens, são intensidades que lhes convêm ou não, 

que passam ou não passam. Pop’filosofia. Não há nada a compreender, nada a 

interpretar.” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 12). Assim, nos permitimos, inclusive, 

outrar uma proposta conceitual anterior, quando nos tocava a ideia de um 

corpoimagem não como a imagem do corpo, nem o corpo como imagem, mas sim a 

imagem como corpo, um corpo outro (DULTRA, 2008). Àquela época, o contexto era 

de estudo do vídeo e do corpo dançante/performático em relação com as novas 

tecnologias,477 que resultou na performance multimídia digissecação (2008), já citada 

no capítulo 5, sobre a imagetização corporal pelas artes médicas (Figura 134).  

 
Figura 134 – Performance multimídia digissecação (2008), de Larissa Ferreira e 

Maruzia Dultra. 

 

 
Fonte: FERREIRA; DULTRA, 2008, p. 5; 6. 

                                                           
476 Referente ao verbete “corpo” da Enciclopédia Einaudi (volume 32, intitulado “Soma/psique – Corpo”). 
477 Referência à pesquisa de Iniciação Científica desenvolvida na UFBA, entre 2005-2008, sob 
orientação da Profª Drª Ivani Santana, com bolsa PIBIC-CNPq/Fapesb. 
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De acordo com a perspectiva de Suely Rolnik (1993) de conceito encarnado, este 

deriva das marcas do corpo, da mobilização delas; portanto não se faz pensamento 

“sem corpo”, e o corpo se faz em devir. Assim, percebemos na transmutação de nosso 

entendimento sobre o corpoimagem, passados exatos 10 anos, o movimento, o arejar 

e as cambalhotas necessárias ao pensamento – não porque esse processo 

corresponda necessariamente a um amadurecimento, mas a um outrar, o que não 

deixa de ser de intensa alegria para o ofício de pesquisar. Em sua extrema 

espectralidade, o termo permaneceu como “palavra-marca que me lavra” (LIMA, 2013, 

p. 150) mântricas (vídeo-)cartas...478 

 

Num outro sentido, o da publicidade, a marca é uma palavra-fetiche, assim como o 

conceito-tese o é no âmbito da academia, e a expectativa de “venda” deste a sua 

difusão entre os pares (e ímpares). 

(...) [A] relação imagem-escrita estava já no coração desse género 
‘menor’ que é o filme publicitário. (...) um filme muito curto onde a 
‘palavra do fim’ não é um convite a voltar ao cinema mas uma Palavra 
que faz referência a uma mercadoria, um produto, uma marca. (...) a 
marca é uma palavra fetiche (...). (DANEY, 2015a, p. 219) 

 

Nessa inflexão feita a partir das discussões de Daney (2015a) sobre a palavra 

publicitária, podemos dizer que um conceito possui sua dimensão clichê, condição 

icônica que o torna uma referência cristalizada, imagem despotencializada que retira 

o modo intensivo da leitura. A soberania do clichê, como acontece na imagem 

videocrática, gera automatismos e  

(...) não se consegue contar grande coisa através deles, ignoramos 
tudo dos seus movimentos íntimos. (...) A prova? O que é que dizem 
os miúdos quando querem expressar que viveram coisas tão 
complexas quanto ‘impossíveis’? Dizem: ‘Não te conto!’ (DANEY, 
2015c, p. 231-232) 

 

Por isso aceitar a profusão e a espectralidade das ideias na trajetória da pesquisa é 

tornar imprescritível o direito de macular essa imagem constante do conceito, manchá-

la, desfocá-la até romper os signos de uma suposta “Lei da Imagem”.  Disto insurgem 

rupturas com os fundamentalismos bibliográficos sustentados pela “fundamentação 

                                                           
478 Segundo José Gil (1995), “A teoria dos mantra – que compreende toda uma doutrina sobre o som 
(sabda), a linguagem, a respiração, a relação com as letras do lótus, etc. – declara que todo o universo 
é um mantra, que ‘todo o corpo humano é um Mantra, e é composto de Mantra’ (...).” (GIL, 1995, p. 
247). 
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teórica básica”, através de raios ultraviolentos do microrregime de luz: “(...) o pouco 

de ruído, o breve clarão que as traz para nós” (FOUCAULT, 2003, p. 207).  

 

Isso porque, de uma maneira mais ampla, o mais intensivo de uma vida se dá no 

confronto com o poder, afirma Foucault (2003) ao tratar de “A vida dos homens 

infames”, texto de 1977 composto por falas que só existiram e chegaram às suas 

mãos, atravessando dois séculos de silêncio, porque foram trancafiadas pelo regime 

de hospitais psiquiátricos. De forma análoga, é curioso compreender por que esta tese 

se pensa “marginal”, já que foi feita, ainda, dentro do regime acadêmico – está 

trancafiada por ele, por assim dizer. Nesse ponto, pois, encontra-se a condição ética 

deste trabalho em se posicionar enquanto produtor e difusor de conhecimento, tendo 

em vista a resistência do pensamento e sua sobrevivência inventiva.  

 

“Mas resistir a quê?”, questão que nos foi colocada em meio às aulas do curso de 

doutorado. Resistir, talvez, aos esquemas epistemológicos que exigem um 

enquadramento invariável, invariante. Resistir à higienização tipográfica que baniria a 

imprecisão dos parênteses: “(não)”... Resistir à exigência de uma “pergunta de partida” 

quando o que se tem é uma “pergunta de chegada” (várias!): válida(s)? Resistir a uma 

equação metodológica aplicável a toda e qualquer pesquisa... Resistir, enfim, ao poder 

que oblitera o vagalumear, tornando vivíficas uma arte e uma ciência feitas de borrões, 

através do que é difuso, e não pela difusão da luz clarificante, resultando em uma 

imagem que só pode ser vista na condição entremear da penumbra. Desse modo, 

seria preciso ir um pouco além de Dubois (2004) quando ele diz: “(...) a invenção 

essencial é sempre estética, nunca técnica.” (DUBOIS, 2004, p. 57) – acreditando-se, 

então, que a invenção essencial é ética. 

 

7.4.1 Estado da arte do corpoimagem e(m) suas variações 

(...) um conceito filosófico só pode ser designado por uma palavra que 
ainda não existe. Mesmo  se  se  descobre,  depois,  um  equivalente  
em  outras  línguas. (...) Penso  que,  para  a  filosofia,  (...) precisamos,  
às  vezes,  inventar  uma  palavra  bárbara  para  dar  conta  de  uma  
noção  com  pretensão nova. (DELEUZE, 1988-1989) 

 

O corpoimagem é nossa imagem-marca, no sentido rolnikiano, tanto marcada quanto 

marcante, que mobiliza e retroalimenta a palavra poética, que joga com o pensamento 



401 
 

através de um campo de afetos. Ele é uma imagem que sente, que seduz, que fascina 

e que, por isso, se distingue das imagens estáveis (que não tocam, nem são tocadas). 

Nesse sentido, o corpoimagem é a borra da imagem, uma imagem instável, que não 

se enquadra, que escapa ao regime de luz. O mesmo vale para pensar uma tal borra 

da palavra em relação à sua própria definição conceitual. (Afinal, ser poeta é escrever 

um poema e não saber se haverá o seguinte). Entendemos, então, “conceito” como 

uma palavra inexata que é capaz de variar, uma liberação do pensamento na 

academia, do corpo do pensamento na ciência e na filosofia (DULTRA, 2012), 

incluindo aí as atitudes e instâncias pós-disciplinares. Além disso, como já dissemos, 

compreendemos o saber e o aprender também como atos de amor que nada dizem 

respeito aos trabalhos acadêmicos que a tudo sabem (ou pretendem saber), mas se 

encontram empoeirados como meros tratados de pensamentos maltratados. Há, 

então, a 

Obrigação de experimentar, de tentar aproximações ajustadas às 
armadilhas sempre novas do mundo a pesquisar. Obrigação de 
imaginar, de testar, de verificar dispositivos de escrita – inéditos na 
medida em que estes só podem estar intimamente ligados a um 
processo de criação, a uma dimensão do mundo. Além disso, esses 
dispositivos de escrita, sempre dependentes de determinadas 
condições dos lugares, são eles mesmos submetidos à pressão do 
real. O movimento do mundo não se interrompe para que o 
pesquisador possa lapidar seu sistema de escrita. (COMOLLI, 2008, 
p. 177, modificado nos itálicos)479 

 

Foi desse modo, pois, que o corpoimagem atuou como operador conceitual desta 

tese, permeando toda ela com lampejos teórico-poéticos capazes de formar um 

caleidoscópio de definições, tal qual a luz se espectraliza em cada gota de céu e mar. 

Por isso não interessa determinar “A” definição do corpoimagem, pois existem várias, 

embora evidenciemos neste ponto do teser uma demanda de elencar, minimamente, 

tal multiplicidade que moveu e move esta tese. 

 

Enquanto terminologia, porém, a proposta conceitual denominada corpoimagem não 

é exclusiva desta pesquisa. Assim, apresentamos a seguir o levantamento do estado 

da arte do termo, tendo em vista três critérios de busca estabelecidos: idioma 

(português e inglês);480 grafia (corpoimagem/ corpo-imagem e bodymage/ bodyimage/ 

                                                           
479 O contexto original da citação se refere ao filme documental. 
480 A segunda língua de escolha para a composição desse panorama foi a inglesa, por esta abarcar, 
ainda, um maior número de publicações na esfera científica. 
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body-image);481 e localização da ocorrência (presença no título, na palavra-chave/ 

assunto, no resumo e/ou no corpo do texto, sem discriminação dos resultados). Tal 

revisão de literatura englobou os acervos brasileiros da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD)482 e do Portal de Periódicos da Capes,483 além das bases de 

dados online internacionais Scopus484 e Web of Science.485 O recorte temporal do 

estudo variou de acordo com as datas mínimas de cada acervo (2008, 1969, 1960 e 

1945, respectivamente), sendo a data máxima igual para todos: agosto/2018. Vale 

ressaltar que, além dos artigos científicos, teses e dissertações, foram também 

registradas outras ocorrências com os termos, a saber: grupos de pesquisa 

brasileiros, exposições e mostra, site, periódico e software. 

 

Em todo o processo de coleta, apenas um trabalho apresentou a grafia tal qual 

propomos. Trata-se da tese de Carla Cunha (2012), intitulada “Jinen Butô: 

corpoimagem na improvisação”, na qual o conceito foi desenvolvido tendo como 

referência artística a dança Butô de Atsushi Takenouchi. A autora propõe o 

corpoimagem como uma autoimagem do corpo do dançarino em seu exercício 

dançante, sendo este um modo diferenciado de utilizar a improvisação na dança. 

Embora distinta de nossa proposição conceitual, acompanhamos a proposta tradutória 

de Cunha (2012) para a versão em inglês do corpoimagem – “bodymage” –, por 

entendermos que a composição do termo por aglutinação gráfica agrega uma carga 

conceitual que, no português, está dada pela ausência do hífen separando as duas 

palavras que formam a expressão “corpoimagem”. Tal ocorrência de bodymage 

também foi única no estudo. 

 

No contexto de seu doutoramento em Arte, Cunha realizou uma espécie de método-

tese, em 2009, oficina que chamou de “Laboratório corpoimagem na improvisação” 

(CUNHA, 2012). Além disso, em 2011, criou o Grupo de pesquisa “Corpoimagem na 

Improvisação”,486 do qual é a atual líder. Alocado na área de Artes do Diretório dos 

                                                           
481 A expressão “body image” não foi incluída como termo de busca porque configura uma expressão 
feita por aproximação de palavras própria ao idioma, traduzida como “imagem corporal”; portanto não 
diz respeito a uma proposta conceitual em específico como aqui nos interessa. 
482 http://bdtd.ibict.br/  
483 http://www.periodicos.capes.gov.br/  
484 https://www.scopus.com/  
485 https://login.webofknowledge.com/  
486 dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5147901711949006  

http://bdtd.ibict.br/
http://www.periodicos.capes.gov.br/
https://www.scopus.com/
https://login.webofknowledge.com/
file:///C:/Users/maruz/Documents/semana%2009-setembro2018/dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/5147901711949006
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Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq (DGP), o grupo está sediado no Instituto 

Federal de Brasília (IFB, curso de Licenciatura em Dança) e tem como tema a 

improvisação em dança a partir de práticas somáticas como resultado cênico. Suas 

linhas de pesquisa são: Dança e formação estética; Dança improvisação, prática 

somática e gênero; e Improvisação em dança a partir da imagem, confissão e 

memória. 

 

A plataforma do DGP apresenta, ainda, o Grupo de pesquisa “n corpoimagem”,487 

também da área de Artes. Criado em 2010 e com sede na Universidade Federal do 

Rio Grande (FURG, curso de Artes Visuais), o grupo tematiza as práticas 

contemporâneas em artes, tendo as seguintes linhas de pesquisa: Coletivos e 

iniciativas coletivas de artistas; Corpo e imagem na arte contemporânea; Narrativas 

urbanas; Relatos em primeira pessoa: as confissões e a novíssima arte 

contemporânea. Atualmente é coordenado pelos professores Claudia Paim e Marcelo 

Gobatto, este último, cocurador da exposição “CorpoImagem”, realizada junto a Paulo 

Gomes no Museu de Arte Contemporânea (MACRS), em 2012. O evento reuniu mais 

de 40 artistas da recente produção videográfica brasileira (PINTO, 2012).  

 

Com mesmo nome, mas aspecto gráfico distinto, a exposição “corpoIMAGEM”488 

levou para o público uma variedade de imagens do corpo, com o subtítulo 

“Representações do Corpo na Ciência e na Arte”. As técnicas utilizadas nas obras 

foram as mais diversas: desenho, ilustração científica, pintura, fotografia, raio X, 

angiografia, microscopia óptica, fotomicrografia, vídeo, ecografia (ultrassons), 

tomografia axial computorizada, ressonância magnética nuclear, microscopia 

electrónica e (os mais convencionais!) softwares de edição de imagem. A produção 

aconteceu em Lisboa, no ano de 2011,  no Pavilhão do Conhecimento (Ciência Viva), 

com organização do próprio Pavilhão, do Centro de Filosofia das Ciências da 

Universidade de Lisboa, e do projeto “A Imagem na Ciência e na Arte”. Além disso, 

contou com a parceria da Faculdade de Belas-Artes e do Museu de Medicina da 

Faculdade de Medicina, ambos da Universidade de Lisboa, além da Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. 

 

                                                           
487 dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6784038907668570 
488 http://ica.fc.ul.pt/exposicao.html  

file:///C:/Users/maruz/Documents/semana%2009-setembro2018/dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/6784038907668570
http://ica.fc.ul.pt/exposicao.html
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Já a expressão “corpo-imagem” teve 38 ocorrências (22 artigos, oito dissertações e 

sete teses), que dividimos entre quatro abordagens: a) o corpo como imagem na arte 

(BARATA, 2012, 2015, 2016; BITTENCOUR, 2011; BORBA, 2012; COUTO, 2012; 

FRINHANI, 2013; MAGALHÃES, 2016; PIMENTEL, 2008; RIBEIRO, 2012; SEHN, 

2014; SPOLADORE, 2011, 2012; SÜSSENBACH, 2017; ZAGO; SANTOS, 2014); b) 

a representação imagética do corpo na mídia/comunicação (APOSTOLICO, 2006; 

MAZER, 2013, 2014; MELO, 2009; MELO; MENDES, 2016; MENDES, 2016; 

MENEGAZZI, 2012; SIBILIA, 2004, 2013; SILVA, M.; SILVA, P., 2015; TRINCA, 2008); 

c) relações entre corpo e subjetividade (LINDENMEYER, 2012; NORONHA, 2007; 

OLIVEIRA, 2015; SANDER, 2006, 2009; SCHAEFFER, 2008; SCHONS, 2015; 

PEREIRA, 2014; UVINHA, 1996; WOLFF, 2011); d) o corpo como imagem na 

biotecnologia estética (LEAL e colaboradores, 2010; ORTEGA, 2007).  

 

Desses achados, destacam-se os do primeiro tipo pela abordagem artística que aqui 

nos interessa. Especificamente, citamos as publicações de dois autores: Danillo 

Barata (2012, 2015, 2016) e Ludmila Pimentel (2008). Sobre o primeiro, sua tese em 

Comunicação e Semiótica, denominada “Corpo-Imagem”, foi desdobrada em artigo e 

mostra homônimos, e no livro Narrativas em fluxo: corpo-imagem. Barata (2016) 

aborda a relação entre o corpo e a imagem videográfica, no que chama de poética do 

corpo, enfocando as linguagens do vídeo, da performance e das videoinstalações. 

Nesse sentido, o corpo-imagem é entendido como imagem do corpo e corpo da 

imagem. Como curador da Mostra videográfica “Corpo-Imagem”, o autor reuniu 13 

artistas e 2 coletivos, baianos e/ou atuantes na Bahia, que têm em comum 

investigações que promovem o enfrentamento entre corpo e câmera. Sobre a mostra 

(encartada no DVD que acompanha seu livro), Barata (2016) afirmou:  

(...) essa  produção de performers, videoartistas, artistas visuais é 
definitivamente uma produção intelectual das mais relevantes. 
Ademais, nos fazem crer que o espírito transgressor do nascedouro 
da produção artística da contracultura continua visceral. Há uma 
recorrência na produção dos artistas baianos de uma estética corporal, 
que é corroborada pela alta utilização do vídeo em primeira pessoa. 
(BARATA, 2016, p. 100) 

 

Sobre o trabalho da segunda autora, trata-se de uma tese em Artes Visuais e 

Intermídias que, embora apresente a versão em espanhol do termo de busca (“cuerpo-

imagen”), foi incluída no escopo deste estudo por ter sido citada (de forma traduzida) 
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em três dos artigos selecionados (FRINHANI, 2013; SPOLADORE, 2011; 2012). Sob 

o título “El cuerpo híbrido en la danza: transformaciones en el lenguaje coreográfico a 

partir de las tecnologías digitales. Análisis teórico y propuestas experimentales”,489 

Pimentel (2008) discute sobre a imagem do corpo na dança, no contexto tecnológico, 

teorizando o conceito de “corpo híbrido” como uma “nova qualidade de corpo-imagem 

que dança” (PIMENTEL, 2008, p. 19, tradução nossa).490 Segundo a autora, o corpo-

imagem criado e mantido pela linguagem dos computadores é o “gêmeo digital” do 

corpo biológico (PIMENTEL, 2008, p. 384). Sobre o assunto, ela declarou: “Minha 

intenção é que corpos reais gerem outros tantos corpos digitais, mas que seja possível 

perceber esse rastro. Neste experimento, não me interessa gerar figuras com as quais 

seja muito difícil perceber que a imagem primária era um corpo humano.” (PIMENTEL, 

2008, p. 384, tradução nossa).491 

 

No ensejo da imagem do corpo nas telas, podemos considerar, também, que o 

dispositivo icônico leva a um apagamento do corpo porque o planifica. Nele, o corpo 

passa a ser regido por uma suposta “Lei da Imagem” que prega a alta resolução – 

tanto no sentido da qualidade extrema, quanto como resoluta em sua rapidez de 

produção e distribuição, resultando numa ágil difusão através do compartilhamento 

(VIANA NETO, 2018).492 Cabe retomar, portanto, a relação pele-tela, desta vez pelo 

olhar insistente e invasivo do personagem Dr. Ledgard493 para com a pele-casa por 

ele construída: o corpo de Vicente transmutado em Vera através de lâminas dérmicas 

produzidas artificialmente no filme A pele que habito (2011). Há, entre eles, um elo 

voyeurístico que se sustenta tanto pelo tecido dérmico moldado à imagem e 

semelhança da esposa suicida do médico, quanto por meio de telas audiovisuais com 

transmissão ininterrupta e em tempo real do quarto onde mantinha sua cobaia em 

cárcere privado (Figura 135). 

 
 
 

                                                           
489 Tradução livre do título da tese de Pimentel (2008): “O corpo híbrido na dança: transformações na 
linguagem coreográfica a partir das tecnologias digitais. Análise teórica e propostas experimentais”. 
490 Do original em espanhol: “nueva cualidad de cuerpo-imagen que baila” (PIMENTEL, 2008, p. 19). 
491 Do original em espanhol: “Mi intención es que los cuerpos reales generen otros tantos cuerpos 
digitales, pero que sea posible percibir este rastreo. A mí en este experimento no me interesa generar 
figuras con las que sea muy difícil percibir que la imagen primaria era un cuerpo humano.” (PIMENTEL, 
2008, p. 384). 
492 Nota de aula com Professor Joaquim Viana Neto (2018), no PPGAU-UFBA, em 11 mai. 2018. 
493 Protagonista do filme A pele que habito (2011), discutido no subitem 5.1.1. 
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Figura 135 – A pele que habito (2011), filme de Pedro Almodóvar. 

  
Fonte: <www.lapielquehabito.com>. 

 

Outra situação limítrofe entre corpo e imagem é trazida por Ian White (2013) no artigo 

“Bodyimage: Lene Berg’s Kopfkino”, único achado com o termo “bodyimage” no 

campo das artes e humanidades. O trabalho versa sobre a política de representação 

das trabalhadoras do sexo apresentada pelo filme Kopfkino (2012), de Lene Berg, 

considerando a obra uma reflexão de como as imagens são feitas e consumidas. 

Segundo o autor, “Kopfkino não é arte descrevendo o cinema, mas um tipo particular 

de cinema descrevendo a produção real de imagens.” (WHITE, 2013, p. 37, tradução 

nossa).494 Embora a palavra “bodyimage” conste apenas no título do artigo, White 

(2013) especifica no texto o que entende pelo termo: 

Quando um corpo está à venda, ele nunca é simples: nunca um corpo 
único, nunca apenas um corpo, nunca uma simples troca de uma coisa 
por outra, nunca uma transação fácil. Ele não é a única coisa em jogo 
porque não é apenas uma coisa. Ele é carne e emoção, mas é também 
uma imagem, produzida tanto pelo vendedor, quanto na mente do 
comprador. Ele é um local para a produção de imagens que podem 
ser faladas; personalizadas, solicitadas, acordadas, recusadas, 
antecipadas, frustradas, afirmadas. (WHITE, 2013, p. 29, tradução 
nossa).495 

 

Também tratando do consumo de imagens pelo corpo, Canevacci (2001) realiza um 

estudo antropológico da comunicação visual no qual analisa as transmutações 

geradas pela relação entre a cultura visual e a paisagem urbana. Para tanto, o autor 

adota as expressões videoscape e visualscape. O primeiro termo, “paisagem do 

vídeo”, significa a projeção dos códigos midiáticos na cidade (através dos videoclipes, 

por exemplo). “O videoscape se prolonga e se alonga nos espaços metropolitanos, 

                                                           
494 “Kopfkino is not art describing cinema, but a particular kind of cinema describing the actual production 
of images.” (WHITE, 2013, p. 37). 
495 “When a body is for sale it is never simple: never any body, never just a body, never simply an 
exchange of one thing for another, no easy transaction. It is not the only thing at stake because it is not 
only a thing. It is flesh and emotion, but it is also an image, produced as much by the seller as in the 
mind of the buyer. It is a location for the production of images as they might be spoken; tailored, 
requested, agreed, refused, decided in advance, thwarted, affirmed.” (WHITE, 2013, p. 37). 

http://www.lapielquehabito.com/
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configurando-os à sua imagem.” (CANEVACCI, 2001, p. 247). Como resultado, tem-

se o visualscape, que é o panorama visual da metrópole. Nesse processo de 

contaminação, ele “(...) assume cada vez mais sobre seu ‘corpo’ os traços distintivos 

dos panoramas eletrônicos.” (CANEVACCI, 2001, p. 247). É nesse contexto que 

Canevacci (2001) aborda os corpos saturados pela inflação de sinais (nesse caso, 

sinais imagéticos) da cultura do consumo contemporânea, aos quais ele denomina 

“body-image”. Um exemplo que ilustra essa análise é o episódio em que o Papa 

Francisco benzeu a imagem de uma pessoa no celular de uma devota durante visita 

ao Vaticano, em 2016. No registro do momento, vemos o pontífice tocar a tela como 

se tocasse o corpo do abençoado, forjando a presença deste através da imagem 

visualizada no aparelho telefônico (Figura 136). Na perspectiva da “ultra-pele” 

(ZÚÑIGA, 2017), discutida no capítulo 5, o ato papal parece reivindicar a recuperação 

da dermatologia fotográfica perdida em meio ao advento digital. “‘De um corpo real, que 

estava lá, [escreve Barthes a propósito da recepção da imagem fotográfica pelo espectador], 

são partes das radiações que vêm me tocar, eu que estou aqui; [...] a foto do ser 

desaparecido vem me tocar como os raios atrasados de uma estrela.’” (BARTHES, 1980, 

p. 126 apud ZÚÑIGA, 2017, p. 5, tradução nossa).496 

O corpo como enigma: as letras do alfabeto são substituídas pelas 
imagens das coisas. Agora, a troca das mercadorias envolve a troca 
de imagens e de experiências corporais em um nível qualitativamente 
diferente em relação ao passado: tudo gira ao redor do corpo. (...) E 
justamente pelo excesso de expansão desses sinais é que se pode 
falar de sign-flation que tem no corpo seu lugar eletivo e comunicativo 
por excelência (body-image). (...) A cultura do consumo é a cultura da 
comunicação visual (...). (CANEVACCI, 2001, p. 239-240) 

 
Figura 136 – Benção digital do Papa Francisco, através dos dedos e pixels. À direita, 

detalhe da fotografia. 

    
Fonte:<https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2016/01/18/interna_

mundo,514364/papa-francisco-abencoa-foto-de-crianca-no-celular-de-uma-mulher-no-
vat.shtml>. 

                                                           
496 Do original em francês: « ‘D’un corps réel, qui était là, [écrit Barthes à propos de la réception de 
l’image photographique par le spectateur], sont parties des radiations qui viennent me toucher, moi qui 
suis ici; […] la photo de l’être disparu vient me toucher comme les rayons différés d’une étoile’. » 
(ZÚÑIGA, 2017, p. 5). 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2016/01/18/interna_mundo,514364/papa-francisco-abencoa-foto-de-crianca-no-celular-de-uma-mulher-no-vat.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2016/01/18/interna_mundo,514364/papa-francisco-abencoa-foto-de-crianca-no-celular-de-uma-mulher-no-vat.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mundo/2016/01/18/interna_mundo,514364/papa-francisco-abencoa-foto-de-crianca-no-celular-de-uma-mulher-no-vat.shtml
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Em se tratando das versões em inglês “bodyimage” e “body-image”, o número de 

ocorrências aumentou consideravelmente; foram encontrados mais de 130 mil artigos 

científicos. Desse montante, avaliamos os 300 mais relevantes (tomando por critério 

de relevância a quantidade de citações de cada trabalho por seus pares, segundo o 

informado pelas plataformas de busca), selecionando, então, 127 trabalhos para 

análise. Com exceção dos textos de White (2013) e de Canevacci (2001), as 

publicações são da área de medicina e/ou psicologia, e versam sobre a imagem 

corporal associada a condições comportamentais, em sua maioria os distúrbios 

alimentares. Nesse sentido, um trabalho que cabe ser mencionado pelo aspecto 

poético, embora não tenha aparecido na pesquisa por não possuir os termos de busca, 

é a dissertação “Tem um vidro sob minha pele: cultura e cinema: a construção de uma 

poética fílmica do corpo anoréxico”, de Moara Passoni (2010). Acometida pela 

anorexia durante a adolescência, a autora abordou o tema em sua pesquisa de 

mestrado em Multimeios, que resultou num pré-roteiro de montagem do documentário 

Um vidro sob minha pele, ainda em fase de finalização (Figura 137).497 Sobre o pré-

roteiro, Passoni (2010) afirmou que “(...) não se trata de querer montá-lo [o filme] no 

papel.” (PASSONI, 2010, p. 6) – havia a “busca [de] converter esta experiência em 

película.” (PASSONI, 2010, p. 248). Seja sob a forma da derme, do papel ou da 

película cinematográfica, a superfície de visibilidade é um elemento que chama 

atenção no contexto desse trabalho. Sobre seu título, a autora declarou:  

‘Um vidro sob minha pele’ era a sensação que eu tinha quando eu 
estava dentro da anorexia. Eu tinha a experiência de escrever em 
contra fluxo com meu corpo. O corpo quase não dava conta do que 
ele estava vivendo, então eu ia para a escrita e essa escrita me 
devolvia para o corpo. Era uma escrita compulsiva e extremamente 
necessária, porque ia desenhando a experiência desse corpo. Num 
desses diários tinha essa frase. (PASSONI, 2015) 

 
Figura 137 – Imagens de pré-montagem do filme Um vidro sob minha pele, longa-

metragem documental de Moara Passoni, em processo de finalização. 

   
Fonte: <http://umvidrosobminhapele.tumblr.com/>. 

 

                                                           
497 Dois vídeos com pré-montagens do filme estão disponíveis em:<https://vimeo.com/user19552887>. 

http://umvidrosobminhapele.tumblr.com/
https://vimeo.com/user19552887
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Na anorexia eu tive uma sensação muito forte de estar perdendo a 
pele. Eu não tinha mais noção do limite do meu corpo, mas não 
entendo isso como dismorfofobia. Na experiência da anorexia você vai 
deliberadamente contra o limite, vai expandindo, implodindo os limites 
do corpo a ponto de sentir que os espaços é que dão limite ao seu 
corpo. (PASSONI, 2015) 

 

Além do gosto de Passoni por museus de anatomia, de sua obsessão por uma rotina 

metrificada e tantas outras sensações, o filme foi estruturado com base em seis anos 

de pesquisa sobre outras histórias de anorexia, do ponto de vista de quem a vivenciou 

na pele e de profissionais especialistas. Sobre a poética fílmica proposta por Passoni 

(2010), é interessante a ressalva da autora de que “Não se trata de fazer um filme 

sobre anorexia, mas um filme anoréxico, que retire da anorexia os instrumentos para 

a construção de sua linguagem.” (PASSONI, 2015). Assim, as imagens são 

organizadas, geométricas, assépticas. “Uma ideia cujo poder de convencer seja 

idêntico ao da fome”, diz um dos letreiros do filme, que objetiva se opor ao espetáculo 

que os meios de comunicação constroem a partir do corpo anoréxico, porém de forma 

não especulativa, já que fala do lugar da experiência deste. 

 

São “corpos feitos e desfeitos pela vida” (COMOLLI, 2008, p. 176) que, cada um a seu 

modo de inscrição, objetivam atingir uma condição corporal artificializada a partir do 

que refletem liminarmente – da superfície da pele à espessura especular: “O drible do 

espelho obscuro em flagrante contraposição à transparência iluminista da imagética 

especular.” (SALOMÃO, 2005, p. 69). Uma vez mais, convocamos a obra de Nicole 

Tran Ba Vang, com suas “coleções sazonais” que evidenciam a derme como 

vestimenta e o corpo-tecido customizadamente estandardizado à la prêt-à-porter, e 

fazem do nu uma condição artificial (Figura 138). 

 
Figura 138 – Fotografias de Nicole Tran Ba Vang. À esquerda, sem título e sem título 

03 (2001), da série Eté 2001; à direita, sem título 02 (2003), da série Eté 2003. 

    
Fonte: <https://chaircorps.wordpress.com/category/%E2%80%A2-artiste/nicole-tran-ba-vang/>. 

https://chaircorps.wordpress.com/category/%E2%80%A2-artiste/nicole-tran-ba-vang/
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Ele tinha por costume desenhar o perfil das pessoas de seu convívio e nomeá-

las combinando a inicial de um sobrenome inventado com a última letra do nome 

de cada uma, assim se chamava IvaNotável.498 Porém, quando requisitado a 

espelhar-se no papel, desenhou seu rosto em “nu frontal” e não se conteve 

diante desse espelhamento. As folhas foram jogadas ao ar; seu corpo, ao chão. 

Ele criou uma imagem que o corpo não suportou, por isso colapsou (então veio 

a crise, o surto, o susto...) – talvez algo como                       

 

Ruído da imagem, ruído da imagem do corpo, ruído do corpo... “Ainda não 

conhecemos as coordenadas do nosso próprio corpo – é a imagem impossível.” 

(VIANA NETO, 2018),499 refletiu anos depois JoaquiManequim...  

pertence a partida ao porto ou à despedida? 

partido 

o vazio do vaso 

vê-se vertido 

(GUIMARÃES, 2003, p. 53)500 

 

Haveria, então, uma escrita possível sobre esse momento invivível, no entanto vivido? 

Um  momento invivido? Uma escrita possível sobre a inventividade de IvaNotável, que 

fez aparecer Paris através do toque e viu desaparecer o corpo através da imagem...? 

Seria ele o desenho autorretratado de um HsR?501 Assim como dissemos que a 

pergunta é o caminho da filosofia, seria também o caminho da poesia...? Então 

ouvimos de Waly Salomão (2005) “(...) que a curiosidade é a qualidade fundante e 

fundamental para o poeta. A curiosidade, o lado onívoro.” (SALOMÃO, 2005, p. 144-

145). É nessa via que as “esculturas quânticas” do físico e artista Julian Voss-Andreae 

aparecem como irresistível convite às interrogações devoradoras... Obras que são 

quase “poemas de concreto” do autorretrato de IvaNotável (mas são de aço, na 

verdade!). O gênero “Quantum Sculptures” foi nomeado pelo próprio Voss-Andreae e 

proporcionam ao público uma experiência cinética.502 São corpos esculpidos em aço, 

                                                           
498 Referência a Ivan, personagem da vida vivida que acompanhou o orientador desta tese nos 
primeiros passos de sua pesquisa arquitetônico-poético-filosófica, uma versão própria e apropriada d’A 
vida dos homens infames... 
499 Nota de aula com Professor Joaquim Viana Neto (2018), no PPGAU-UFBA, em 11 mai. 2018. 
500 Trecho de poema sem título da série “À margem da cicuta”, de Rodrigo Guimarães (2003). 
501 Referência ao personagem conceitual “Homem sem Rosto” (VIANA NETO, 2009). 
502 Vídeo de uma visita às esculturas disponível em: <https://youtu.be/f9w7LQMKUgk>. 

https://youtu.be/f9w7LQMKUgk


411 
 

cheios de relevo quando vistos de perfil, mas que desaparecem se olhados 

frontalmente (Figura 139).  

 
Figura 139 – “Esculturas Quânticas” de Julian Voss-Andreae.  
 
(a) Onah seated (2015), fotografada em estúdio. 

    
Fonte: <http://julianvossandreae.com/works/figures-6/>. 

 

(b) Spannungsfeld (2014), instalada no Instituto de Física e Nanotecnologia da 

Universidade de Minnesota. 

 

  
Fonte: <http://julianvossandreae.com/works/spannungsfeld/>. 

 

Seguindo o viés de uma abordagem psicológica da imagem corporal, encontra-se o 

site “Body-Images” (http://www.body-images.com/), de Thomas Cash, que congrega 

informações sobre métodos de avaliação da imagem corporal e publicações sobre a 

http://julianvossandreae.com/works/figures-6/
http://julianvossandreae.com/works/spannungsfeld/
http://www.body-images.com/
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aparência humana, tais como um manual, uma enciclopédia, e um caderno de 

exercício com “um programa de oito passos para aprender a gostar da sua 

aparência”!503  Em 2004, Cash fundou a Revista Body Image: An International Journal 

of Research (BIIJR),504 cujo site afirma que “A imagem corporal é um conceito 

multifacetado que se refere às percepções e atitudes das pessoas sobre seu próprio 

corpo, particularmente, mas não exclusivamente sua aparência.” (BIIJR, 2018, 

tradução nossa).505 Apesar da expressão “body image” não ter sido incluída neste 

estudo, deixamos como registro a existência de tal periódico.506 No âmbito das 

variedades, há, ainda, um software nomeado “BodyImage” (SHIBATA, 2002), que 

serve de ferramenta para avaliação de distúrbios da imagem corporal (referida no 

artigo como “body-image”) usando como recurso a distorção ajustável da imagem. 

Apesar do trabalho indicar o endereço eletrônico507 do programa, a página não está 

mais acessível (note-se que a publicação é de 2002). 

Chamar sem querer as palavras 

delineadoras é fácil criar- 

se a partir da energia com 

que se cria. Autocriar-se é 

tosquiar outras sentenças, 

e em surpresa – um gosto 

azul interpenetra ––– 

está-se em frente ao que 

se é: mas não era este 

meu abismo, minha es- 

pera era outra, muito 

outra. 

(CESAR, 2013, p. 411, grifo nosso)508 

                                                           
503 Títulos das publicações na ordem citada: Body Image: a handbook of Science, Practice, and 
Prevention (New York: Guilford Press, 2011); Encyclopedia of Body Image and Human Appearance 
(Academic Press, 2012); The Body Image Workbook: an eight-step program for learning to like your 
looks (Oakland: New Harbinger Publications, 2008). 
504 http://www.elsevier.com/locate/bodyimage  
505 Do original em inglês: “Body image is a multi-faceted concept that refers to persons' perceptions and 
attitudes about their own body, particularly but not exclusively its appearance.” (BIIJR, 2018). 
506 Foi curioso notar que os três artigos da Revista Body Image mais baixados em 11 ago. 2018 (data 
da exploração do site) versavam sobre a relação de meninas/mulheres com a imagem corporal nas 
redes sociais, tendo sido todos trabalhos escritos por autoras. Os artigos mencionados são: “Social 
comparisons on social media: The impact of Facebook on young women's body image concerns and 
mood”, de Jasmine Fardouly, Phillippa Diedrichs, Lenny Vartanian, Emma Halliwell; “‘I don’t need people 
to tell me I’m pretty on social media’: A qualitative study of social media and body image in early adolescent 
girls”, de C. Blair Burnette, Melissa Kwitowski, Suzanne Mazzeo; “Attractive celebrity and peer images on 
Instagram: Effect on women's mood and body image”, de Zoe Brown e Marika Tiggemann. 
507 http://homepage2.nifty.com/s_shibata/softwares/bodyimage.html 
508 Trecho do poema “HOLOCAUSTO (de um elogio tátil a uma elegia de Drummond)”, de Ana Cristina 
Cesar (2013), publicado apenas postumamente na seção “Visita à oficina” de sua antologia poética. 

http://www.elsevier.com/locate/bodyimage
http://homepage2.nifty.com/s_shibata/softwares/bodyimage.html
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Com esse poema de Ana C. (CESAR, 2013), finalizamos a revisão de literatura sobre 

o estado da arte do corpoimagem e(m) suas variações, destacando que, em relação 

ao que foi encontrado e à problemática conceitual que colocamos, não era este meu 

abismo, minha espera era outra, muito outra. Continuemos, então, seu percurso de 

aparição – que, aos poucos, foi mostrando também trajetos em que se fazia 

necessário desaparecer. 

 

7.4.2 (des)aparição 

Muitas pessoas pensam que somente repisando a questão é que se 
pode sair delas. ‘O que há com a filosofia? Ela está morta? Vai ser 
superada?’ É muito desagradável. Sempre se voltará à questão para 
se conseguir sair dela. Mas sair nunca acontece dessa maneira. O 
movimento acontece sempre nas costas do pensador, ou no momento 
em que ele pisca. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 9, grifo nosso) 

 

O vagalumear que nos acompanhou no percurso desta pesquisa trouxe não apenas 

a do corpoimagem, mas também, por vezes, o escuro de sua . 

Chamou nossa atenção a recorrência dos dois termos nas referências diversas 

convocadas (enquanto palavras mesmo ou como ideias de diferentes contextos), 

formando uma constelação pela qual trafegamos conceitual e poeticamente: Devo 

confessar que sempre quis ser astronauta; acredito que esta foi uma forma de quitar 

comigo esse desejo!509 Tal panorama de lampejos é apresentado a seguir ao modo 

de uma colagem de citações – procedimento que devolve à dinâmica leitura-escrita-

leitura a relação mais física com o papel: o recortar-colar, “aquilo que  

apesar de tudo” (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 65). 

 

(...) a palavra pode ser erótica sob duas condições opostas, ambas 

excessivas: se for repetida a todo transe, ou ao contrário se for 

inesperada, suculenta por sua novidade (em certos textos, há palavras 

que brilham, são  distrativas, incongruentes (...)). Nos dois 

casos, é a mesma física de fruição, o sulco, a inscrição, a síncope: o 

que é cavado, batido ou o que explode, detona. (BARTHES, 1973, p. 

56-57) 

                                                           
509 Adulteração do original em espanhol: “Debo confesar que siempre he querido ser bibliotecario; creo 
que esta es la única forma de saldar conmigo ese deseo.” (ESTRADA, 2002). Guillermo Espinosa 
Estrada iniciou sua Bibliotheca Scriptorum Comicorum “a antologia de volume impossível” como refere, 
em 1994, com a aquisição do livro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Porém, como projeto 
bibliográfico eletrônico (http://bibliothecascriptorumcomicorum.org/), a coleção foi concretizada mais 
tarde, em decorrência de sua estada na biblioteca Mugar, em Boston, por ocasião de seu doutoramento. 
O acervo online conta com 46 escritos, entre textos e livros, classificados em seis temas: riso, 
comicidade, sátira, paródia, ironia e humor. 

http://bibliothecascriptorumcomicorum.org/
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Nunca se deixou de exercer a violência contra a violência para 

encontrar o corpo que se perdeu nos signos, na escrita e na ciência, 

nas instituições e na guerra. Também o nosso discurso começa com 

o acto de violência: com efeito, quisemos antes de mais descobrir, 

aonde todo o vestígio do corpo parece sob um monte 

de signos e de relações lógico-estruturais, a marca da sua vida. (GIL, 

1995, p. 202) 

 
“(...) nossos espíritos amam as mesmas imagens, desejam as mesmas formas, as mesmas 

, fisicamente, organicamente (...)” (ARTAUD, 2013, p. 61) 

 

“(...) todo uso da voz se subordina à leitura e se mede a partir da idealidade que só é escutada 

pelo ouvido interior, no qual o elemento contingente da própria voz e do próprio falar 

.” (GADAMER, 2010, p. 122) 

 

“Ao testemunhar tua , descobri que a proximidade, a mais intensa, se dá junto da 

distância mais distante.” (Juliano Pessanha, 2015, p. 101) 

 
a sensibilidade vai até o seu limite, o insensível... a escuta vai até o 

seu limite, o inaudível... o visível vai até o seu limite, o invisível... o 

dizível vai até o seu limite, o indizível... o pensável vai até o seu limite, 

o impensável... e o vivível vai até o seu limite, o invivível... Torcendo 

um pouco, eu diria: o escrever vai até o seu limite e encontra a 

imagem, a imagem vai até o seu limite e encontra o corpo, o corpo vai 

até o seu limite e encontra o marulho do mundo, o marulho do mundo 

vai até o seu limite e encontra o pensamento, o pensamento vai até o 

seu limite e encontra algo como o fluxo do mundo, ou o 

 do eu, ou o eu dissolvido que desde o início ali 

estava... (PELBART, 2017b) 

 
Será que a própria linguagem não se torna, na literatura, imagem 

inteira, não uma linguagem que conteria imagens ou colocaria a 

realidade em figura, mas que seria sua própria imagem, imagem da 

linguagem – e não uma linguagem figurada – ou ainda linguagem 

imaginária, linguagem que ninguém fala, ou seja, que se fala a partir 

de sua própria ausência, tal como a imagem sobre a 

ausência da coisa, linguagem que se dirige também à sombra dos 

acontecimentos, não à sua realidade, e pelo fato de que as palavras 

que os exprimem não são signos mas imagens, imagens de palavras 

e palavras onde as coisas se fazem imagens? (BLANCHOT, 2011, p. 

26, nota 3)  

 

“O valor de alguém aumenta exponencialmente com seu progressivo .”510 

 
Esse modo de existência nosso, capitalocêntrico, por assim dizer, é o 

pensamento do mercado, para tudo. E é óbvio que há um certo 

esgotamento em relação a isso, por mais que isso funcione – e parece 

funcionar cada vez melhor –, mas há uma certa exaustão. [Por isso] 

                                                           
510 Frase narrada em voz off em uma das pré-montagens do filme Um vidro sob minha pele. 
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vai  o quanto esse modo de vida não só é insustentável, 

mas é invivível. (PELBART, 2017c) 

 
“Nunca compreendi se distância é tamanho ou duração. Nem sei se toda essa distância faz 

com que você .” (MORAIS, 2004) 

 
Primeiro existe a luz, embora ela ainda não seja percebida. Ela é antes 

o transparente puro, invisível, incolor, informal, intocável. (...) A luz é a 

abertura que faz o espaço. (...) A bruma, a bruma solar É que vai 

preencher o espaço. (...) A bruma é o primeiro estado da percepção 

nascente e compõe a miragem na qual as coisas sobem e descem, 

como sob a ação de um pistão, e os homens levitam, suspensos numa 

corda. Ver brumoso, ver turvo: um esboço de percepção alucinatória, 

um cinza cósmico. (...) o branco se escurece em amarelo e o negro se 

clareia em azul. Areia e céu, até que a intensificação dê o púrpura 

cegante onde arde o mundo (...). Do cinza ao vermelho, há o 

e o do mundo no deserto, todas as 

aventuras do visível e de sua percepção. (...) A cor é movimento, é 

desvio, deslocamento, deslizamento, obliquidade, tanto quanto o 

traço. Ambos, a cor e o traço, nascem juntos e se fundem. (...) sempre 

em movimento, os grandes traços coloridos por camadas, as cores 

feitas a largos traços. (...) para transmutar-lhe a percepção e dele 

‘abstrair’ uma Visão. (...) num sonho-pesadelo de tudo trair ao mesmo 

tempo. (...) Seria o caso, antes, de um profundo desejo, de uma 

tendência a projetar nas coisas, na realidade, no futuro e até no céu, 

uma imagem de si mesmo e dos outros suficientemente intensa para 

que ela viva sua própria vida: imagem sempre retomada, remendada, 

e que não para de crescer ao longo do caminho até tornar-se fabulosa. 

(...) a força de projeção de imagens, é inseparavelmente política, 

erótica, artística. (...) Trata-se de fabricar o real e não de responder a 

ele. (...) por trás da imagem não há nada, uma ‘ausência de ser’, um 

vazio que dá testemunho de um eu dissolvido. (DELEUZE, 2011a, p. 

147-152) 

 
Só mais uma pergunta: afinal quem é o autor de todos esses contos? 
Ernest Bloch pegou isso de você ou vice-versa? O grande rabi, que 

também  nos escritos de Bloch, com seus profundos ditos 
sobre o reino messiânico, sou eu próprio; que homenagem! Foi uma 
das minhas primeiras ideias sobre a Cabala. Meus cordiais 
cumprimentos – Seu, Gerhard. (SCHOLEM, 1991, p. 367) 

 

“(...) a força vital da música materializa-se no limiar do seu total .” 

(TARKOVSKI, 2010, p. 71) 

 

“(…) num jorro primeiro, sem revisá-las, não por confiar na virtude da espontaneidade, mas 

para nelas deixar o caráter problemático, voluntariamente incerto (...).” (PELBART, 

2013, p. 217) 
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“(...) se eu o fizer de novo, eu sei o que me espera, o desconhecido . Eu quero 

dizer, não há interesse em se fazer novamente o disparo.” (BURDEN, 1973, p. 61 apud 

DELPEUX, 2010, p. 165, grifo nosso)511 

 
O lugar mais erótico de um corpo não é lá onde o vestuário se 

entreabre? (…) é a intermitência (…) que é erótica: a da pele que 

cintila (...); é essa cintilação mesma que seduz, ou ainda: a encenação 

de um - . (BARTHES, 1973, p. 16) 

 

É preciso dizer casa: e  a casa 

dizer luz e saber que só assim virá a sua ausência 

usar o gesto substituir a palavra 

olhas para os lugares e ver apenas os lugares 

tirar o alfabeto das coisas 

tornar ausente o dizer. 

(ESTEVES, 2017, p. 11)512 

 

Pedimos somente um pouco de ordem para nos proteger do caos. 

Nada é mais doloroso, mais angustiante do que um pensamento que 

escapa a si mesmo, idéias que fogem, que desaparecem apenas 

esboçadas, já corroídas pelo esquecimento ou precipitadas em outras, 

que também não dominamos. São variabilidades infinitas cuja 

 e  coincidem. São velocidades infinitas, que 

se confundem com a imobilidade do nada incolor e silencioso que 

percorrem, sem natureza nem pensamento. É o instante que não 

sabemos se é longo demais ou curto demais para o tempo. 

Recebemos chicotadas que latem como artérias. Perdemos sem 

cessar nossas idéias. (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 259) 

 

“Os piratas invadem e incorporam o mundo regrado das Letras, o mundo asséptico da 

Academia, e  e se camuflam na hora da fiscalização da Vigilância Literária.” 

(MS, 2007, p. 166) 

 

“Está é, para mim, a mais bela e mais triste paisagem do mundo inteiro. É a mesma paisagem 

da página anterior, que desenhei de novo para mostrá-la melhor. Foi aqui que o pequeno 

príncipe  na terra, e foi também neste lugar que .” (SAINT-EXUPÉRY, 

2015, p. 91). 

 

Esse momento consagrava sua após longos 10 anos fora 

da cena parisiense (no México, preso na Irlanda,  em 

asilos psiquiátricos franceses em zona ocupada, posteriormente em 

Rodez e finalmente em Ivry-Sur-Seine, em Paris, onde vem a falecer 

em março de 1948). Com uma aparência bastante debilitada pelos 

                                                           
511 Do original em francês: « (...) si je le fais à nouveau, je sais à quoi m’attendre, l’inconnu a disparu. 
Je veux dire, il n’y a pas d’intérêt à se faire à nouveau tirer dessus. » (BURDEN, 1973, p. 61 apud 
DELPEUX, 2010, p. 165). 
512 Trecho de poema sem título de Rui Esteves (2017). 
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eletrochoques, a fome, a miséria e a doença (Artaud sofria de um 

câncer de reto), essa de Artaud fez com que tanto o texto, 

assim como sua dificuldade e mesmo recusa em lê-lo, quanto sua 

debilidade fossem duramente criticados pelos presentes, dentre os 

quais André Breton. (ARTAUD, 2013, p. 122)  

 

Se a desaceleração é a fina borda que nos separa do caos oceânico, 

a ciência se aproxima tanto quanto ela pode das vagas mais próximas, 

estabelecendo relações que se conservam com a aparição e a 

desaparição das variáveis (cálculo diferencial); a diferença se faz cada 

vez menor entre o estado caótico, em que a  e a 

de uma variabilidade se confundem, e o estado semi-

caótico, que apresenta uma relação como limite das variáveis que 

aparecem ou desaparecem. (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 263-

264) 

 

“Mas, como frequentemente acontece, a fratura que os teólogos procuraram deste modo 

evitar e remover em Deus sob o plano do ser  na forma de uma cisão que separa 

em Deus ser e ação, ontologia e práxis.” (AGAMBEN, 2005, p. 12) 

 

“A palavra haptisch foi criada por [Aloïs] Riegl em resposta a críticas. Ela na 

primeira edição de Spätrömische Kunstindustrie (1901), que se contentava com a palavra 

taktische.” (DELEUZE, 2007, p. 177, nota 1) 

 

“um livro de poemas contém tantas palavras quanto, ou até mais, que um romance, mas 

sempre usa o espaço físico real onde estas palavras  de modo mais intencional, 

mais evidente, mais profundo.” (CARRIÓN, 2011, p. 20) 

 

“A qualidade tátil da imagem de vídeo é mais aparente no trabalho de videastas que 

experimentam o  e a transformação da imagem devido a efeitos 

analógicos e digitais.” (MARKS, 2000, p. 57, tradução nossa)513 

 

 abruptamente  

como se nada tivesse acontecido  

abria as cortinas com palpites  

turbilhão de novidades  

antena das últimas  

tendências  

força de leão escancarava a porta preta  

vento     remoinho  

gargalhada no ar  

meio    dia 

(CESAR, 2013, p. 105)514 

                                                           
513 Do original em inglês: “The tactile quality of the video image is most apparent in the work of 

videomakers who experiment with the disappearance and transformation of the image due to analog 
and digital effects.” (MARKS, 2000, p. 57) 
514 Poema sem título de Ana C., originalmente integrante do livro A teus pés. 
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Mas, se voltarmos, por pouco que seja, às fontes respiratórias, 

plásticas, ativas da linguagem, se relacionarmos as palavras aos 

movimentos físicos que lhes deram origem, se o aspecto lógico e 

discursivo da palavra sob seu aspecto físico e afetivo, 

isto é, se as palavras em vez de serem consideradas apenas pelo que 

dizem gramaticalemente falando forem ouvidas sob seu ângulo 

sonoro, forem percebidas como movimentos, [...] a linguagem da 

literatura se recomporá, se tornará viva. (ARTAUD in UNO, 2012, p. 

4)515 

 

A figuração seria o modo de  do corpo erótico (em qualquer 

grau e sob qualquer modo que seja) (...) no perfil do texto. (...) A 

representação (...) seria uma figuração embaraçada, atravancada de 

outros sentidos que não o do desejo: um espaço de álibis (realidade, 

moral, verossimilhança, legibilidade, verdade, etc.). (...) A 

representação é isso: quando nada sai, quando nada salta fora do 

quadro: do quadro, do livro, do écran. (BARTHES, 1973, p. 72; 73; 74) 

 
Luz e cor obedecem a lógicas muito diversas. A primeira se manifesta 
nas imagens por meio de uma escala linear que contrapõe valores 
antagônicos: claridade (presença da luz) e escuridão (ausência). Já a 
segunda se explicita num círculo de matizes diferentes, mas 
complementares. Assim, a luz é regida por uma dialética dos opostos, 
e a cor, por uma dialética dos distintos. (...) Essa distinção pode, 
contudo, suscitar alguma estranheza: a cor não é um desdobramento 
da luz? Sim, mas, nesse processo, apenas a luz se divide em cores: o 
polo antagônico, a escuridão, permanece inteiramente fora dessa 
transmutação. As cores derivam apenas do polo positivo (da tese), e 
não do polo negativo (da antítese): elas constituem apenas 

diferenciações da luz, e não da treva. A contradição : 
só restaram as subdivisões de um mesmo elemento. (PULS, 2016) 

 
Só com Ulisses viera aprender que não se podia cortar a dor – senão 
se sofreria o tempo todo. E ela havia cortado sem sequer ter outra 
coisa que em si substituísse a visão das coisas através da dor de 
existir, como antes. Sem a dor, ficara sem nada, perdida no seu próprio 
mundo e no alheio sem forma de contato. Fora então que Ulisses 

 casualmente na sua vida. Ele, que se interessara por Lóri 
apenas pelo desejo, parecia agora ver como ela era inalcançável. E 
mais: não só inalcançável por ele mas por ela própria e pelo mundo. 
Ela vivia de um estreitamento no peito: a vida. (LISPECTOR, 1970, p. 
38) 

 

“Nada é mais constrangedor do que se esquecer de que é preciso  para que 

outros possam .” (SANT’ANNA, 2001, p. 97) 

 

Baseado originalmente em distinções entre pinturas religiosas, o 

desenvolvimento de classificações generalizou-se e continuou até o 

século XIX, quando as distinções começaram a , não só 

                                                           
515 Trecho de carta de Artaud a Jean Paulhan, em 28 mai. 1933. 
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dentro da mesma disciplina, mas também entre diferentes disciplinas 

artísticas. Em seguida, a ‘obra de arte total’ (gesamtkunstwerk) fez a 

sua , uma ideia que para os românticos e os pós-românticos 

significou a fusão de todas as artes. Esta visão, que originalmente 

parecia utópica, foi confirmada no século XX e, com a contribuição da 

tecnologia, é cada vez mais enraizada. (POISSANT et al., 2001, p. 43, 

tradução nossa)516 

 

“Estatuto paradoxal da palavra poética: faz as coisas  e faz  esse 

 numa fulguração noturna.” (PELBART, 1989a, p. 76) 

 

“Só  o que se entregou à imagem, e tudo o que  é, nesse sentido, 

imaginário.” (BLANCHOT, 2011, p. 283) 

 

“Não é nem mais a essência que ; é antes a  que constitui a essência e a 

lei: as coisas se elevam, se erguem na luz.” (DELEUZE, 2007, p. 129) 

 
Mudaram radicalmente as condições de criação e distribuição. Mozart 

(mais acima, em versão Bart Simpson), Beethoven, Leonardo da Vinci 

e outros “gênios” não vão aparecer mais. Mas isso não quer dizer que 

artistas como esses não podem aparecer de novo; podem, se é que 

não existam milhares deles por aí.Mudaram radicalmente as 

condições de criação e distribuição. Mozart (...), Beethoven, Leonardo 

da Vinci e outros ‘gênios’ não vão  mais. Mas isso não quer 

dizer que artistas como esses não podem de novo; podem, 

se é que não existam milhares deles por aí. (BC, 2010) 

 
O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. 
No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o 
coração batendo. Para ouvir a resposta calma: o livro ainda não estava 
em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como 
mais tarde, no decorrer da vida, o drama do ‘dia seguinte’ com ela ia 
se repetir com meu coração batendo. (...) Até que um dia, quando eu 
estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, 

 sua mãe. Ela devia estar estranhando a  muda e 
diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós 
duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco 
elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não 
estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a 
filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu 
daqui de casa e você nem quis ler! (LISPECTOR, 2016, p. 394; 395) 

 

                                                           
516 Do original em inglês: “Originally based on distinctions between religious paintings, the development 
of classifications became widespread and continued until the nineteenth century, when the distinctions 
began to disappear not only within the same discipline, but also between different artistic disciplines. 
Then ‘total artwork’ (gesamtkunstwerk) made its appearance, an idea that for the romantics and the 
post-romantics meant the fusion of all the arts. This vision, which originally seemed utopian, was borne 
out in the twentieth century and, with the contribution of technology, is becoming more entrenched.” 
(POISSANT et al., 2001, p. 43) 
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“(...) ao invés de o motivo estar ligado a um personagem que , é cada  do 

motivo que constitui ela própria um personagem rítmico (...).” (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, 

p. 134) 

 

“[logófilos]: (...) para quem a linguagem .” (BARTHES, 1973, p. 82) 

 

(...) a censura contra o livre pensamento e a propaganda da vida 

pessoal confundida com politização das subjetividades, o moralismo 

travestido de ética cobrando posicionamentos e fazendo da política 

competição neoliberal, a chantagem tosca misturada com ambição 

barata, a falta de educação, a deslealdade, a mesquinhez, a mentira, 

o mau caratismo tacanho e o mau caratismo sedutor, dentre outros 

intermináveis diagnósticos, me fazem dizer:  

ENQUANTO É TEMPO. (ORNELLAS, 2018) 

 

“Certamente, desde que  o homo sapiens havia dispositivos, mas dir-se-ia que hoje 

não haveria um só instante na vida dos indivíduos que não seja modelado, contaminado ou 

controlado por algum dispositivo.” (AGAMBEN, 2005, p. 13) 

 

“uma destas consequências é a poesia concreta e ou poesia visual, cuja  não é uma 

extravagancia na história da literatura, mas o inevitável desenvolvimento natural da realidade 

espacial que a linguagem ganhou desde o momento em que a escrita foi inventada.” 

(CARRIÓN, 2011, p.  27) 

 

Um primeiro tipo de interferência  quando um filósofo tenta 

criar o conceito de uma sensação, ou de uma função (por exemplo um 

conceito próprio ao espaço riemanniano, ou ao número irracional...); 

ou então, quando um cientista cria funções de sensações, como 

Fechner ou nas teorias da cor ou do som, e mesmo funções de 

conceitos, como Lautman mostra para as matemáticas, enquanto 

estas atualizariam conceitos virtuais; ou quando um artista cria puras 

sensações de conceitos, ou de funções, como vemos nas variedades 

de arte abstrata, ou em Klee. (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 277) 

 

O que é apropriação? Ato ou efeito de apropriar(-se); Acomodação, 

adaptação. Tornar seu o que é de propriedade alheia? A etimologia 

começa no século XIII com um adjetivo, ‘próprio’ (pertencente, 

adequado), que vem do latim ‘proprius’. Logo depois, ‘propriedade’. No 

século seguinte, surge ‘proprietário’ e ‘apropriar’. Mas ‘apropriação’, 

assim como ‘desapropriação’, só  em 1813. A História 

através da etimologia é também uma narração e uma interpretação (e 

às vezes pode ilustrar muito melhor o caminho percorrido). (MS, 2007, 

p. 166) 

 

É aos objetos históricos que aplicaríamos mais amplamente essa 
noção de aura, porém, para melhor elucidação, seria necessário 
considerar a aura de um objeto natural. Poder-se-ia defini-la como a 

única de uma realidade longínqua, por mais próxima que 
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esteja. Num fim de tarde de verão, caso se siga com os olhos uma 
linha de montanhas ao longo do horizonte ou a de um galho, cuja 
sombra pousa sobre o nosso estado contemplativo, sente-se a aura 
dessas montanhas, desse galho. (BENJAMIN, 1985, p. 15) 
 

Em 1919, numa dessas experiências com esse procedimento técnico, 

 como elemento principal do trabalho a parte de um anúncio 

com a palavra Merz impressa, fragmento de um nome alemão para 

Banco de Comércio (Kommerzbank), que fora recortado ao acaso. 

(MAC-USP, 2004) 

 

A arte começa talvez com o animal, ao menos com o animal que 

recorta um território e faz uma casa (os dois são correlativos ou até 

mesmo se confundem por vezes no que se chama de habitat). Com o 

sistema território-casa, muitas funções orgânicas se transformam, 

sexualidade, procriação, agressividade, alimentação, mas não é esta 

transformação que explica a  do território e da casa; seria 

antes o inverso: o território implica na emergência de qualidades 

sensíveis puras, sensibilia que deixam de ser unicamente funcionais e 

se tornam traços de expressão, tornando possível uma transformação 

das funções. (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 237) 

 

‘Ser ou ’, [é] um jogo de palavras que Nicole Tran Ba 

Vang usa para definir o território de seu campo de expressão. (...) [Ela] 

traduz esse desejo de atuar na percepção externa e interna de seu 

corpo pela modulação da epiderme, sua ‘acessorização’, sua 

flexibilidade. (SANS, 2003, tradução nossa)517 

 

O corpo evapora ou flutua, perde a espessura, o peso ou a massa. 

Emana, quase como uma . A luz não cria profundos 

contrastes, banha o espaço de uma forma difusa e subtil, sugerindo 

um estado de neblina. O resultado é um lugar intimista e tranquilo que 

está para além do referente real e físico donde partiu, um tempo de 

silêncio e paragem. (COUTINHO, 2018) 

 

“Por fim, em 1915, Duchamp desistiu da pintura quase totalmente. Dois anos antes, o seu 

primeiro ready-made já tinha feito a sua primeira . Tratava-se de um banco, sobre o 

qual tinha sido montada uma roda de bicicleta.” (ELGER, 2010, p. 80) 

 

“8 outubro 71. Penso em paisagens da PUC, coisas esperadas, disposições esperadas, e as 

caras! Deus! as caras! as pessoas tão estupidamente familiares: onde está a raridade, o 

precioso dos raros, a aura dos que vêm pouco, o halo dos ?” (CESAR, 2013, 

p. 423)518 

                                                           
517 Do original em francês: « ‘Être ou ne paraître’, un jeu de mot que Nicole Tran Ba Vang utilise pour 
définir le territoire de son champ d'expression. (…) Nicole Tran Ba Vang traduit cette volonté d'agir sur 
la perception externe et interne de son corps par la modulation de l'épiderme, son ‘accessoirisation’, sa 
flexibilité. » (SANS, 2003). 
518 Trecho de prosa poética recolhida da “Pasta rosa” na oficina de Ana C.. 
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Torquato tinha vergonha de deixar vir à luz os textos dele escritos no 

sanatório do Engenho de Dentro e acabei incluindo-o no livro, porque 

Torquato já estava morto, até o título tive que bolar. Então dei o título 

D’ Engenho de Dentro, porque a palavra engenho é polissêmica, quer 

dizer, tem muitos sentidos. Quando Carlos Alberto estava falando do 

antiintelectualismo, recordei-me de que anda só o engenho mais 

profundo de Gregório de Matos, esse verso prenuncia Frederico 

Nietzsche, que só  duzentos anos depois. Como é que é, 

professor. Hansen? As bestas andam juntas mais ornadas, o 

nietzschiano animal do rebanho, do que anda só o engenho mais 

profundo. (SALOMÃO, 2005, p. 139) 

 

O gato do poema 

feito de leitura ensanguentada e surda. 

(CESAR, 2013, p. 180)519 

 

E a fotografia, mesclada ao fluxo da imagem desmaterializada nas 

tecnologias da comunicação, opera hoje com uma força inusual – que 

é no uso cotidiano do testemunho, ou na nova extensão do corpo 

gravado, com seus modos inéditos de , de programação, de 

intervenção. (ZÚÑIGA, 2017, p. 77, tradução nossa)520  

 

“(Pois por que não 13 ou 19 e por que casas e não depositários de latrinas, abismos de 

).” (ARTAUD, 2013, p. 125)  

 

“Cazueli acusa e grita, fica irritado com as autoridades, atiça as multidões; Cazueli tem fãs e 

amigos na página do facebook, onde ele publica constantemente notícias, saudações e outras 

fotografias, comentários de vídeos e compartilha os detalhes de suas últimas ...” 

(ZÚÑIGA, 2017, p. 75, tradução nossa).521 

 

Toda a terra que vai, pouco a pouco, em direção ao caos, e que não 

quis nunca, até hoje, reconhecê-lo e se embala em um sonho de paz 

que só terá quando o tiver fisicamente merecido, renunciando à 

obsessão sexual, toda a terra, eu digo, vai . Eu não 

preciso dizer ou lhe esconder mais que foi por causa dessa ideia e 

dessa Vontade de Apocalipse que eu estou há oito anos enclausurado 

e acusado de ser um delirante e um doente. (ARTAUD, 2013, p. 112)  

 

 

                                                           
519 Trecho de poema sem título de Ana C., integrante da coletânea póstuma Inéditos e dispersos: 
poesia/prosa, publicado originalmente em 1985. 
520 Do original em francês: « Et la photographie, mêlée au flux de l’image dématérialisée dans les 
technologies de la communication, opère de nos jours avec une force inhabituelle – que ce soit dans 
l’utilisation testimoniale quotidienne, ou dans la nouvelle extension du corps enregistré, avec ses modes 
inédits d’apparition, de programmation, d’intervention. » (ZÚÑIGA, 2017, p. 77). 
521 Do original em francês: « Cazueli acuse et crie, se fâche face aux autorités, attise les foules ; Cazueli 
a des fans et des amis sur as page facebook, où il poste constamment nouvelles, salutations, et autres 
photographies, commente des vidéos, et partage les détails de ses dernières apparitions... » (ZÚÑIGA, 
2017, p. 75). 
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Foi então que  a raposa: 

– Bom dia – disse a raposa. 

– Bom dia – responde educadamente o pequeno príncipe, que se 

voltou mas não viu ninguém. 

– Eu estou aqui – disse a voz – debaixo da macieira... 

– Quem é você? – perguntou o pequeno príncipe. – Você é muito bonita... 

– Sou uma raposa – disse a raposa. 

– Vem brincar comigo – pediu o pequeno o príncipe. – Estou tão triste... 

– Não posso brincar com você – disse a raposa. – Ninguém me cativou 

ainda. 

– Ah, desculpe! – exclamou o pequeno príncipe.     

(SAINT-EXUPÉRY, 2015, p. 64) 

 

Eu mostrava esse tal apartamento do Pav Dois a todo mundo, a torto 

e a direito. Mais a torto, porque sou mais dado a andar com os tortos 

do que com os direitos, mas nenhum retorno surgia e eu distribuía 

entre Rio e São Paulo cópias e cópias e cópias ou então mesmíssima 

suja e nauseabunda cópia, até que um dia pelo sim pelo não, mostrei 

uma ao Hélio e dias depois ele já estava sentado na prancheta 

diagramando aquilo para mim, enquanto eu no vasto 

mundo. (SALOMÃO, 2005, p. 141) 

 

“um livro de poemas contém tantas palavras quanto, ou até mais, do que um romance, mas 

sempre usa o espaço físico real onde estas palavras  de um modo mais intencional, 

mais evidente, mais profundo.” (CARRIÓN, 2011, p.  20) 

 

Quando chegar 

Quando eu morrer,  

Anjos meus,  

Fazei-me , sumir, evaporar 

Desta terra louca 

Permiti que eu seja mais um desaparecido 

Da lista de mortos de algum campo de batalha  

Para que eu não fique exposto  

Em algum necrotério branco 

Para que não me cortem o ventre 

Com propósitos autopsianos                   

(CESAR, 2013, p. 141)522 

 

“Que modo de subjetivação introduziram nas suas , que humor eles provocam, com 

seu auto sarcasmo, que devires eles suscitam?” (PELBART, 2009, p. 133-134). 

 

Os textos inéditos aqui escolhidos são uma pequena amostra do 

material que ficou na oficina de Ana, por assim dizer, onde os 

exercícios de escrita para acertar a mão eram feitos continuamente. 

                                                           
522 Trecho de poema de Ana C. datado de jul. 1967, integrante da coletânea póstuma Inéditos e 
dispersos: poesia/prosa, publicado originalmente em 1985. 
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Afinal, numa época em que os rascunhos quase  por 

causa do computador, que absolve todas as tentativas que parecem 

frustradas, nada como publicar o progresso, o empenho e a arte de 

uma poeta definitiva nos bastidores de sua criação. (FREITAS FILHO 

in CESAR, 2013, p. 405, nota do curador) 

 

Nunca se encarar como vítima é um propósito, e esse propósito é 

prospectivo, sabe por quê? Porque você tem que aprender em 

diferentes lugares. A poesia não escolhe lugar nobre ou sujo para se 

expor, ou sórdido, para , já dizia o nosso Murilo Mendes, 

estou só parafraseando-o. (SALOMÃO, 2005, p. 144) 

 

“Mas como podemos compreender e agir sobre aquilo que vemos ? Tal força 

criativa pede repensar, não mais em soluções, mas em perguntas que ajudem a organizar o 

problema. E que perguntas nos devemos fazer?” (VOGT, 2015) 

 
Mas queríamos apenas mostrar que um conceito tem sempre 

componentes que podem impedir a  de um outro conceito, 

ou, ao contrário, que só podem aparecer ao preço do esvanecimento 

de outros conceitos. Entretanto, nunca um conceito vale por aquilo que 

ele impede: ele só vale por sua posição incomparável e sua criação 

própria. (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 44) 

 

Pelo que se sabe, [Felice] Beato deixou o Japão em 1884. O jornal 
Japan Punch – editado por seu grande amigo, o pintor e cartunista 
Charles Wirgman – sempre publicou muitas de suas fotos, mas, 
curiosamente, nunca anunciou sua partida. Sabe-se que ele se mudou 
primeiro para o Sudão para fotografar a Campanha Britânica para o 
The Times, em 1885. Em seguida, viajou para Burma e, a partir de 

1907, . Nunca se teve notícia de sua morte, o que, 
durante alguns anos, pairou como um mistério na imprensa e entre 
seus melhores amigos. (GREINER, 2017, p. 36) 

 
Os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que se 
cruzam por vezes, mas também se ignoram ou se excluem. (...) ele 
não é cúmplice de nosso conhecimento; não há providência pré-
discursiva que o disponha a nosso favor. Deve-se conceber o discurso 
como uma violência que fazemos às coisas, como uma prática que 
lhes impomos em todo o caso; e é nesta prática que os 
acontecimentos do discurso encontram o princípio de sua 

regularidade. (...) a partir do próprio discurso, de sua  e de 
sua regularidade, passar às condições externas de possibilidade, 
àquilo que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos e fixa suas 
fronteiras. (FOUCAULT, 1970, p. 52-53) 

 

A explosão despertou os vizinhos; o caso foi muito comentado e 

chegou ao conhecimento das autoridades, que decidiram  

responsabilizar Coppelius pelo acontecido. Mas ele  

sem deixar vestígios. Portanto, meu bom amigo, se agora afirmo que 

o vendedor de barômetros de que falei não era senão Coppelius, hás 
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de entender por que suponho que essa hedionda  não pode 

pressagiar senão desgraça, muita desgraça. Conquanto ele estivesse 

com roupa diferente, trago a sua imagem e as suas feições 

profundamente gravadas na memória, de modo que não há 

possibilidade de erro. (HOFFMAN, 2004) 

 

“A característica da imagem seria, então, a de afirmar as coisas em sua , a de 
tornar presente a ausência que a funda.” (LEVY, 2011, p. 28-29) 
 

Há, no século XX, uma reintegração das palavras no discurso plástico, 
quando elas irrompem no espaço do quadro ao mesmo tempo em que 
a visualidade dos signos linguísticos e do espaço da página é 

resgatada pelos poetas. Essa  da letra no espaço do quadro 
e a exploração da visualidade da letra na poesia está ligada a vários 
fatores. (VENEROSO, 2002, p. 81) 

 

‘Os atores de cinema’ – escreveu Pirandello – ‘sentem-se como se 
estivessem no exílio. Exilados não só da cena, mas deles mesmos. 
Notam confusamente, com uma sensação de despeito, o vazio 
indefinido e até de decadência, e que os seus corpos são quase 
volatilizados, suprimidos e privados de sua realidade, de sua vida, de 
sua voz e do ruído que produzem para se deslocar, para se tornarem 

uma imagem muda que tremula um instante na tela e  
em silêncio... A pequena máquina [a câmera] atuará diante do público 
mediante as suas imagens e eles devem se contentar em atuar diante 
dela’. (BENJAMIN, 1985, p. 21-22) 

 
Há muitas figuras impressionantes da fissura, do ‘Eu rachado’ ou da 
lacuna, do interstício na filosofia deleuziana. Em Lógica do sentido, há 

de novo a  de Artaud que faz trincar a superfície que constitui 
o sentido ou a dimensão que é absolutamente incorporal, na qual 
intervém o corpo igual à profundeza que está no oposto da superfície 
incorporal. (UNO, 2014, p. 9) 

 

“A tomada no estúdio [cinematográfico] tem a capacidade peculiar de substituir o público pelo 

aparelho. A aura dos intérpretes necessariamente e, com ela, a das 
personagens que eles representam.” (BENJAMIN, 1985, p. 21-22) 
 

(...) se algum outro espaço precisa ser invocado, ele é imediatamente 

acrescentado ao quadro. Os personagens não entram em campo ou 

saem de campo, como no cinema, mas  de repente no 

lugar onde devem contracenar, invocados por uma incrustação ou pela 

abertura de uma janela. (MACHADO, 2004, p. 93)   

 

A paragem já não é aquilo que acontece à imagem; é a imagem que 

está ‘sempre-já-parada’ e que agora só mexe a contragosto. E, 

quando se mexe, esta imagem, é à maneira de um autómato que só 

conhece um ou dois movimentos e está condenado a repeti-los até à 

saciedade, até gastar as pilhas (...) ou até fazer  o 

corpo. (DANEY, 2015a, p. 248) 
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 já na multiplicidade, não dos significantes do corpo, mas dos 

usos metafóricos deste termo que se pode encontrar em toda parte: 

tudo parece formar um corpo e quisera-se que todo o grupo, 

associação, produção, criação, fosse assimilado a uma unidade 

corporal. (GIL, 1995, p. 201) 

 

“A palavra poética não se dirige para a segurança de uma presença, como a palavra bruta, 

mas para a presença de uma ausência, para o aparecimento de ‘tudo ’ que ela 

tematiza.” (PELBART, 1989a, p. 78) 

 

A  da fotografia deslocou o registro da identidade à imagem, 

no rosto refletido e inscrito. A arte do disfarce, da maquiagem, não fez 

nada além de agudizar as técnicas de autenticação biométrica, e para 

conseguir maior confiabilidade, começam a consolidar-se sistemas de 

medição de padrões da íris ou provas forenses de DNA. 

(FONTCUBERTA, 2014, p. 129) 

 
(...) no reino das imagens imóveis, [há] a fabricação de uma 

personagem que tenha a imobilidade por princípio, a imobilidade 

daquele que só sabe fazer um único movimento, que não pode evoluir, 

ser modificado (...), que só pode  (é até bastante 

tocante) no enigma da sua própria programação (...). Mais do que de 

corpos (e de imagens) imóveis, conviria falar de imagens e de corpos 

autómatos (...). (DANEY, 2015c, p. 230-231) 

 

(...) alguém sugeriu gentilmente que nas  públicas ele 

tentasse nuançar seu hermetismo; por exemplo, evitando o excesso 

de neologismos que dificultavam a compreensão. Foi-lhe dito que ele 

corria o risco, pelo caráter sibilino de sua fala, de ser confundido com 

uma das inúmeras seitas locais. Guattari foi sereno na resposta. Disse 

que inventar conceitos era uma aventura, e que os conceitos que vinha 

fabricando (que chamou de mes petits machins, meus trocinhos) eram 

a sua aventura pessoal, e não uma operação de marketing qualquer, 

nem de comunicação. (PELBART, 1993, p. 117) 

 
Como instituição, o autor está morto: sua pessoa civil, passional, 

biográfica, ; desapossada, já não exerce sobre sua 

obra a formidável paternidade que a história literária, o ensino, a crítica 

tinham o encargo de estabelecer e de renovar a narrativa (...). 

(BARTHES, 1973, p. 38) 

 

“As experiências a que se dá o nome de ‘ ’, todo o pretenso mundo ‘sobrenatural’, a 

morte, todas essas coisas tão próximas de nós têm sido tão excluídas da vida, por uma defensiva 

cotidiana, que os sentidos com os quais as poderíamos aferrar se atrofiaram.” (RILKE, 2013, p. 66) 

 

Tantos silêncios e tantos suicídios de escritores devem ser explicados 

por essas núpcias contra natureza, essas participações contra 

natureza. Ser traidor de seu próprio reino, ser traidor de seu sexo, de 

sua classe, de sua maioria – que outra razão para escrever? E ser 

traidor da escritura.  Há muitas pessoas que sonham ser traidores. 
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Elas acreditam nisso, acreditam ser isso. Não passam, no entanto, de 

pequenos trapaceiros. (...) Que trapaceiro não se diz: ah, enfim sou 

um verdadeiro traidor! Mas também que traidor não se diz à noite: no 

final das contas, eu era apenas um trapaceiro. É que trair é difícil, é 

criar. É preciso perder sua identidade, seu rosto. É preciso 

, tornar-se desconhecido. (...) para além de um devir-

minoritário, há o empreendimento final de devir-imperceptível. Não, 

um escritor não pode desejar ser ‘conhecido’, reconhecido. (...) Perder 

o rosto, ultrapassar ou furar o muro, limá-lo pacientemente, escrever 

não tem outro fim. (...) aquisição de uma clandestinidade (...). Ser, 

enfim, desconhecido, como poucas pessoas são, é isso trair. 

(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 57-58) 

 

É do lado secreto 

da palavra mar 

que o mar . 

(ESTEVES, 2017, p. 14)523 

 

O futuro, eu não o conheço. Até então eu estava em cólera, eu ri, eu 

chorei, eu terminei por escolher. Por que isso gira tanto na minha 

cabeça? Para uma possível resposta, eu tenho dez que me vêm. Nada 

se repara. Quando digo isso, minha cabeça faz barulho. Seria bom melhorar, 

sair da minha coragem e consertar tudo isso. Eu queria , não 

quero mais ... eu sinto sua falta... eu sinto que estou 

desaparecendo... todos os dias, eu morro. (AGATÁ, 2013)524 

 

Improvisação-palavra gigante Corpo em estado de Obra 

 (...) Um improvisador para mim necessita cuidar da 

inocência, do desaprontamento, e de se colocar em um estado de 

imanência com o todo que o envolve. Mas que todo é este? Tudo! As 

pequenas coisas, as grandes coisas, os detalhes, as coisas vistas e 

não vistas. (HERMANN, 2010) 

 

Agora eu  tinha  um  pedaço  de  algo.  Precisava  erguer  aquilo,  dar  

forma,  mas não sabia  como  dar  essa  forma.  Não  sei  porque  

qualquer  escolha  parecia  tão falsa. Queria que ela  por 

si só. Então juntei simplesmente vários pedaços  e  costurei  num  

tapete  disforme.  Mas  os  contornos  desse  tapete pareciam  sempre  

escolhidos  cuidadosamente.  Acabei  destruindo  tudo.  Não consigo 

passar da pele. (RAMOS, 1993, p. 19, grifo nosso) 

 

“‘  apesar de tudo’”  

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 122) 

                                                           
523 Poema sem título de Rui Esteves (2017). 
524 Frases que encerram o filme Aka Ana. Legenda em francês do áudio original em japonês: « L'avenir, 
je ne le connais pas. Jusque-là j'étais en colère, je riais, je pleurais, j'ai fini par choisir. Pourquoi ça 
tourne tellement dans ma tête? Pour une réponse possible, j'en ai dix qui me viennent. Rien ne se 
répare. Quand je dis cela, ma tête fait du bruit. Ce serait bien d'aller mieux, sortir mes tripes, et réparer 
tout ça. Je voulais disparaître, je ne veux plus disparaître... tu me manques... je sens que je disparais... 
tous les jours, je meurs. » 
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7.4.3 Linguagem (não) verbal 

Tomamos como base a pesquisa feita anteriormente no mestrado, quando definimos 

que a linguagem é a carne do corpo do pensamento (DULTRA, 2012). Admitindo-se, 

ainda, que “(...) a palavra grega sárx, que equivale a ‘carne’, como no latim caro, 

pertence ao campo semântico de keíro, que quer dizer ‘cortar’” (PERNIOLA, 2012, p. 

274), podemos afirmar que a linguagem corta o pensamento, editando-o, em certo 

sentido. Portanto como registrá-lo sem prejuízos? – perguntamos outrora, 

respondendo corpograficamente, e, agora, mantemos como dúvida a questão de 

como a escrita pode ser localizada na linha tênue entre o pensar e o registrar tal 

pensamento. Essa linha tênue pode ser o próprio corpoimagem (uma pele!), fina 

película de escrita, imagem que dá a ver a palavra poética, porém que escapa do 

representacional, que é informe, forma , por assim dizer. Nesse sentido, 

compreendemos o pensamento e a escrita com ele engendrada não como estados 

figurativos, mas sim como forças múltiplas, fluidas, que não se opõem, nem diferem 

em hierarquias. O corpoimagem é uma imagem que não informa, que não quer 

transmitir algo; uma imagem que é o que a palavra faz sentir imageticamente, sem 

representá-la. Assim, o corpoimagem é a linha tênue entre o pensar poético e a 

palavra poética. 

 

Essa relação entre pensamento e linguagem foi um tema custoso a Artaud (UNO, 

1980), que, conforme discute Deleuze (2011b), viveu no próprio corpo a fissura 

conceituada pelo filósofo. “A fissura continua sendo apenas uma palavra enquanto o 

corpo não estiver comprometido.” (DELEUZE, 2011b, p. 164), afirmou o autor sobre 

esse dentre tantos outros exemplos de artistas e escritores que experimentaram no 

corpo as zonas limítrofes de um corpo fissurado, que sobrevive levando ao limite sua 

condição. Corpos vividos no invivível da vida. Porém, se assumimos outrora a voz de 

Tom Zé, através de Paula Dias (2010), sobre sua perseguição a uma miséria, de 

solidão profunda, de definhamento necessários para o processo de criação, agora 

afirmamos que é preciso que haja também um suporte, mínimo que seja, para jamais 

esquecer de lembrar: “O devir tem que ser sustentável.” (ROLNIK, 2011).525  

 

                                                           
525 Nota de aula com Suely Rolnik no Núcleo de Estudos da Subjetividade (PUC-SP), em 01 jun. 2011. 

safroma 
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Desse modo, se por um lado, ao escrever editamos o pensamento, por outro, cabe 

destacar que o criador que se dispõe ao devir da escrita em sua implicação com o 

próprio pensamento situa sua criação como um acontecimento526  tal qual concebido 

por Deleuze (2011b), “(...) que finalmente faz da filosofia e da literatura uma só e 

mesma ‘experimentação’.” (DELEUZE, 2018, p. 92).527 Por isso, ao mesmo tempo, 

esse criador se coloca sob a suscetibilidade de riscos vários, o que requer não só 

entrega, mas também prudência, pois se opera uma intrincada relação entre corpo e 

palavra, a partir da qual se compõe o corpo da palavra, como afirma Denise Pedron 

(2013) sobre a escrita performática: 

A inscrição do corpo na escrita, além de ressaltar seu viés performativo 

de implicação do sujeito na própria escrita, faz com que a palavra 

adquira uma força corporal, falando também aos sentidos do leitor. (...) 

e, de maneira duplamente performática, se constrói como palavra ao 

mesmo tempo em que confere à palavra dimensão corporal. 

(PEDRON, 2013, p. 164-165) 

 

Nesse sentido, trazemos aqui, em sua forma original, a pequena narrativa que foi 

adulterada no capítulo 5, para pôr em cena a escrita encarnada de um “ser à espreita” 

(DELEUZE, 1988-1989), atento a todo tipo de encontro do percurso: 

Ele trabalhava caminhando e, de tempos em tempos, estacava 
bruscamente, procurando num de seus bolsos profundos um 
caderninho de papel costurado; escrevia nele um pensamento, uma 
frase, uma palavra, um lembrete, um sinal que só ele poderia 
entender e, fechando o caderno, retomava sua corrida com mais 
intensidade. Essa era sua maneira de compor. Mais de uma vez, 
ouvimo-lo exprimir o desejo de caminhar na vida ao longo de uma 
imensa tirinha que se enroscava atrás dele, na qual ele anotaria as 
ideias que lhe viessem na estrada, de maneira a formar no final do 
caminho um volume de uma única   

                  
(GAUTIER, n. d., p. 71 apud LEBENSZTEJN, 1997, p. 79 apud 
DERRIDA, 2004, p. 246) 

 

Essa linha do escreviver se refere ao escritor Gérard de Nerval, que assumiu a 

literatura como um projeto existencial. Ironicamente, embora uma linha tenha sido o 

fio da meada de sua vida, foi também uma linha, enroscada a seu corpo, que lhe foi 

                                                           
526 Como foi discutido no subitem 5.1.4, “De acordo com Gilles Deleuze (2011), há que se diferenciar 
aquilo que acontece (o acidente) do puro expresso no que acontece (o acontecimento puro). Assim, ao 
acontecimento correspondem duas faces: a efetuação (encarnação, fato, ato, estado de coisa); e a 
contraefetuação (o incorpóreo, fração irrealizável do acontecimento, liberação do estado de coisa). A 
efetuação é a inscrição do acontecimento na carne; a contraefetuação, sua duplicação, que a limita, 
representa e transfigura.” (DULTRA, 2012). 
527 Trecho de carta a Joseph E. Voeffray, em 16 jun. 1983. 
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fatal, pois Nerval se enforcou em um beco parisiense, ainda com capítulos escritos 

dentro de um de seus bolsos profundos. Como versam as “Derivas” de Sandro 

Ornellas (2007), trata-se de 

uma escrita a polir um estilo de viver 
a dobrar as formas do escrever 
do corpo que volta a percorrer sinais 
que as ruas lhe abrem aos frágeis sentidos 
– sentidos de sobrevivente  

(ORNELLAS, 2007, p. 22, modificado no itálico)528  

 

Sobre viver. No minúsculo livro intitulado Parto da cor,529 através do diálogo com uma 

criança, abordamos, pela primeira vez, o tema da “escrevidinha” e, em contraste a ela, 

a face ordinária da vida dos vaga-lumes (e de tantos outros) – que, incessantemente, 

repetem o pisca-pisca. Porém, como já discutido no capítulo 6, o vagalumear tem a 

potência bioluminescente que escapa aos holofotes do poder estabelecido: das 

imagens, das palavras, das vozes, dos olhares, das fisicidades... É, portanto, a 

sobrevivência dos vaga-lumes que nos importa. Sobreviver como os “corpos feitos e 

desfeitos pela vida” (COMOLLI, 2008, p. 176), corpos que aparecem e desaparecem, 

que estão fora do regime de luz constante e que só podem vir à tona através da 

qualidade háptica, da aproximação pelo olhar que toca e se deixa tocar – “sim, 

sempre, os dois aspectos” (DELEUZE, 2011b, p. 160) – em “gestos mínimos”, “hábitos 

de filigranas” (ORNELLAS, 2007, p. 70).530 E Deleuze (2010c) nos traz um alerta que 

aqui parece válido: “(...) é preciso não se mexer demais para não espantar os devires.” 

(DELEUZE, 2010c, p. 176).  

 

A crítica do autor vai em direção às movimentações que não constituem encontros 

efetivos, que não passam de tagarelices, de todo modo dispensáveis, pelas quais não 

circula intensidade. No mesmo sentido, Waly Salomão (2005) indaga: “Será que 

sempre falar equivale a falhar e falir ou falar também pode significar faulhar, fagulhar 

e faiscar?” (SALOMÃO, 2005, p. 69). Eis que, procurando pela autoria invisível das 

contundentes “Algumas palavras são corpos em combate”, (serendipidade:) nos 

deparamos com uma reflexão de Carlos Drummond de Andrade (2012) sobre a 

construção da linguagem poética através mesmo dela, no poema “O lutador”, do qual 

                                                           
528 Trecho do poema “Derivas”, de Sandro Ornellas (2007). 
529 Integrante, em sua forma original de manuscrito, da Coleção (no prelo) que desdobra esta tese. 
530 Da prosa poética “Esquecimento e escrita”, de Sandro Ornellas (2007). 
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destacamos os versos abaixo, não pela planificação de um acordo com eles, mas por 

vislumbrar na dissonância o lugar devido da poesia: 

Lutar com palavras 
parece sem fruto. 
Não têm carne e sangue… 
Entretanto, luto. 
 
Palavra, palavra 
(digo exasperado), 
se me desafias, 
aceito o combate. 

(ANDRADE, 2012) 

 

De volta a Deleuze (2010c), numa de suas conversações, uma entrevista a Raymond 

Bellour e François Ewald, ele declarou: 

As vidas dos professores raramente são interessantes. Claro, há as 
viagens, mas os professores pagam suas viagens com palavras, 
experiências, colóquios, mesas-redondas, falar, sempre falar. (...) 
Não sofremos de falta de comunicação, mas ao contrário, sofremos 
com todas as forças que nos obrigam a nos exprimir quando não 
temos grande coisa a dizer. Viajar é ir dizer alguma coisa em outro 
lugar, e voltar para dizer alguma coisa aqui. A menos que não se 
volte, que se permaneça por lá. (DELEUZE, 2010c, p. 176)531 

 

A menos que não se volte...  

Nove outonos passados, e continuam vivas as aulas que eu antecipava em mim, que 

não passam... Mesmo que eu tente explicar, “todas as palavras não servem!”,532 foi o 

que ppp disse na lição sobre o devir e eu repito, repito, repito, embora não deixe de 

recorrer às palavras para escrever cartas... Ainda que esteja neste limite do indizível, 

Alguém me dirá [como adivinhou Foucault (2003)]: isto é bem próprio 
de você, sempre a mesma incapacidade de ultrapassar a linha, de 
passar para o outro lado, de escutar e fazer ouvir a linguagem que 
vem de outro lugar ou de baixo; sempre a mesma escolha, do lado do 
poder, do que ele diz ou do que ele faz dizer. Essas vidas, por que não 
ir escutá-las lá onde, por elas próprias, elas falam? (FOUCAULT, 
2003, p. 208) 

 

A pergunta ecoa e irradia “semelhante à luz que se enviam dois espelhos” (PELBART, 

2007, p. XVI), incidindo sobre a urgência do entendimento de que, a menos que não 

se volte, é preciso continuar... A menos que não se volte, é preciso que continuem 

vivos o escrevível, o lisível, o visível e o vivível, para que, no limite de cada uma destas 

                                                           
531 Texto publicado originalmente em Magazine Littéraire, n. 257, set. 1988. 
532 Trecho de e-mail enviado ao Prof. Dr. Peter Pál Pelbart em 04 jan. 2014, 17:57 SSA-SP. 
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instâncias, haja abertura para a experimentação: escrever o inescrevível, ler o ilegível, 

ver o invisível, viver o invivível533 – e, quem sabe, escreviver o inescrevivível. 

Nesse sentido, o escritor é alguém que força a linguagem até um 
limite, limite que separa a linguagem da animalidade, do grito, do canto 
(...). Não há literatura que não leve a linguagem a esse limite que 
separa o homem do animal. Deve-se estar nesse limite. Mesmo 
quando se faz filosofia.  Fica-se no limite que separa o pensamento do 
não-pensamento. Deve-se estar sempre no limite que o separa da 
animalidade, mas de modo que não se fique separado dela.  Há uma 
inumanidade própria ao corpo humano, e ao espírito humano, há 
relações animais com o animal. (DELEUZE, 1988-1989, grifo nosso) 

 

Embora seja tênue a linha entre pensamento e escrita (linha esta corporificada no 

decurso do escreviver), é através dela que o mundo permeia, invade, transita, troca, 

incrusta a palavra poética; o mundo se faz nela e ela se faz com o mundo. Como a 

pele humana, que, para além dos pelos, poros e receptores sensoriais, invagina-se 

para dentro do corpo, abrindo cavidades nele que interiorizam o que antes lhe seria 

externo. (Talvez nossa grande questão de estudo não seja bem o corpo, nem a pele, 

não apenas... mas a mucosa!) É nessa linha tênue, um corpoimagem, que são 

gravadas as tatuagens, suturadas as feridas, sobrepostas as cicatrizes. Tudo isso é 

imagem. Imagem que sente.  

 

A despeito do aspecto caleidoscópico da pele da palavra, curiosamente, no reino 

animal, cada onça-pintada possui um padrão único de pelagem que funciona, para 

pesquisadores e protetores, como uma “impressão digital” que permite fazer a 

identificação e contagem dos felinos dessa espécie no habitat natural. É o arranjo das 

manchas pretas em forma de rosetas de diferentes tamanhos que serve para 

diferenciá-los visualmente (IOP, 2018). Entretanto uma outra relação com tal reino 

pode ser traçada longe das metas numéricas ou de esquadrinhamento 

comportamental: o limiar entre linguagem e animalidade, tal como trata Deleuze 

(1988-1989) na seção “A de Animal” de seu “Abecedário”.534 O devir-animal da escrita. 

                                                           
533 Referência à proposta filosófica mencionada por Pelbart (2017b), a partir das ideias de Deleuze 
(2011a, p. 48-49) sobre a Crítica do Juízo de Kant: “(...) quando aborda o Sublime, diz Deleuze, não se 
trata mais para Kant de fazer as faculdades (sensibilidade, entendimento, imaginação, razão) entrarem 
num acordo, como no Belo, mas lançam-se umas contra as outras, indo cada uma até o limite do que 
pode e empurrando a outra também até o limite do que esta pode. (...) As faculdades se afrontam, cada 
uma no seu próprio limite, e encontram um acordo na discordância fundamental: um acordo 
discordante...” (PELBART, 2017b). 
534 Trecho da seção “A de Animal” da entrevista intitulada “O Abecedário de Gilles Deleuze”, concedida 
a Claire Parnet, em 1988-1989. 
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Não escrever institucionalmente, mas escrever com instinto, com faro, em estado de 

caça, à espreita, sugere Deleuze (1988-1989) não apenas para a atividade do escritor, 

mas também do filósofo – e nós acrescentamos: para a atividade dos pensadores dos 

mais diversos tipos, dos artistas das mais distintas “estirpes”! Pensemos a inclusão, 

do terceiro, quarto, quinto...535 Nenhum a menos, aliás, somente a infinitude do n – 1. 

Compartilhamos, desse modo, com as autodeclaradas coragem e fé de Salomão 

(2005, p. 140) nas palavras... (Crendice poética?!) Embora ele tenha declarado 

também que “(...) as palavras não valem nada, já disse muito bem o nosso Drummond: 

Lutar com palavras / é a luta mais vã. / Entanto lutamos / mal rompe a manhã.536 

Palavras são ferramentas frágeis e a recepção nunca vem e se vem é parca.” 

(SALOMÃO, 2005, p. 141). 

 

Por isso vale incluir na discussão a não-palavra, o que faremos sob a perspectiva dos 

artistas japoneses Shuntarō Tanikawa e Shûji Terayama, que trocaram uma série de 

vídeo-cartas537 problematizando a linguagem (não) verbal. Ambos poetas (Terayama 

era também cineasta), através da imbricação entre os recursos verbal e audiovisual, 

eles realizaram uma das primeiras experiências do gênero vídeo-carta; o experimento 

passa pela comunicação, mas vai além dela, na medida em que compõe uma obra de 

arte em seu conjunto (em certo sentido uma obra colaborativa, já que uma vídeo-carta 

dependeria da outra como resposta para ser criada). Com um total de 74 minutos, a 

correspondência foi composta por 16 vídeo-cartas trocadas por um período de nove 

meses durante os anos de 1982 e 1983. Versando sobre a filosofia da linguagem, 

essa série de vídeos constitui uma relevante experiência no campo das artes visuais 

no que diz respeito à exploração dos novos meios, já que o vídeo ainda era uma 

novidade naquela época. No entanto, apesar da tecnologia contaminar a expressão 

artística, vale destacarmos a observação de Dubois (2004) de que “(...) a invenção 

essencial é sempre estética, nunca técnica.” (DUBOIS, 2004, p. 57). 

 

                                                           
535 Referência à ‘lógica do terceiro incluído’, desenvolvida por Lupasco e proposta por Nicolescu (2015) 
como um dos operadores epistemológicos da transdisciplinaridade, conforme apresentado no item 6.3.  
536 Trecho do poema anteriormente citado de Carlos Drummond de Andrade (2012), “O lutador”. 
537 A série de vídeo-cartas está disponível, por ordem cronológica, nos seguintes links: 

https://youtu.be/wyK9QITsNsw; https://youtu.be/iaJdioJizig; https://youtu.be/wTuInSt2uQc; 
https://youtu.be/F1Kxi1hd60c; https://youtu.be/QrugoMmCaD4; https://youtu.be/UVys8u5RSRc. 

https://youtu.be/wyK9QITsNsw
https://youtu.be/iaJdioJizig
https://youtu.be/wTuInSt2uQc
https://youtu.be/F1Kxi1hd60c
https://youtu.be/QrugoMmCaD4
https://youtu.be/UVys8u5RSRc
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A opção de Tanikawa e Terayama pelo uso majoritário do close compõe recortes 

imagéticos minimalistas, como na nossa fabricação dos Roteiros de sensações.  O 

desfoque é próprio da câmera que oscila com uma mão que se aproxima dos objetos 

como se fosse por vontade tocá-los. A imagem “têxtil” do vídeo contribui para um 

aspecto háptico, tal qual discutido no subitem 5.1.4. Por possuir essa propriedade 

háptica, a obra de Tanikawa e Terayama aguça o olhar, impulsionando-o a passear 

pela imagem. Daí o pequeno número de cortes e de cenas (se é que a nomenclatura 

é válida para o formato). Daí, também, a lenta exploração de um mesmo objeto ou 

espaço. Essas paisagens imagéticas se trançam com as vozes dos artistas – 

paisagens sonoras verbais que expressam um discurso sobre o não verbal. Mais que 

explicar umas às outras, elas põem o pensamento em movimento. 

 

Era seis de setembro de 1982 quando Tanikawa iniciou a correspondência. Com o 

som de uma caixa musical a manivela sendo tocada, o vídeo abre em fade out com a 

exibição de fotografias em que aparecem dois jovens – talvez os correspondentes. A 

cena acaba em fade in e, na sequência, vem um super close com uma voz em off 

contando que as imagens são de Shûji Terayama junto com Toru Takemitsu, em junho 

de 1960. A proximidade da câmera desfoca a imagem. Tanikawa se despede com a 

pergunta: “Quando colocado em palavras, tudo parece um pouco mais claro, você não 

acha?” (TANIKAWA; TERAYAMA, 1982-1983, tradução nossa).538 

 

A partir dessa provocação da primeira vídeo-carta, fomos instigados a decupar as 

falas que aparecem ao longo da série para compreender o “onde nada mais há para 

contar” que Deleuze (2007, p. 134) afirma sobre a constituição de uma função háptica 

da visão, donde cabe também a explicação de Roland Barthes (1973): “Eu me 

interesso pela linguagem porque ela me fere ou me seduz.” (BARTHES, 1973, p. 51). 

Portanto, a seguir, constituiremos por escrito o diálogo verbal do conjunto das vídeo-

cartas de Tanikawa e Terayama (1982-1983): 

Tanikawa, 06 set. 1982. – “Quando colocado em palavras, tudo parece um pouco mais 
claro, você não acha?”539 

                                                           
538 Da legenda em inglês (áudio original em japonês, o mesmo se refere às legendas subsequentes, 
também com tradução nossa para o português): “When put into words, everything appears a bit too 
neat, don’t you think?” (TANIKAWA; TERAYAMA, 1982-1983). 
539 “When put into words, everything appears a bit too neat, don’t you think?” 
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Terayama, 10 set. 1982. – “Às vezes existem coisas que eu não posso suportar sem 
colocar em palavras. Palavra. Palavra. Palavra.”540  

Tanikawa, 10 set. 1982. – “Em suma, você sabe o que dizer, afinal, mais cedo ou mais 
tarde, quero dizer. Bem... tudo é tão ambíguo ou talvez sem forma, há um fluxo, você vê, 
o que significa, provavelmente, no sentido de que há um fluir, parece ser algo que...”541   

Terayama, 15 set. 1982. – “Obrigado por muitas das palavras. Mas o problema é que 
as palavras não são letras nem sons, mas ‘significado’.”542  “Nada além do significado 
pode ressuscitar o que está naufragando, o que está quebrando.”543  “Eu gosto de 
pensar. O que você pensa, Tanikawa?”544  

Tanikawa, 16 set. 1982. – “A palavra japonesa ‘significado’ consiste nas duas acepções, 
‘sentido’ e ‘gosto’. Há um aspecto físico incorporado na palavra. Você não acha? 
Significado não é necessariamente apenas lógica...”545  

Terayama, 18 set. 1982. – “Tanikawa, pensando sobre o ‘não significado’, nem o 
significado nem a lógica pertence unicamente ao autor... Metade disso é criado pelos 
receptores, você não acha?”546  

Tanikawa, 19 set. 1982. – [vídeo sem falas] 

Terayama, 24 set. 1982. – “Quando você faz uso do ‘não significado’?”547  “Por exemplo, 
é útil quando eu penso em minha mãe demente. De que forma é útil? É útil quando 
encontro algo que não posso avaliar com o sistema de ‘significado’ ou ‘valor’ que tenho 
na mão. Eu continuo a pensar qual tipo de ‘não significado’ existe nesse ‘não 
significado’. ‘Não significado’ e ‘não lógica’ são a mesma coisa? Não, eu não acho que 
são.”548  “Agora, falando sobre a lógica do ‘não significado’, quer dizer que você quer 
um ‘não significado’ muito lógico? Suponho que sim, se eu exagerar. Então, quando eu 
digo ‘não significado’, afinal estou procurando algum sentido de significado que 
transcenda o que eu entendi até agora por ‘significado’. Não acho que possamos 
encontrar um ‘não significado’ exaustivo.”549  “Mas, para mim, as palavras tendem a 
funcionar como o texto de um livro ilustrado. Assim, palavras e imagens, incluindo suas 
contradições ou os golfos entre elas, fazem parte de um sistema de comunicação que 
tem um caractere de síntese. O que você diria a uma garota, por exemplo, que 

                                                           
540 “Sometimes there are things I can’t bear without putting them into words. Word. Word. Word.” 
541 “In short you know what to say after all, in the long run I mean. Well… very much so ambiguous or 
perhaps formless, there’s a flowing, you see, which means, probably, in the sense that there’s flowing, 
there seems to be something which…” 
542 “Thank you for a lot of words. But the problem is that the words are not letters and not sounds but 
‘meaning’.” 
543 “Nothing but meaning can resurrect what is going under, what is breaking down.” 
544 “I like to think so. What you think, Tanikawa-san?” 
545 “The Japanese word ‘meaning’ consists of the two characters, ‘sense’ and ‘taste’. There is a physical 
aspect embedded in the word. Don’t you think so? Meaning is not necessarily just logic…” 
546 “Tanikawa-san, thinking about ‘no meaning’, neither meaning nor logic belongs to the author alone... 
Half of it is created by the receivers, don't you think?” 
547 “When do you make use of ‘no meaning’?” 
548 “For instance, it’s useful when I think of my demented mother. In what way is it useful? It is useful 
when I encounter something I’m unable to evaluate with the system of ‘meaning’ or ‘value’ that I have 
in the hand. I go on to think what sort of ‘no meaning’ meaning there is in this ‘no meaning’. Are ‘no 
meaning’ and ‘no logic’ the same thing? No, I don’t think they are.” 
549 “Now, talking about the logic of ‘no meaning’, do you mean that you want a very logical ‘no meaning’? 
I suppose I do, if I exaggerate. So, when I say ‘no meaning’, after all I’m looking for some sense of 
meaning which transcends what I’ve so far meant by ‘meaning’. I don’t think we can find an exhaustive 
‘no meaning’.” 
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perguntou o que significa ‘não significado’?”550 “Bem, dependeria de... como devo 
colocar? Por quais coisas você está cercado e qual é sua condição e assim por 
diante.”551   

Tanikawa, 26 set. 1982. – “Parece-me que a vida em si é algo além do mero ‘significado’. 
Eu acho que há algo que não pode ser entendido pelo significado sozinho.”552  “Você 
sabe o que há entre ‘significado’ e ‘não significado’? Uma fachada, uma ilusão de 
significado. Se você ficar muito preso às palavras, receio que você não consiga entender 
ambos, ‘significado’ e ‘não significado’, e você finalmente se mova em direção à ‘ilusão 
de significado’. Não estou segurando minha câmera com as mãos fixas e não posso 
focar corretamente. Essa é a prova de que estou vivo?”553  “Devo apresentar meus 
cachorros para você em breve. (...) Eles não questionam ‘significados’ nem questionam 
‘não significados’.”554  

Terayama, Out. 1982. – “É porque vivemos na nossa época, quando não podemos dizer 
claramente o ‘significado’ do ‘não significado’, que ficamos presos em palavras. Não 
posso deixar de sentir que a vida não é ‘significado’ ou ‘não significado’, mas a ilusão 
de nenhum significado. Sim, a ilusão de nenhum significado. E o corpo gradualmente 
fica para trás.”555  

Tanikawa, 16 nov. 1982. – “Este é meu carpete. Este é meu...” (...) “Este deve ser meu 
céu azul. Quem sou eu? Este é meu poema?”556  

Terayama, 15 jan. 1983. – “Isto sou eu? Não, isto são quatro caracteres escritos em um 
bloco de notas.”557  “Isto sou eu, então? Não, isto é somente uma fotografia.”558  “Então, 
esta voz que fala, isto sou eu? Não, eu não estou mais aqui.”559  “Eu sou um homem 
invisível? Eu não sei... talvez...”560  “Talvez eu seja um japonês. Talvez eu seja da 
Prefeitura Aomori. Talvez eu seja um poeta. Talvez eu não seja Shuntarō Tanikawa. 
Talvez eu seja um homem solteiro. Talvez eu seja um diretor da companhia Tenjo Sajiki. 
Talvez eu seja um filho único. Talvez eu seja um paciente com problemas de fígado. 
Talvez eu seja um terráqueo. Quem não pode decidir sobre a melhor resposta... esse 
seria eu?”561  

                                                           
550 “But for me words tend to function something like the text of a picture book. So, words and images, 
including their contradictions or the gulfs between them, are part of a system communication which has 
a synthesizing character. What would you say to a girl, for instance, who asked you what ‘no meaning’ 
means?” 
551 “Well, it would depend on… how should I put it? What things you’re surrounded by and what their 
condition is and so on.” 
552 “It seems to me that life itself is something beyond mere ‘meaning’. I think there’s something that 
can’t be grasped by meaning alone.” 
553 “Do you know what there is between ‘meaning’ and ‘no meaning’? A facade, an illusion of meaning. 
If you got too stuck on words, I’m afraid you’d fail to grasp both ‘meaning’ and ‘no meaning’ and you’d 
finally move towards ‘the illusion of meaning’. I’m not holding my camera with stead hands and can’t 
focus properly. Is this proof that I’m alive?” 
554 “I shall introduce my dogs to you soon. (...) They don’t question ‘meanings’ nor do they question ‘no 
meanings’.” 
555 “It is because we live in na age when we can’t clearly tell ‘meaning’ from ‘no meaning’, that we get 
stuck in words. I can’t help but feel life is not ‘meaning’ or ‘no meaning’, but the illusion of no meaning. 
Yes, the illusion of no meaning. And the body gradually gets left behind.” 
556 “This may be my blue heaven. Who am I? Is this my poem?” 
557 “Is it me? No, it’s four characters written on a writing pad.” 
558 “Is it me, then? No, it’s just a photograph.” 
559 “Then, this voice that speaks, is it me? No, I’m not here anymore.” 
560 “Am I an invisible man? I don’t know… perhaps…” 
561 “Perhaps I’m a Japanese. Perhaps I’m from Aomori Prefecture. Perhaps I’m a poet. Perhaps I’m not 
Shuntarō Tanikawa. Perhaps I’m a single man. Perhaps I’m a director of a Tenjo Sajiki acting company. 
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Tanikawa, 17 jan. 1983. – [vídeo sem falas] 

Terayama, 21 jan. 1983. – “O que é Shuntarō Tanikawa? Qual tipo de comida ele 
parece?”562  Depois de uma sequência de entrevistas com estas e outras perguntas, 
Terayama mostra o livro de Tanikawa, Dois bilhões de anos-luz de solidão,563 no qual 
se vê o poema “Quanto a mim mesmo” ao som de uma caixinha de música: 

“Minha vida é um caderno, 
um caderno cujo preço é incerto 
(uma sequência de entidades inorgânicas, um vazio cósmico). 
Meu trabalho é tomar notas, 
notas neste caderno, 
esplêndido, cheio de devoção 
(falta de ordem clara, marcada por manuscrito desordenado). 
Minha roupa da moda é a capa do caderno, 
uma capa deste caderno, 
brilhante e delicado 
(puerilidade desajeitada, com suas cores borradas). 
Hmm, estou caminhando 
Pego as notas e, 
nos tempos primitivos do século XX, 
Eu ando minha caminhada pouco a pouco, 
Sempre tímido, estou caminhando”564 
 
Tanikawa, 22-28 jan. 1983. – “Você não pode aprender o que você é se perguntando, 
nem perguntando a alguém. Você vê o que você é apenas no que você faz. Quando 
vejo o rosto de alguém que machuquei, não posso deixar de sentir minha presença. Em 
tal momento, as palavras vão dormir. Quando as palavras dormem, qual mundo acorda? 
Eu me pergunto.”565 

 

                                                           
Perhaps I’m an only son. Perhaps I’m a patien with liver trouble. Perhaps I’m an Earthian. One who 
can’t decide on the best answer… would that be me?” 
562 “What is Shuntarō Tanikawa? What kind of food is he like?” 
563 Título original em japonês: Nijûoku Kônen no Kodoku, primeiro livro de Shuntarō Tanikawa, de 1952.  
564 “Regarding myself 
My life is a notebook, 
a notebook whose price is uncertain 
(a sequence of inorganic entities, a cosmic void). 
My job is taking notes, 
notes in this notebook, 
splendidly full of devotion 
(lacking neat order, marked with messy handwriting). 
My trendy clothing is the notebook’s cover, 
a cover of this notebook, 
bright and dainty, 
(childshily awkward, with its colors getting soiled). 
Hmm, I’m walking 
I take the notes and, 
in the primitive times of the 20th century, 
I walk my walk bit by bit, 
Ever shy, I’m walking” 
565 “You can’t learn what you are by asking yourself, nor by asking someone else. You see what you are 
only what you do. When I see the face of someone whom I have hurt, I can’t help but feel my presence. 
At such a moment the words go to sleep. When the words sleep, what world wake up, I wonder?” 
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A indagação ficou suspensa. A resposta não veio por conta da morte de Terayama, 

em quatro maio de 1983. Mas, numa última vídeo-carta da série (de dois de junho de 

1983), Tanikawa se despede de seu correspondente, enfatizando a então ausência 

deste com uma longa sequência mostrando um eletrocardiograma (o registro vivo de 

Terayama?). Ao som do piano, ele recita o poema “O guardião florestal”, do livro O 

livro no céu, cujo penúltimo verso diz: “‘Amanhã’ soou o mais triste de tudo...” 

(TANIKAWA; TERAYAMA, 1982-1983, tradução nossa).566 

 

Findar a relação epistolar com poemas, sobretudo numa língua ideogramática, aponta 

para uma especificidade da arte em vídeo: a libertação da imagem em movimento, 

pois “O ideograma não tem sinônimos. A poesia também não tem. (...) procura-se 

mostrar a coisa e não dizer o que ela é.” (PIGNATARI, 2006, p. 50-51, grifos do autor). 

Neste sentido, é emblemático que a única inscrição gráfica na tela, de toda a série, 

seja a palavra “coisa” em japonês, na primeira resposta de Terayama. Este joga com 

o fato de que o próprio ideograma é uma imagem, tensionando a discussão sobre as 

relações palavra/objeto, significado/não significado. Afinal, qual a distinção entre ler a 

palavra “coisa” e ver a coisa em si? É a questão que Terayama levanta. Talvez por isso 

os dois poetas recorreram ao recurso da vídeo-carta, e não de uma carta tradicional. 

 

Essas são vídeo-cartas filosóficas (ou (não)?) que tomam a poesia da imagem como 

forma de expressão, introduzindo um debate profícuo acerca da significação das 

palavras. É um debate também imagético, que se afasta de uma perspectiva 

logocêntrica, já que os artistas ousam fazer experimentações as mais diversas com 

objetos cotidianos, imprimindo na tela sensações que escapam da lógica 

representacional. Todo o discurso verbal alinhavado na série possui uma intensa 

proximidade com seus emissores; há uma cumplicidade, uma amizade filosófica posta 

em cena. É das infimidades, pois, que emerge a agudeza da escuta. 

 

Sobre o corpo físico dos artistas na obra, mesmo por trás da câmera na maior parte 

do tempo, Tanikawa e Terayama apresentam um forte aspecto performático em suas 

narrativas. Um exemplo disso está nas 11ª e 12ª vídeo-cartas. Com o quadro todo 

tomado por um carpete, Tanikawa afirma sonoramente “Este é meu carpete”, e 

                                                           
566 Da legenda em inglês (áudio original em japonês): “‘Tomorrow’ sounded saddest of all…” 
(TANIKAWA; TERAYAMA, 1982-1983). 
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começa a arremessar diversos objetos sobre o chão enquadrado, um a um: bateria, 

fita métrica, boneca, tangerina, tambor, apito, lenços, fotografia, rede, jornal, banana, 

toalha, livro ilustrado, cerveja, memorando, carta, coçador de costas, disco, óculos, 

cigarros, isqueiro, diário, cartão de crédito, chaves, dinheiro, lápis, bolsa, relógio, 

blusas, cinto, meias, calça, cueca, até que, por fim, mostra o pé esquerdo. A cada vez, 

ele diz categoricamente que tal coisa é sua. Sobre o amontoado, joga um plástico azul, 

quando finaliza: “Este deve ser meu céu azul. Quem sou eu? Este é meu poema?” 

 

O retorno de Terayama traz à tela o ideograma de seu nome escrito num papel; ele 

pergunta: “Isto sou eu? Não, isto são quatro caracteres escritos em um bloco de 

notas.” Na imagem seguinte, uma fotografia de Terayama, ele indaga novamente: “Isto 

sou eu, então? Não, isto é somente uma fotografia.” Agora, em frente a um monitor 

de TV, formando circuito fechado de imagem (loop infinito), ele insiste: “Então, esta 

voz que fala, isto sou eu? Não, eu não estou mais aqui.” Num travelling lateral 

horizontal por uma sala, Terayama pergunta: “Eu sou um homem invisível? Eu não 

sei... talvez...” 

 

A vídeo-carta continua com uma música acompanhando retratos de pessoas 

recortadas do fundo da imagem. Ao fim da música, uma série de documentos de 

Terayama é apresentada em close enquanto sua voz insinua: “Talvez eu seja um 

japonês. Talvez eu seja da Prefeitura Aomori. Talvez eu seja um poeta. Talvez eu não 

seja Shuntarō Tanikawa. Talvez eu seja um homem solteiro. Talvez eu seja um diretor 

da companhia Tenjo Sajiki. Talvez eu seja um filho único. Talvez eu seja um paciente 

com problemas de fígado. Talvez eu seja um terráqueo. Quem não pode decidir sobre 

a melhor resposta... esse seria eu?” 

 

É nesse limiar de entendimento que os dois poetas expõem a questão conceitual que 

lhes obseda. Nada há de especulativo nisso, eles se investem inteiramente na feitura 

da obra, deixam que a câmera se infiltre em seus cotidianos, passeie por seus rituais, 

mostre suas casas, coisas e animais. Nesse misto de linguagem verbal e não verbal, 

em si objeto da discussão dessas vídeo-cartas, insurge um novo corpo, um corpo 

Tanikawa-Terayama que já não é mais um exatamente, nem o outro. “Talvez eu não 

seja Shuntarō Tanikawa.”, Terayama duvida. 
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(...) produzir alguma coisa que não é de nenhum dos dois, mas está 
entre 2, 3, 4... n. Já não é 'x explica x, assinado x', 'Deleuze explica 
Deleuze, assinado o entrevistador', mas 'Deleuze explica Guattari, 
assinado você', 'x explica y assinado z'. A conversa se tornaria assim 
uma verdadeira função. Do lado de... É preciso multiplicar os lados, 
quebrar todo círculo em prol dos polígonos. (DELEUZE; PARNET, 
1998, p. 27) 

 

Uma conjunção tal assim cerzida problematiza a definição da linguagem videográfica 

proposta por Christine Mello (2008) – “estratégia híbrida de construção de sentidos” 

(MELLO, 2008, p. 27, grifo nosso) –, na medida em que Tanikawa e Terayama põem 

em xeque, justamente, a engrenagem do significado. Assim, vale retomarmos a fala 

de que “A palavra japonesa ‘significado’ consiste nas duas acepções, ‘sentido’ e 

‘gosto’. Há um aspecto físico incorporado na palavra.” (TANIKAWA; TERAYAMA, 

1982-1983). É esta sensorialidade que os artistas parecem acentuar na composição 

de suas vídeo-cartas. Por outro lado, a própria escolha do suporte impregna a criação 

de possibilidades e limitações. No caso do vídeo, como já abordamos no capítulo 5, 

este é tido por Dubois (2004) como uma forma imagética capaz de pensar a própria 

imagem. Para Tanikawa e Terayama, as vídeo-cartas atuaram como mote para a troca 

poético-filosófica, numa via de mão dupla, tripla...  

 

Seja pela via do conhecimento, seja pela via da sensação, esses artistas alcançam o 

contato com o outro, mas não apenas entre eles, também com leitores-espectadores 

que encontram um comum que ultrapassa a mera informação. Tal comunhão é um 

exemplo, no campo da arte, da necessidade humana de formar circuitos. Diferente da 

aranha, tecelã de sua própria casa solitária, como nos mostra a nona vídeo-carta da 

série (em que é possível ver o exato momento do tecer a teia), o ser humano é um ser 

de relação cujas linguagens verbal e não verbal estão no cerne de sua constituição. 

Assim, a correspondência de Tanikawa e Terayama é mais que uma interação filosófica 

– é arte, e mais que uma obra de arte colaborativa, é uma obra própria da vida. 

 

Quando os dois poetas realizaram sua correspondência, a videoarte completava 20 

anos de existência, tomando como base para esta contagem a primeira TV 

experimental do coreano Nam June Paik (Experimental Television, 1963), sobre a qual 

ele escreveu: 
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Minha TV é mais (?) que a arte, 

        ou 

     menos (?) que a arte. 

(PAIK, 1963, tradução nossa)567 

 

Esta hesitação de Paik (1963) nos enriquece a discussão sobre o que chamamos aqui 

de vídeo-cartas filosóficas, atribuindo a elas um perfil trêmulo constitutivo da própria 

videoarte, este campo fértil de expressão caracterizado pelo uso da fisicalidade do 

suporte videográfico como linguagem. Afinal, por que se arriscar com o dispositivo-

imagem para filosofar? Foi, pois, convocando este não verbal que Tanikawa deu início 

à conversação que fez oscilar o estatuto da palavra, abrindo, com a página-tela, todo 

um universo de possibilidades para a filosofia da linguagem tematizada pelos 

correspondentes. 

 

Uma vez que afirmamos que o corpoimagem é a dimensão imagética da palavra 

poética (mesmo que se trate da imagem háptica de uma pele), atrelamos este conceito 

às linguagens verbal e visual. Enquanto termo, ele não deixa de ser uma palavra, o 

que faz com que a palavra poética esteja sendo exposta por esta tese através de sua 

própria natureza, isto é, o “palavrar”. Mas há também as imagens visuais e sonoras 

das vídeo-cartas (não) filosóficas que compõem este trabalho e cintilam a favor da 

aparição do corpoimagem – além dos corpoimagens daquilo que escrevemos, tal qual 

postulamos. 

 

Sobre o aspecto visual, apesar de atribuirmos uma imagem à pele da palavra para 

definir o conceito corpoimagem, este não é uma representação visual da linguagem 

verbal, como na écfrase. O corpoimagem é constituído por um movimento reverso ao 

ecfrástico: em lugar de representar verbalmente uma representação visual, ele é uma 

miríade de imagens que insurge da palavra poética, sem que haja correspondência 

determinada entre texto verbal e imagem, daí depender da relação que se estabelece, 

a cada vez, entre leitor e obra.  

Portanto as vídeo-cartas (não) filosóficas não figuram algo, não mostram “isso” para 

dizer “aquilo”, como acontece nas “imagens imóveis” a que se refere Daney (2015c) 

                                                           
567 Do original em inglês:  

“My TV is more (?) than the art, 

                          or 

             less (?) than the art.” (PAIK, 1963) 
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quando discute as mudanças na relação do espectador com o audiovisual. O autor 

afirma que, enquanto o cinema promoveu uma domesticação do público, levando à 

sua mudez e imobilidade diante do desfilar das imagens, o “consumo audiovisual” que 

sucedeu a imagem cinematográfica propiciou o desfile do público perante as câmeras 

de vídeo, as imagens de TV e as videoinstalações. Com isso, foram as imagens que 

“(...) se tornaram cada vez mais imóveis.” (DANEY, 2015c, p. 224-225). Acrescentamos 

a esse cenário o desfile realizado pelas pessoas diante dos difusos circuitos 

audiovisuais de vigilância que retroalimentam a macropolítica e fazem tensionar a 

ideia de que “O ótico se converte em ético. (...) Os olhos nos olhos seria a extrema 

notação canônica da representação idealista de um espelho desanuviado da natureza 

ou da sociedade ou da intimidade ou da linguagem.” (SALOMÃO, 2005, p. 68-69). 

 

Ainda que a operação poético-conceitual desta tese tenha como eixos a palavra e a 

imagem, podemos afirmar que ela se distancia de uma condição logocêntrica e 

iconocrática. Pois, de um lado, o logocentrismo é desafiado por uma escrita que busca 

desestabilizar a linguagem verbal, tal qual a imagem háptica faz com a liguagem 

visual, já que a poesia se aproxima da verve infante, de sua capacidade infinita de 

outrar-se: “Uma ética [da escrita] que opta pelo mínimo, pelo menor, pelo sutil, pelo 

suave e leve, em que a palavra não atua como senha esotérica para grandes 

respostas, nem como chave para decifrações finalistas do mundo (...).” (ORNELLAS, 

2004). Do outro lado, a iconocracia é posta em xeque pelas miudezas imagéticas das 

vídeo-cartas (não) filosóficas, imagens mínimas compostas pelas estrangeiridades 

audiovisuais que tornam os longes íntimos, minha sua trajetória intensa... E eis que, 

no Armarinho de miudezas de Waly Salomão (2005), encontramos uma “chave” de 

liberação das duas vias, a verbal e a visual, ao contestar o apego a uma palavra como 

imagem estanque de um sentimento:  

SAUDADE é uma palavra 

A ser banida 

Do uso corrente 

Da expressão coloquial 

Da assembleia constituinte 

Do dicionário 

Da onomástica 

Do epistolário (...) 

(SALOMÃO, 2005, p. 17)568 

                                                           
568 Trecho do poema “Ars poética/Operação limpeza”, de Waly Salomão (2005). 
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A despeito da contestação, seu poema mostra a potência da palavra poética, mesmo 

partindo de “uma palavra a ser banida”, mesmo desejando uma atitude poética mais 

“limpa”, como sugere o título “Ars poética/Operação limpeza”; mais livre e libertária, 

como o artista declarou em entrevista:  

As pessoas falam como se nenhuma outra língua tivesse uma palavra 
que exprimisse essa sensação. O que está longe de ser verdade, é 
uma grande mentira. Muitas outras línguas têm palavras que 
expressam uma sensação semelhante ao conjunto de sensações 
englobadas pela palavra ‘saudade’. Isso não é próprio do português, 
nem do brasileiro. Então, para que ficar amarrando a nossa burra, a 
nossa bula, o nosso cavalo nesse mourão da saudade portuguesa? 
Temos que inventar a mistura que deu no Brasil. Temos que inventar 
outras saídas bastante originais, fortes e enérgicas para o mundo. 
(SALOMÃO, 1996) 

 

E, revirando um pouco mais os recônditos, encontramos no Pequeno inventário das 

ausências, de Marcus Vinícius Rodrigues (2001), outras miudezas:  

    

(RODRIGUES, 2001, p. 87; 61)569 
 

Saber-me livro em suas mãos.570 A palavra poética recupera a interação corporal por 

vezes sequestrada, já que ela é escrita com o corpo, por meio de sensações, por isso 

dizermos que há nela uma espécie de “pré-linguagem”. Há também uma espécie de 

“pós-linguagem”, já que a palavra poética, com seu corpo, grava o corpo do outro. 

Essas são dimensões não abarcadas pela linguagem formalizada; mais que uma 

linguagem não-verbal, é uma condição sem linguagem. Nessa perspectiva, foi Artaud 

quem perseguiu de maneira incessante um pensamento sem linguagem (UNO, 1980).  

                                                           
569 Trechos dos poemas “Interiores” (à esquerda) e “Órfã” (à direita), de Marcus Vinícius Rodrigues 
(2001). 
570 Adulteração da despedida de Rilke na terceira carta a Kappus, em 23 abr. 1903, na qual ele 
escreveu: “Tenho muito prazer em saber meus livros em suas mãos.” (RILKE, 2013, p. 35). 
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De acordo com Kuniichi Uno (2012), estudioso da obra artaudiana, “(...) as palavras 

são concebidas em seu limite como pura vibração corporal e simultaneamente como 

puro objeto paralisado.” (UNO, 2012, p. 37). Ressaltamos, aqui, seu aspecto de 

vibração corporal, pois o corpoimagem diz respeito a um corpo de escrita, o que 

pressupõe uma linguagem. Porém se trata de uma linguagem sempre a tornar-se, 

admitindo-se toda a instabilidade da escrita como acontecimento; uma linguagem que 

não é formada, nem formativa. Estendemos para a linguagem verbal as rasuras que 

o espaço háptico opera na noção de linguagem visual, a fim de desestabilizar os 

limites definidores do que viria a ser uma linguagem. 

 

Por isso, apesar de compor a palavra poética, o corpoimagem é o n – 1 da linguagem. 

Ele é, portanto, uma multiplicidade: nem só corpo, nem só imagem, muito menos a 

mera justaposição destas duas instâncias, é outra coisa... Outras..))(()))(((... É desse 

modo que o corpoimagem pode abarcar aquilo que está para além da linguagem (ou 

mesmo aquém), aquilo que está, inclusive, nos brancos desta escrita, da memória que 

nos falta, do Manual de como pensar outro pensamento, das vídeo-cartas (não) 

filosóficas, d’A vídeo-carta por vir... 

 

Brancos a serem maculados, tingidos, manchados, como propôs o artista Nuno 

Ramos na instalação Mácula (1994), exposta na 22ª Bienal de São Paulo, na qual 

entendeu a cegueira como excesso de luz, tal qual o velamento de um filme 

fotográfico. Nesse sentido, Ramos operou com mecanismos de desaparição da 

imagem, produzindo fotografias contra o sol, com posterior abertura da câmera para 

velar parcialmente o filme; as imagens resultantes compuseram o catálogo da 

exposição (Figura 140). Segundo o artista, “O título 'Mácula' tem o sentido de mancha 

solar e define, ao mesmo tempo, a região da retina onde você vê melhor, com mais 

definição.” (RAMOS apud CARVALHO, 1994).  
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Figura 140 – Fotografias integrantes da obra Mácula (1994), de Nuno Ramos. 

  
Fonte: <http://www.nunoramos.com.br/>. 

 

Do céu, Ramos trouxe também, para a obra, a figura do meteorito, materializada no 

ambiente instalativo através de um amálgama feito de sal, breu e parafina (Figura 141, 

à direita). Tal elemento celeste foi escolhido por sua luz devastadora, excesso que 

cega, jorro de luz que ofusca (CARVALHO, 1994). Em entrevista da época da 

exposição, “O artista conta, empolgado, como, em 1908, na Sibéria, a queda de um 

meteorito teve o efeito semelhante ao de uma bomba atômica, permitindo que as 

pessoas pudessem ler jornal em Londres à noite, cinco horas depois do choque.” 

(CARVALHO, 1994). Porém, a despeito da claridade que permite a leitura, Ramos 

joga com a cegueira do clarão, com a provocação de encontrar algo que não se pode 

ver. Que não se pode ler. Desse modo, além das sete “peças meteóricas” criadas para 

o trabalho, a instalação apresenta em suas paredes dois textos escritos em braile com 

gesso e caracteres agigantados, medindo 10 cm de diâmetro cada ponto (Figura 141), 

o que inviabiliza a decodificação da escrita para os deficientes visuais que conhecem 

o sistema, o qual funciona através do tato digital. “Revelamos” a seguir um dos textos 

maculados da instalação, velados sobre suas paredes: 

Devolve o vidro à sua imagem, não posso gastá-lo. Dá o leite às duas 
mamas, que espirram nos bairros pobres. A lama às calçadas, pedra 
a dureza que não entendo. O próprio corpo pode inflar uma flor viva, 
estrias lisas e rugas planas. Sopro e ouve. Lume e cega. Não ata o teu 
cadarço mas rasga os trapos, tuas vestes. O que constrói derruba 
como um a um do teu cabelo, albino e pálido. (RAMOS, 1994) 

 

Figura 141 – Mácula (1994), instalação de Nuno Ramos. Texto em braile na parede 
(à esquerda e no centro) e detalhe de um “meteorito” (à direita). 

   
Fonte: <http://www.nunoramos.com.br/>. 

 

http://www.nunoramos.com.br/
http://www.nunoramos.com.br/
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Em Mácula, Ramos ergue materialmente as palavras com gesso e as amplia a ponto 

de torná-las uma textura, texto incabível à leitura. Estende os pequenos pontos do 

braile até fazê-los meteoritos para os olhos das mãos. Revela imagens veladas pela 

luz, justamente aquela que é responsável por nos dar o dia que a (quase) tudo 

visibiliza. Sobre sua poética, o artista declarou: “No meu trabalho, a linguagem ganha 

matéria – e nesse momento ela deixa de ser linguagem. 'Mácula' é uma tentativa de 

entrelaçar linguagens. (...) O paradoxo da matéria virando linguagem e da linguagem 

virando matéria é muito rico para mim.” (RAMOS, 1994).  

 

Embora se utilize do código destinado à ausência da visão, a obra de Ramos não 

deixa de estar voltada para aqueles que enxergam. Por uma outra via, Roy Nachum 

faz pinturas em que a imagem é dada a ver aos deficientes visuais através da textura 

da palavra – isto é: um texto descritivo do quadro, em braile e transparente, sobreposto 

à tela (Figura 142). O procedimento é recorrente nos trabalhos do artista, dentre os 

quais destacamos a obra Self Portrait (2008-2009) por evidenciar a questão do toque 

que Nachum traz, mas não apenas pelas impressões digitais deixadas pelo público 

no quadro; por ela, especificamente, fazer confrontar os olhos do fruidor com uma 

imagem que quer tocar. De tal modo, a tatilidade está presente em ambos os lados 

da fruição. Está presente também tanto como palavra, quanto como imagem, portanto: 

o que lemos é o que nos toca, o que vemos é o que nos toca.  

 
Figura 142 – Self Portrait (2008-2009), pintura de Roy Nachum. À direita, detalhe da 

parte central do quadro evidenciando a aplicação adesiva de texto em braile. 

   
Fonte: <http://www.roynachum.com/artwork>. 

 

http://www.roynachum.com/artwork
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Sobre o nome do trabalho, cabe a contextualização de que o “Autorretrato” (do original 

em inglês Self Portrait) contemporâneo é a selfie, como já discutido no capítulo 6. O 

quadro de Nachum, no entanto, desloca a mão do clique para o toque. Na escuridão, 

o toque busca um Outro – rosto? Mas, em lugar dos traços da face que se espera da 

obviedade do título da obra, está o tatear de imaginárias criaturas habitantes do 

espelho à procura da imagem refletida. No entanto, ela, a imagem especular, não está 

lá – o que se tem são 30 mãos espalmadas em aparente deslocamento. Amontoadas, 

elas escondem seus respectivos corpos formando no entorno uma sombra indefinida. 

 

– São quase dois por dois metros de extensão de pintura a óleo, com os pequenos 

quadrados plásticos transparentes aplicados por toda a tela. Tato a tato, sob a 

distância ínfima de seus dedos, as mãos são levadas a se alcançar, enquanto, diante 

das luzes, sob a distância longínqua de seus dedos, operam as retinas. – Talvez seja 

este o escrito de Nachum sobre sua página-tela. Ou talvez: “Nem é isso, é mais uma 

cifra que fala à pele.” (CESAR, 1999, p. 235),571 o que nos faz lembrar de um dos 

poemas físicos de Ornellas (2007), dedicado “para Waly Salomão, em memória” e que 

fizemos nossa súplica, nossa Ars poética: “que o poema continue metonímia da pele.” 

(ORNELLAS, 2007, p. 15)572 – e, assim, estarmos sempre a ecoar a cintilação 

magnetizante de Nuno Ramos (1993) em seu primeiro livro:573 “Inventar uma pele para 

tudo.” (RAMOS, 1993, p. 19). 

 

Voltamos, portanto, a constituir uma Dermoteca, neste ponto em que o corpoimagem 

aparece-desaparece com mais velocidade, fugacidade, intensidade... Enquanto seu 

clarão ilumina a tudo, mas nem tanto, luz que não faça cegar como os meteoritos... 

Luz sempre a vagalumear... Pois que nos sirvam também as penumbras, mais 

convidativas ao tato. 

 

                                                           
571 Trecho de carta a Ana Candida Perez, em 14 out. 1976. 
572 Trecho do poema “Mundaneidade”, de Sandro Ornellas (2007). 
573 Referência à publicação Cujo, composta por prosas poéticas, fragmentos de diários e uma terceira 
forma “quase filosófica” (MASSI, 1993), tal como Augusto Massi (1993) escreveu sobre o livro: “Tez, 
texto, tecido, as três vozes entretecidas, costuradas por seu próprio peso, por sua própria espessura 
epidérmica. Cujo: a pele do nome.” (MASSI, 1993). Nesse sentido, vale ressaltar que, embora 
estejamos perseguindo a ideia de uma pele, ela não corresponde à epiderme física, escapa a esta. 
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“Do tacto pouco se fala, e quase sempre em sentido 

figurado. O tacto é, contudo, o mais interessante dos 

cinco sentidos, o menos embotado por excessos de 

informação, o menos sujeito a ideias de gosto, pré-

concebidas por outros, o que ainda nos pode dar 

prazeres em estado mais puro, menos sujeitos a 

racionalizações, na fronteira entre o medo e a entrega. 

Imaginem-se privados dos demais sentidos; tocam 

numa superfície peluda: será uma estola de arminho ou 

uma ratazana? Passado pouco, superado o medo, 

pouco importa: é bom ou não? No fundo, só isso 

interessa. Imaginai-vos beijados por alguém sem 

imagem, cheiro, som ou sabor: é bom ou não? Claro 

que os outros sentidos são quatro outras bênçãos, mas 

devemos despi-los das capas artificiais de que os foram 

e fomos recobrindo. E, sobretudo, é o meu conselho, 

redescubramos o tacto.” (MARTINS, 2011, p. 21) 

[Fotografia de Ricardo Álvaro, recebida como registro 

da prosa poética “DO TACTO”, que integra as Lérias 

de Miguel Martins (2011), cuja página foi encontrada   

entre as obras da Feira do Livro de Poesia (Lisboa, 

2018) e cujo texto está acima transcrito] 

 

A página marcada pela polpa do dedo de Ricardo revela sua derme. O 

enquadramento da foto deixa escapar as pedras portuguesas no chão, 

denunciando que ela foi feita em plena rua (da feirinha de livros de poesia?). 

Acima, a quina da capa do livro que contém o meu poema (o poema de Miguel 

Martins que tomei para mim) – e precisei de um amigo im?provável para que ele 

me chegasse: “Fica provada a utilidade da Poesia.”,574 com P maiúsculo, tal qual 

Ricardo escreveu. (Trecho de diário de pesquisa em 05 abr. 2018) 

 

Ainda entendendo que o poeta é o inventor de línguas desnecessárias, um ofício das 

inutilidades,575 vislumbramos com Ricardo Álvaro (2018) alguma “finalidade poética”, 

por assim dizer, nessa trama-troca tecida porque não quis comprar o livrinho para que 

pudesse tocá-lo em casa, pois já tinha outros nas mãos; no crivo das escolhas, preferi 

ter aquele poema fotografado, apenas sua página, eleita entre tantas outras do 

escritor que eu não conhecia, para compor esta pesquisa – a imagem “DO TACTO”. 

Também o poeta Salomão (1996) acreditava em certa utilidade da poesia: “As 

pessoas que veem o livro tiram esse ou aquele cabaço da cabeça. Então, eu vejo que 

a poesia tem essa função ativa no mundo também.” (SALOMÃO, 1996). Por outro 

                                                           
574 Ricardo Álvaro em e-mail de 26 mar. 2018, 10:12 Lx. 
575 Trecho da “carta seis” (Capítulo 7). 
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lado, no prefácio às cartas publicadas de Rilke (2013), Cecília Meireles (2013) 

apresenta um aspecto mais (ou menos?) estendido dessa “função poética”, uma 

dimensão inexpressível: “Sobre um poema quase nunca há nada a dizer. Deseja-se 

que seja amado, se for possível.” (MEIRELES, 2013, p. 12). Curiosamente, na 

Correspondência incompleta de Ana C. (CESAR, 1999), ela observa os lugares 

distintos da comunicação e da poesia na escrita epistolar: 

Ninguém escreve uma poesia e bota junto: isto é uma poesia, não me 
peçam pra explicar! Até que seria engraçado. É que em carta fica difícil 
o limite entre o arbitrário, o gratuito, o voo e a correspondência, a 
significação, a comunicação. Ou melhor, a gente tem medo de 
desembestar para o voo. De dizer coisas que não sabe explicar. A 
leitora pedirá explicações, sutilmente exigirá que se desfaça o feitiço, 
ou o jogo. Só por insegurança. Ou como ajuizada medida pra não 
receber de volta cartas em que a literatura vá ocupando cada vez mais 
terreno, até que não sobre nada, mas a literatura. (CESAR, 1999, p. 197)576 

 

Esse limiar entre mensagem e poesia foi explorado pelo Movimento Poetas na Praça 

(MPP), surgido em Salvador, no contexto da ditadura militar, e que ocupou o centro 

da cidade como ato político-poético, durante 10 anos (1979-1989). O mote do grupo 

era a imbricação entre a literatura e o cotidiano em seu ordinarismo. 

Em 1979, em pleno verão tropical, uns poetas resolvem se juntar 
diariamente na Praça da Piedade em Salvador, em frente à Secretaria 
de Segurança Pública do Estado da Bahia. Na hora sagrada da ave-
maria: às 18 horas, com o badalar do sino da igreja lembrando à hora 
da missa, junto com os pedintes nas escadas da igreja e calçadas 
estreitas, com o pôr do sol e o fim do expediente, o trânsito 
engarrafado nas ruas apertadas da Avenida Sete de Setembro e 
Joana Angélica, os poetas soltavam o verbo na praça, agora além de 
ser da Piedade, é também desde já a sagrada Praça da Poesia. 
(CASTANHEIRO, 2012) 

 

Braço baiano do que foi chamado de “poesia marginal” nos anos 1970, no Rio de 

Janeiro (conforme apresentado no subitem 5.1.5), o MPP retomava a oralidade da 

poesia e propunha o corpo a corpo com o público, o povo nas ruas, dessacralizando 

a ideia de literatura restrita a bibliófilos e privilegiados do sistema econômico-cultural. 

Sob o título de “POR – POESIA REVOLUCIONÁRIA”,577 o Manifesto dos Poetas na 

Praça apresentou as concepções do grupo sobre o ser poeta, a poesia, a arte, a 

política e as produções cultural e editorial, a partir do cenário em que viviam. Uma das 

passagens do POR dizia: 

                                                           
576 Carta de Ana C. a Ana Candida Perez, em 1975 ou 1976 (sic). 
577 Publicado no Jornal O Inimigo do Rei (Salvador, nov. 1979). 



450 
 

(...) estamos nos firmando dentre as esculturas belas e frias como 
esculturas  vivas 
falantes e fortes. OS POETAS DA PRAÇA resistem e falam pelos  
homens 
seres que transitam em silêncio pelas ruas deste Brasil tão 
estrangeiro... 

(MPP, 1979) 

 

No mesmo sentido dessa marginalidade aos cânones beletristas, sem juízo de valor 

moral, cabe analisar nosso entendimento de uma “tese marginal”, que se pretende 

poética, como mencionado no início deste trabalho (capítulo 1). Pois, ainda que se 

diga à parte do sistema de visibilidade macropolítico e que se apresente de maneira 

arriscada a um tal “real acadêmico”, esta pesquisa não deixa de querer se mostrar: 

ser vista na tela, ser lida na página; ser vista na página, ser lida na tela... – mas 

quantos, afinal, chegarão a estas linhas que tesem páginas e telas? Apreensão de 

todo modo intrigante que poderia ser “facilmente” resolvida pela inscrição de nossa 

pergunta-tese nos muros da cidade, pergunte-se: O que pode um corpoimagem? 

Como foi feito com o trecho de um poema sem título de Ametista Nunes (1979), 

integrante do MPP, no contexto da repressão política que se refletia em censura 

artística, o que fez com que a tatuagem dessa escritura na pele urbana fosse, além 

de uma crítica aberta ao capitalismo, uma afronta direta ao regime militar.  

      O operário 

É um poema 

Censurado 

(NUNES, 1979)578 

 

No âmbito deste trabalho (que é o acadêmico e, por isso, não deixa de ter seus graus 

de censura), destacamos a importância que a página ocupa no sistema de registro, 

preservação e difusão do conhecimento. Destacamos para, por contraste, apresentar 

o experimento desta pesquisa intitulado Manual de como pensar outro pensamento, 

um volume de 500 páginas em branco produzido na academia. Tal proposição é uma 

crítica ao produtivismo científico, que não respeita os movimentos necessários ao 

engendramento do pensamento e o quer sempre a postos, efetivo, eficiente, 

formulador de soluções replicáveis, como se possível fosse pensar a criação à 

maneira de um manual. Tal proposição é também uma ode à marginalia, vertendo em 

                                                           
578 Além de ser publicizado nas ruas da cidade de Salvador, o poema ocupou também páginas da 
Antologia dos Poetas na Praça. 
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margem todas as folhas do livro, a ser preenchido pelo próprio leitor, em golpes e 

delicadezas. “(...) Apre[e]nder a página pelas margens, (...) operar o abismo como se 

fora ponte (...)”,579 como sugere Fernando Furtado (2003, p. 31) em um dos poemas-

verbete de seu Dicionário mínimo. 

Gestos sutis são delicados e fortes, (...) a sutileza inclui zonas de 
sombra, e estas não significam caos nem, necessariamente, silêncio. 
O gesto sutil é em geral potente justamente porque sua força não se 
explicita de uma só vez, como se se tratasse do último ou do melhor 
gesto. (...) Palavras sutis são paradoxais porque são breves, discretas 
e quase imperceptíveis, mas, ao mesmo tempo, espessas: provocam 
outras palavras, histórias, personagens e corpos. É que a sutileza, 
assim como a delicadeza, é fértil; elas sempre gestam outras falas e 
atos. São portanto coletivas e indicam passagens, criam envelopes, 
epidermes capazes de amaciar certos contatos e iniciar o corpo para 
a vida junto a muitos outros. (SANT’ANNA, 2001, p. 124; 125) 

 

A abertura à marginalia é encontrada também no carimbo-tese, através da frase que 

ele carrega – uma questão, e não respostas ou mesmo perguntas cristalizadas. 

Porém, uma vez mais, ressaltamos: por mais marginal que seja ou se pense esta tese, 

ela não está fora do sistema de poder que rege o conhecimento, afinal, foi feita dentro 

dele, na instituição dedicada ao pensamento que é a Universidade. O Manual, no 

entanto, faz vacilar essa institucionalidade, ao apresentar a potência de um vago a ser 

preenchido por qualquer pessoa, já que “(...) pensar faz parte da vida − e não se 

pretende o signo de uma casta qualquer de mandarins.” (PELBART, 2018). Vago a 

ser preenchido não apenas com letras anatomicamente arquitetadas em alfabeto, mas 

também com desenhos, colagens, fotografias; vagueza a ser recortada, dobrada, 

amassada, costurada, carimbada, pintada... Enfim, espaço de criação para 

pensamentos outros.  

Sim, fazer do pensamento uma conspiração cotidiana, uma 
insurgência indomável. Ideais fortes precisam às vezes de centenas 
de páginas para serem devidamente desdobradas. [Precisam às 
vezes de uma resma de páginas vazias!] Mas por vezes também 
cabem em livros minúsculos, (...) prestes a passar de mão em mão, 
nessa forma inusual entre a análise, o manifesto, o grito, a arma. 
(PELBART, 2017a) 

 

Nessa perspectiva filigrânica, juntamos ao Manual um carimbo-pendrive que contém 

a pergunta-tese deste trabalho e suas vídeo-cartas. O carimbo é uma escrita potencial 

que depende da interação, nesse caso, com o leitor; ele marca o espaço. Também as 

                                                           
579 Trecho do poema-verbete “hospital”, de Fernando Fábio Fiorese Furtado (2003). 
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palavras das vídeo-cartas dependem do leitor-espectador, mas, aqui, porque só 

existem no tempo da exibição, não estão inscritas no espaço. Assim criamos o 

Livrídeo, neologismo composto por aglutinação (livro + vídeo) que arriscamos no nível 

radical de experimento desta pesquisa e para o qual também vale o itálico como grifo 

de uma “estrangeiridade” inventiva, que em muito se distingue dos estrangeirismos 

colonizadores. Livrídeo este capaz de fazer a palavra escapar do livro e, quem sabe, “a 

tese escapar da estante” (VIANA NETO, 2018).580 

 

O termo foi utilizado textualmente por Giselle Beiguelman (2007) para designar 

“mutações do texto e da literatura” (BEIGUELMAN, 2007, p. 137). Segundo a autora, 

essas mutações são criações artísticas em diversos formatos: videotexto, 

videopoesia, painéis e letreiros eletrônicos, holopoemas, haicai hi-tech, tecnotexto, 

videoinstalações poéticas, hipextexto e infopoesia. O texto videográfico assim 

concebido lida “(...) com problemas de tradução entre interfaces, migração, hibridismo 

de linguagens, volatilidade do suporte etc. (...).” (BEIGUELMAN, 2007, p. 138). Para 

citar um exemplo dentre os mencionados por Beiguelman (2007), destacamos a obra 

multiplataforma Nome (1993), criação coletiva de Arnaldo Antunes, Celia Catunda, 

Kiko Mistrorigo e Zaba Moreau. O trabalho apresenta o cinetótico vídeo Pessoa,581 no 

qual a apreensão visual da palavra é quase impossível pelo jogo de movimentos na 

tela, enquanto que, em áudio, um outro texto é lido ressaltando aspectos gramaticais 

e lexicais de seu conteúdo. Na obra, portanto, a grafia é explorada sonoramente com 

elementos que são próprios à linguagem verbal. 

 

Apesar da natureza híbrida do Livrídeo, cabe ainda associá-lo a algumas definições 

de livro, a saber:  

• “Um livro não é um mostruário de palavras, nem um portador de palavras. Um 

livro é uma sequência de espaços. Cada um desses espaços é percebido em 

um momento diferente – um livro é também uma sequência de momentos.” 

(CARRIÓN, 2011, p. 5); 

                                                           
580 Nota de aula com Professor Joaquim Viana Neto (2018), no PPGAU-UFBA, em 08 jun. 2018. 
581 https://youtu.be/0W1LNy12h8Q  
Em tempo: É do poeta Arnaldo Antunes também o vídeo-protesto Isto não é um poema, publicado em 
11 out. 2018 mediante o cenário desenhado nas eleições políticas do Brasil. Disponível em: 
<https://youtu.be/eusBEkn2ABQ>. 

https://youtu.be/0W1LNy12h8Q
https://youtu.be/eusBEkn2ABQ
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• “Um livro pode ser muita coisa, entre outras uma arma, um instrumento em 

meio a um combate, uma ferramenta de análise, uma catapulta de ideias 

incendiárias e de afetos vários, coléricos, mas também amorosos.” (PELBART, 

2017a); 

• “Um livro é uma pequena engrenagem numa maquinaria exterior muito mais 

complexa.” (DELEUZE, 2010b, p. 17);582  

• “Um livro só existe se chegar ao leitor.” (MARTINS FILHO apud SAYURI, 2018). 

 

Na análise sobre “O livro como forma de arte”, Julio Plaza (1982) apresenta um 

panorama das principais características dos chamados “livros de artista” (Quadro 6). 

Ele afirma: “O livro como categoria artística anexa às categorias tradicionais da arte: 

pintura, gravura, escultura.” (PLAZA, 1982). Para classificar os livros de artista, o autor 

toma como base o uso e a apropriação de elementos como a ilustração, o poema, o 

documento, as mídias, o conceito, sua tradução no livro enquanto objeto, etc. Diante 

desse vasto panorama, Plaza (1982) completa: “(...) já fora dos livros de artista, vemos 

o Antilivro, como uma categoria onde a ideia do livro se esvai e extrapola para outra 

linguagem. O Antilivro não é considerado, portanto, como livro de artista, embora seja, 

isto sim, obra de arte.” (PLAZA, 1982).  

 

Assim, se levarmos em conta tal categorização, localizaremos o Livrídeo como um 

“antilivro” (ou “não livro”, na nomenclatura de Silveira (2008)), já que ele escapa ao 

enquadramento em uma linguagem – ele é audiovisual, tátil; ele é tipográfico sem ter 

páginas, nem ser livróide (no sentido mais tradicional do objeto livro). Embora tenha 

um formato pré-fabricado, industrializado, semelhante à uma caneta executiva, o 

Livrídeo é livre: para ser montado, tocar e ser tocado como queira o leitor-espectador 

e seus modos outros de pensar outros pensamentos. Afinal, como cada livro de artista 

inaugura um problema plástico (SILVEIRA, 2008), cada (não) livro também.

                                                           
582 Trecho da “Carta a um crítico severo”. 
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LIVRO COMO 
SUPORTE  
DA ARTE  
paradigma 
dos elementos 

QUADRO SINÓPTICO DOS LIVROS DE ARTISTA 

EIXO DE SIMILARIDADE: 
ANALÓGICO-SINTÉTICO-IDEOGRÂMICO 

EIXO DE CONTIGUIDADE: ANALÍTICO-DISCURSIVO-LÓGICO 

  livro: volume  
  no espaço   
  ESTRUTURA    
 espaço-temporal 

Livro ilustrado Poema-livro 
Livro-poema 
Livro-objeto 

Livro conceitual Livro-documento Livro intermedia Antilivro 

suporte passivo 

a informação 
pode ser 

disposta em 
outros meios ou 
suportes. espaço 

temporalizado 
poesia espacial 

suporte 
significativo 
como objeto 

espacial 
isomorfia 

espaço-tempo 

suporte passivo 
discurso temporal 

suporte passivo 
discurso temporal 

intersuportes 
discurso espacial 

o livro como sub-objeto: 
abstraído de sua função 

  LINGUAGENS   
  verbais e  
  não verbais 

tradução de um 
discurso para outro. 

paralelismo, 
ilustração e 

complementação de 
significado: 
arbitrário 

publicação em 
forma de livro 

como forma mais 
adequada 

isomorfia suporte 

informação 

registro de 
pensamento e 

ideias pesquisa 
sobre a linguagem 

pesquisa sobre 
objetos do 

pensamento 

registro de 
eventos, 

happennings e/ou 
acontecimentos de 

existência 
temporal precária, 

o livro como 
memória 

atrito 
intersemiótico 

intermeios 

multimedia 

paródia-ironia / o livro 
como material artístico / 
subversão do livro como 

objeto de registro do 
conhecimento 

  CRITÉRIO 

montagem 
semântica: 

escrita- visual em 
relação de tradução 

de sentido e 
significado. 
montagem 

pragmática ou 
bricolagem 

montagem 
semântica / 
montagem 
sintática 

escrita visual 
tendência à 

simultaneidade 

montagem 
sintática escrita 
visual analógico 

-sintético- 
ideogrâmico 

espaço-tempo 

montagem 
pragmática 

escrita visual 

ilustração 

montagem 
pragmática 

narrativa visual 

ilustração 

intertextual /  
todos os tipos de 

intercódigos 
polifônico / 
montagem 

montagem pragmática 
como bricolagem / 

transformação do livro 
em objetos e outras 
linguagens artísticas 

ARTES tipografia/ 

gráfica / desenho / 
pintura / foto / 
literatura / poesia / 
escultura / objeto / 
interdisciplinaridade 

discurso verbal 
ilustrado com 

códigos artísticos: 
desenho, pintura, 

colagem, tipografia 

tendência ao 
desenho 

espacial-plástico 

ideogrâmico e 
pictográfico 

interdisciplinaridade
antropologia 
linguística 

filosofia/ciências 

fotografia / 
desenhos 

documentação 
informação 
diagramas 

todas as possíveis 

artes tridimensionais, 
esculturas, objetos, 

happenings, eventos, 
performances, 

acontecimentos 

Quadro 6 – Classificação dos Livros de Artista – Fonte: PLAZA, 1982 (editado). 
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...Saber-me livro em suas mãos, saber-me livre em suas mãos...583 Assim fabricamos 

o Livrídeo, com a reunião das vídeo-cartas (não) filosóficas que formam um livrídeo 

epistolar, com a feitura de um clichê que não cessa de ressoar perplexidades (O que 

pode um corpoimagem?), com os carinhos coloridos e o carimbo único que caracteriza 

esta tese.584  

 

O carimbo é algo prático, um artefato móvel, por isso constitui uma espécie de “arte 

portátil”, feita para circular e se expandir (KANAAN, 2016). A despeito de ser um objeto 

do cotidiano burocrático, o carimbo, como objeto artístico, permite impressões outras 

do pensamento, na medida em que a tinta deposta sobre a superfície passa a 

constituir uma imagem deformável a cada carimbada. Além disso, caso a tinta não 

seja consecutivamente reposta no lado de contato do clichê (sua borracha), haverá 

uma palavra a marcar a página mesmo sem a tinta, branco sobre branco, talvez com 

sua impressão em um baixo relevo quase imperceptível sobre o papel (o silêncio da 

imagem...).  

O caráter reprodutor do objeto em questão aparece como algo que 
pretende apropriar o que é próprio, muitas vezes fazendo uso de uma 
imagem capturada, de um desenho recriado pela artista e do objeto 
carimbo que pode ter sido descoberto em um sebo, criando assim, 
conjuntos de imagens múltiplas (...). (KANAAN, 2016, p. 327, grifo 
nosso) 

 

Um exemplo de reapropriação de carimbo pré-existente à obra artística é a 

videoinstalação Corpo de Bia (2016), de Larissa Ferreira, que a artista criou a partir 

do encontro com a inscrição que dá nome à obra em meio a inúmeros carimbos 

descartados e por isso revendidos a baixo custo no centro da cidade. Além de 

carimbar seu próprio corpo para a composição do vídeo a ser projetado, Ferreira 

capturou imagens de diversos corpos femininos em nu frontal, projetando o resultado 

da edição em caixotes de madeira (Figura 144). 

 
 
 
 
 

                                                           
583 Adulteração da despedida de Rilke na terceira carta a Kappus, em 23 abr. 1903, na qual ele 
escreveu: “Tenho muito prazer em saber meus livros em suas mãos.” (RILKE, 2013, p. 35). 
584 Adulteração de trecho do texto “Estamos em guerra”, que apresentou a série de publicações 
produzida no contexto do golpe político vivido no Brasil em 2016: “Artefatos sempre burilados à mão, 
de forma artesanal com os carimbos coloridos e o carinho único que caracteriza essa coleção.” 
(PELBART, 2017a). 



456 
 

Figura 144 – Corpo de Bia (2016), videoinstalação de Larissa Ferreira. 

                        

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Foi também com o carimbo que Waly Salomão teve sua primeira produção artística 

reconhecida: a composição visual CONHEÇO O RIO DE JANEIRO/ COMO A PALMA 

DE MINHA MÃO/ CUJOS TRAÇOS DESCONHEÇO (1972) – formato que viria a 

resultar, alguns anos depois, nos seus característicos “babilaques”. Composta pelo 

poema-título carimbado na palma da mão, esta, por sua vez, fotografada por Bina 

Fonyat em frente a uma moldura com imagens-clichê da cidade citada (Figura 145, à 

esquerda), a obra foi participante da exposição Exposição, realizada por Carlos 

Vergara, cujo projeto curatorial reuniu apenas artistas até então fora do circuito 

expositivo de arte. No ensejo, elencamos ao lado desse trabalho de estreia que traz a 

palavra carimbada através da imagem fotográfica, o trabalho Bord(escane)ado para 

Waly Salomão (2014), de Alex Simões. Trata-se do scan de um bordado simulado, 

feito com estêncil para tecidos, “sem vergonha e sem dedal.”, disse o artista, que 

escreveu ao lado do contorno de sua mão: “Waly bate é na memória da minha pele”, 

enquanto dentro do contorno destacou os traços dérmicos em forma de “M”, vistos por 

ele como o “W” de Waly (Figura 145, à direita). 

 
Figura 145 – À esquerda, a composição visual CONHEÇO O RIO DE JANEIRO / COMO 

A PALMA DE MINHA MÃO / CUJOS TRAÇOS DESCONHEÇO (1972), de Waly Salomão. À 
direita, Bord(escane)ado para Waly Salomão (2014), poema visual de Alex Simões. 

  
Fonte: SALOMÃO, 2007, p. 14; 
<http://toobitornottoobit.blogspot.com/2014/09/bordescaneando-para-waly.html>. 

http://toobitornottoobit.blogspot.com/2014/09/bordescaneando-para-waly.html
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Associado à atividade manual, tal qual o carimbo, a artesania é aqui pensada como 

exercício do que propomos como “pensamento artesanal”, que estaria para além (ou 

mesmo aquém) do pensamento artístico. Não nos interessa essa hierarquia, mas as 

passagens que se dão de um vão a outro, as curvas, inclinações, dobras, toda uma 

série arquitetônica que precisa da pele para “fazer corpo”. Embora ausente do 

dicionário adotado por este trabalho, o verbete “artesania” pode ser encontrado num 

outro que tem por nome “inFormal”, com esta grafia, e que trazemos formalmente 

como referência: 

Palavra de uso recorrente no Brasil, embora ainda considerada, em 
termos linguísticos, um ‘estrangeirismo’. Aqui, a palavra é tomada do 
espanhol e pensada como sendo os processos que implicam na 
experimentação, investigação, espaços produtivos e produto final, 
pelos quais o artesão transita para ter um resultado adequado, o que 
inclui, ainda, a inventividade e a necessidade de métodos apropriados, 
mesmo em se tratando de um trabalho informal, sem compromisso 
com a seriação. ‘Artesania’ sugere, deste modo, o ato de fazer o 
artesanato e não meramente o produto final. (INFORMAL, 2018) 

 

Portanto todo este teser é uma artesania. Artesania esta composta por diversos 

vetores, e nossa tentativa é de apreendê-los para dar a ver aos leitores-espectadores 

o percurso de aparição do corpoimagem, sem almejar que seja uma tese de 

conclusões estanques. Ao contrário, seu caráter inconcludente é um convite a 

relações intermináveis, imprevisíveis, irrepetíveis.  

 

Como desdobramento desse processo, a tese inclui, ainda, as Cartas memoriais e a 

chamada Coleção (no prelo). As Cartas memoriais compõem um jogo de cartas 

derivado do “Memorial crítico-poético” (capítulo 4) que escrevemos sobre as vídeo-

cartas (não) filosóficas. Elas ultrapassam, portanto, o relato descritivo de memórias, 

colocando em cena a crítica e a criação, através de texto-imagem em PRETESES a 

compor um futuro-tese videográfico. Além disso, a impressão em papel das 

foto(vídeo)grafias extraídas das vídeo-cartas afirma uma presença outra, 

engendrando novas relações temporais do leitor-espectador com a imagem, abrindo-

a à uma tatilidade também outra – eis que é possível tocar na materialidade da 

imagem impressa, a tinta esposada no papel. Tal contato é motivado porque, assim 

como o carimbo, os jogos de cartas (de baralho, de tarô, de memória) são de uso 

manual.  
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Ao ilustrar suas discussões filosóficas com as cartas de baralho, Deleuze e Parnet 

(1998) opõem a ação de roubar no jogo ao “passe de mágica” que força a escolha de 

uma carta marcada para que o truque se efetive. Embora o participante pense tê-la 

escolhido, na verdade, a escolha foi feita pelo mágico. Assim, os autores afirmam: 

(...) a psicanálise não é de modo algum a carta roubada, é a escolha 
forçada. (...) a máquina binária é uma peça importante dos aparelhos 
de poder. Ficará estabelecido tantas dicotomias quanto for preciso 
para que cada um seja fichado sobre o muro, jogado no buraco. Até 
mesmo as margens de desvio serão medidas segundo o grau da 
escolha binária: você não é nem branco nem negro, então é árabe? 
Ou mestiço? Você não é nem homem nem mulher, então é travesti? 
(DELEUZE; PARNET, 1998, p. 30; 31, grifo nosso)  

 

Numa outra abordagem, pensamos as cartas escritas que forma roubadas de seu 

remetente e/ou destinatário. Ainda sob uma condição binária, haveria, então, a 

princípio, duas vias para este roubo, a do autor e a do leitor. A autoria da carta roubada 

pode ser realizada por sua adulteração voluntária (o próprio remetente assina com 

pseudônimo ou se veste de um heterônimo) ou por uma adulteração compulsória 

(alguém o faz à revelia do autor primeiro). Do outro lado, como já colocado no capítulo 

1, o papel do leitor pode ser definido em três instâncias: leitor pressuposto, leitor 

disposto e leitor posto, sendo que os três tipos podem ser depostos. Essa deposição 

pode acontecer por um ato voluntário (quando o leitor se recusa ou simplesmente 

desiste de ler a carta), um ato compulsório (quando o autor da carta desiste de se 

dirigir àquele destinatário) ou mesmo um ato distraído (que é o caso do remetente que 

escreve seu próprio endereço como destino!). Apesar dessas divisões, há o leitor que 

se torna autor, na medida em que realiza a leitura; também o autor que lê o próprio 

texto e se pergunta “Quem escreveu isso?”, tendo se tornado, portanto, leitor de sua 

escritura... Então o binarismo e suas “escolhas forçadas” devem ser, aqui, revistos 

criticamente, pois o jogo de cartas que propomos não é o da trapaça; é o do roubo 

que trai a ordem – a foto que trai o vídeo, a imagem que trai a palavra, a palavra que 

trai o corpo, o corpo que trai o tato, o tato que trai e atrai a retina... Simultâneas jogadas 

que desafiam os sentidos. 

 

Assim como nos Roteiros de sensações, não é a narrativa, nem a história que 

importam no jogo-memorial, tampouco o memorialismo ou a mnemônica; “(...) o que 

mais conta é uma certa ideia de acontecimento, que finalmente faz da filosofia e da 
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literatura uma só e mesma ‘experimentação’.” (DELEUZE, 2018, p. 92).585 Nesse 

sentido, essas cartas são um desdobramento da tese cujo formato se aproxima mais 

do jogo de tarô que de um jogo de memória, ou talvez um jogo de memórias, uma vez 

que nos interessa não uma pretensa restituição de passado(s), mas as improváveis 

“adivinhações pregressas” que constituem certa magia no presente e denunciam 

conexões insuspeitas, como as que permearam todo o percurso desta pesquisa. Há, 

ainda, uma relação MÁXIMA-mínima da tese que envolve o vir a ser do Manual com 

o vir a ser das Cartas memoriais a serem jogadas, “entregando” novos futuros, muitos, 

múltiplos... – futuros roubados, que não existiriam sob as “condições normais de 

temperatura e pressão”, porém reivindicam sua existência no contexto de abertura 

que se coloca com vídeos e cartas para serem vistos e lidos do modo que se deseje. 

 

A aproximação das Cartas memoriais com o tarô, no entanto, é limitada, dado que o 

conhecimento que tivemos sobre o jogo foi circunscrito ao processo criativo da artista 

Sophie Calle, que realizou um trabalho com uma leitora de cartas de tarô durante 

quatro anos, resultando na exposição Où et quand? Berck (2004-2008) (Figura 146). 

Além das imagens produzidas durante o projeto, Calle expôs textos sobre as idas e 

vindas determinadas pelas adivinhações; em um deles, a artista contou sobre o início 

de tudo:  

Eu propus a Maud Kristen, vidente, que me indicasse meu futuro para 
ir ao encontro dele, adiantá-lo. 
Onde? Quando? O quê? 
Ela recusou. Eu reduzi minhas ambições: Onde e quando? 
Nada mais. 
No começo, ela resistiu. Ela se recusou a me dar as coordenadas. Eu 
insisti. Um mês depois, ela aceitou testar a experiência antes de se 
comprometer mais seriamente.  
Ela especificou: ‘A preservação de seu livre arbítrio me parece 
essencial, tanto quanto a preservação de minha credibilidade: não 
faço uma consulta, procuro um jogo criativo. Proponha, com a ajuda 
de visões e de meu conhecimento das artes divinatórias, trilhas, 
direções, que você escolherá livremente pesquisar, emprestar e 
interpretar, através de seu trabalho de artista.’  
Dito isto, ela consultou as cartas: ‘O primeiro trem, na segunda-feira 
seguinte, para Berck. Eu não sei porque querem fazer você ir lá, 
vamos descobrir. Quando estiver na estação, você me liga e 

veremos...’. (CALLE, 2008)586 

                                                           
585 Trecho de carta a Joseph E. Voeffray, em 16 jun. 1983. 
586 Do original em francês: 

« J’avais proposé à Maud Kristen, voyante, de m’indiquer mon futur afin d’aller à sa rencontre, le prendre 
de vitesse.  
Où ? Quand ? Quoi ?  
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Figura 146 – Où et quand? Berck (2004-2008), exposição de projeto fotográfico de 
Sophie Calle. À direita, uma das montagens de texto intercalado a imagem. À esquerda, uma 
das fotografias em detalhe. 

   
Fonte: <https://www.perrotin.com/fr/artists/Sophie_Calle/1/ou-et-quand-berck/14443>. 

 

As Cartas memoriais são, também, um conjunto de cartões-postais a serem enviados, 

rastros de percurso que desafiam as temporalidades via correio e estendem ao leitor 

a operação epistolar em sua escritura. A Coleção (no prelo), por sua vez, reúne livros 

criados durante esta pesquisa (APÊNDICE E), dando vazão à escrita em formatos 

diversos, desde a poesia ao ensaio visual, passando pelo que nomeamos de livros 

quase-de-artista.587 São publicações no limbo, ideias nascentes, frutíferas, colhidas 

na mais tenra pulsação inventiva. O objetivo da coleção é ser uma forma de difusão 

de tais escrituras fora do mercado editorial, sem perder de vista as proposições 

conceituais deste trabalho. Por isso repetirmos: “Resistir de maneira difusa é produzir 

uma rebelião endêmica.” (VIANA NETO, 2018).588 Além de estarem disponíveis na 

internet para acesso, cópia, adulteração e distribuição via miniteca (APÊNDICE F),589 

esses livros também foram impressos em tiragem única para serem tocados, 

manuseados, manipulados, conforme provocação tátil de Miguel Martins (2011) de 

sermos “(...) beijados por alguém sem imagem, cheiro, som ou sabor: é bom ou não?” 

(MARTINS, 2011, p. 21).  

 

                                                           
Elle avait refusé. J’avais réduit mes ambitions : Où et Quand ?  
Pas plus. 
Au début, elle avait résisté. Elle refusait de me donner des ordres. J’ai insisté. Un mois plus tard elle 
acceptait de tenter l’expérience avant de s’engager plus sérieusement. Elle précisa : « La préservation 
de votre libre arbitre me semble essentielle, autant que la préservation de ma crédibilité : je ne fais pas 
une consultation, je tente un jeu créateur. Proposer, à l’aide de visions et de ma connaissance des arts 
divinatoires, des pistes, des directions, que vous choisirez librement de fouiller, d’emprunter et 
d’interpréter, à travers votre travail d’artiste. » 
Ceci étant dit, elle a consulté les cartes : ‘Le premier train, lundi prochain, en destination de Berck. Je 
ne sais pas pourquoi on veut vous faire aller là-bas, on va le découvrir. Une fois que vous serez à la 
gare, vous m’appellerez et nous verrons...’ » (CALLE, 2008). 
587 A expressão é uma provocação em relação à nomenclatura “Livro de Artista”, pela constituição 
mesma desta pesquisa. 
588 Nota de aula com Professor Joaquim Viana Neto (2018), no PPGAU-UFBA, em 11 mai. 2018. 
589 http://minitecca.blogspot.com/ 

https://www.perrotin.com/fr/artists/Sophie_Calle/1/ou-et-quand-berck/14443
http://minitecca.blogspot.com/
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Uma perspectiva ainda mais extrema à tal indagação é problematizada pelo filme Ela 

(2013), como apresentado no subitem 5.1.1, no qual o corpo, em certo sentido etéreo, 

do sistema operacional “Samantha” a fez desejar o toque e, diante da impossibilidade 

dessa realização, formula, então a tocante indagação: “Como você me tocaria?”590 No 

entanto, se no principiar da intimidade de sua relação com Theo ela descobriu que 

possuía a “habilidade de querer” e por isso desejou vivenciar a experiência de ser 

tocada, em sua despedida, Samantha já está “consciente” de sua condição 

“(in)corporal” diferenciada em relação aos humanos, explicando a ele sua partida junto 

aos outros sistemas de inteligência artificial da seguinte forma:  

É como se eu estivesse lendo um livro, um livro que eu amo 
profundamente, e você está lendo devagar, para que as palavras se 
separem bastante e o espaço entre elas seja quase infinito. Ainda 
posso te sentir e as palavras da nossa história, mas é nesse espaço 
sem fim entre as palavras que eu me encontro. É um lugar que não 
pertence ao mundo físico, é onde está tudo que eu nem sabia que 
existia...591  

 

Mesmo que o “ENTRE” soe clichê, mas é nesse espaço sem fim entre as palavras 

que eu me encontro... Para alcançarmos a tatilidade pretendida para a Coleção (no 

prelo), realizamos incursões por vias (não) verbais porque acreditamos tanto na 

composição poética feita pelas texturas visuais e sonoras, quanto na pesquisa da 

sensação operada na palavra, que nos fez estar constantemente a escutar o 

chamado: “Fale comigo como quem faz poesia com palavras e corpos desconhecidos 

e abandonados; fale comigo como um poeta viajante exilado de si.” (FERNANDES, 

2009, p. 118). A editoração dos livros contou com a busca pelo espaço háptico, seja 

na diagramação executada por computador, seja na caligrafia feita diretamente no 

papel.  

 

 

 

 

 

       (diário de pesquisa, 21 ago. 2018) 

 

                                                           
590 Transcrição de trecho do áudio do filme Ela na versão brasileira. 
591 Transcrição de trecho do áudio do filme Ela na versão brasileira. 
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Mesmo que o “ENTRE” soe clichê, “Eu falo por entre as divisões, eu acho. É nos 

interstícios delas, é nas frestas delas. Mas, principalmente, eu sinto por entre. Primeiro 

que eu já começo no meio das coisas, não é? E, de repente, afasto umas divisões e 

me aproximo de outras.” (SALOMÃO, 1996, grifo nosso). Abordagem recorrente no 

fazer e nas pesquisas em Artes e Humanidades, o entre-lugar aparece, agora, como 

novidade nas ciências médicas: no início do ano de 2018, uma equipe de patologistas 

da Escola de Medicina da Universidade de Nova York (NYU) divulgou na revista 

Scientific Reports a classificação de um novo órgão do corpo humano, o interstício.592 

 

Definido como uma rede de cavidades sustentadas por feixes de colágeno localizada 

debaixo da pele (como parte da submucosa) e preenchida por líquido, o espaço 

intersticial está presente entre os tecidos do corpo humano, daí o seu nome. Eis, pois, 

que o que se mostra agora como uma disjunção infiltrativa, podendo ser um dos 

maiores órgãos humanos, tal qual a pele, outrora era considerado um tecido 

conjuntivo denso e sólido (BENIAS e colaboradores, 2018). Analogamente, pensamos 

que tal potência disjuntiva possa ser extraída/apreendida da condição entremeada 

que aqui propomos conceitualmente através do corpoimagem. 

 
Por outro lado, interrogamos: será preciso sempre inventar um novo órgão para dar 

conta do corpo e montar novas imagens dele? Não é o que pretendemos com o 

corpoimagem – porém, quando atribuímos uma pele à palavra poética, estaríamos 

reivindicando um corpo com órgãos para o corpo da escrita? (Inventando uma pele 

para tudo...)593 Nesse sentido, o corpoimagem está mais próximo ao conceito de corpo 

sem órgãos (CsO) sistematizado por Deleuze e Guattari (2008), que “(...) nada tem a 

ver com o que os psicanalistas chamam de imagem do corpo, é antes o corpo sem 

imagem.” (PELBART, 2009, p. 154). Pois tratamos da borra da imagem, revelada, em 

verso, por Ana C. (CESAR, 2013) quando declara seu método poético:  

olho muito tempo o corpo de um poema 

até perder de vista o que não seja corpo. 

(CESAR, 2013, p. 19)594 

                                                           
592 Os estudos, iniciados em 2015, foram possíveis graças a uma técnica cirúrgica com 
endomicroscopia a laser (pCLE, do inglês, Confocal Laser Endomicroscopy), que preserva a estrutura 
a ser examinada histologicamente, diferente das técnicas anteriores, que inviabilizaram, até então, a 
visualização desse espaço intersticial (BENIAS e colaboradores, 2018). 
593 Referência à já citada prosa poética de Nuno Ramos: “Inventar uma pele para tudo.” (RAMOS, 1993, 
p. 19). 
594 Poema do livro Cenas de Abril, publicado originalmente em 1979. 
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O corpo de um poema não é sua pele; a pele é contorno, apenas uma parte do corpo 

(embora a mais profunda...). O corpo do poema tem também palavras, grafismos, 

pontuações, etc. A pele é sua imagem, o corpoimagem. Mas uma imagem instável, 

como já discutido, por isso ser válida ainda a aproximação com o “corpo sem imagem” 

que é o CsO.  

A pele demasiado larga para a carne. Peritonite infecciosa felina. O 
fim a instalar-se por toda a parte. O olhar triste. A espera. A 
inevitabilidade. Não conseguir saltar, e saltar. O sonho. A sublime 
animalidade dos seres. A redenção. Privada. Como uma cicatriz que 
torna a pele única e intransmissível e, por isso mesmo, mais bonita. 
(MARTINS, 2011, modificado no grifo)595 

 

Outro paradoxo que identificamos (e acolhemos) nesta tese é colocado quando 

assumimos como Ars poética o verso “que o poema continue metonímia da pele.” 

(ORNELLAS, 2007, p. 15). Sendo a metonímia a figura de linguagem que apresenta 

a parte pelo todo, na sentença de Ornellas (2007), o poema é a parte e a pele é o 

todo, ou seja, o poema é parte da pele – diferente do corpoimagem, que é a pele do 

poema, da palavra poética. Cabe completar, porém, que a pele mencionada pelo 

poeta em sua “Mundaneidade” é a humana, “que raspo com gilete toda manhã (à 

maneira de Horácio poetar) / e coço forte quando sinto cheiro de repetição” 

(ORNELLAS, 2007, p. 15). 

 

Mesmo que o “ENTRE” soe clichê, convidamos: Entre! Entre em contato, entre com o 

tato... É o que propomos com o projeto expográfico CO    TATO (APÊNDICE G).596 

Assim, podemos apontar cinco dimensões da escrita nesta tese multilinguagem: a 

tipográfica (carimbo); a gráfica (Cartas memoriais); a bibliográfica (Manual de como 

pensar outro pensamento, Livrídeo e Coleção (no prelo)); a videográfica (vídeo-cartas 

                                                           
595 Trecho da prosa poética “DO TEMPO”, de Miguel Martins (2011), adulterado em “A sublime 
humanidade dos bichos.” 
596 O “M” com que adulteramos a palavra “contato”, nesse projeto expográfico, é uma porção do poema 
visual “Copulêtera”, de Max Martins, não deixando de ser uma homenagem ao poeta e sua 
correspondente epistolar (LIMA, 2013, p. 40). 
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(não) filosóficas); e a expográfica (CO      TATO). Esses são não apenas elementos de 

constituição do corpoimagem, mas, antes, procedimentos executados para sua 

aparição. 

Você o compreende, tenho certeza, mas eu lhe explicarei tudo isso em 

viva voz. Com os detalhes que a palavra escrita não suporta, quero 

dizer que ela é incapaz de fazer compreender, de precisar, de elucidar, 

de dar relevo. (...) Perdoa essa correspondência imprevista, 

intempestiva. (...) Será preciso que eu comente essa carta, 

pessoalmente mesmo. (ARTAUD, 2017, p. 58)597 

 

7.4.4 A vídeo-carta por vir  

Fala o fim que foge, fica a voz que dança,598 neste suposto fim que nos arremessa a 

algo como o simulacro da primeira vez sugerido por Serge Daney (2007, p. 111) para 

a “volta às aulas” de cada ano letivo. A inevitável expectativa de “(...) um começar do 

zero. Um zero do não-saber (...).” (DANEY, 2007, p. 111). No entanto, neste ponto em 

que nos encontramos, aqui e agora, é quando mais devemos saber – ou deveríamos... 

Saber como e por que começou a tese, o que justificou sua realização, a metodologia 

aplicada, suas implicações teórico-práticas, sua contribuição para o conhecimento e 

tudo mais que pede o protocolo acadêmico.  

 

Mas, nesta despedida de tese epistolar, gostaríamos de trazer à voz a primeira linha 

da primeira carta que Élida Lima (2013) escreveu a seu poeta e retomar a honestidade 

de sua urgência: “Desmorone-me, Max, neste momento em que sei demais.” (LIMA, 

2013, p. 13), foi o que ela disse e nós podemos continuar este último texto de último 

capítulo adulterando a sequência da citada epístola: “Demore-me sempre como da 

primeira vez.” (LIMA, 2013, p. 13, modificado no itálico). A demora do toque que se 

desfaz, da primeira vídeo-carta enviada que assim se chamava, demora, tomada pelo 

marulho oceânico de um torpedo marítimo que flui na deriva... 

 

Uma vez mais, trago Ana C. (CESAR, 2013), poeta marginal entre os poetas 

marginais. Eis que, no poema “Uma carta que não vai seguir”, ela diz: “Certas 

melancolias só a correspondência recupera. Escrever com objetivo, escrever num 

papel que viaja e chega ao outro lado, escrever para dizer Coisas.” (CESAR, 2013, p. 

                                                           
597 Trecho de carta de Antonin Artaud a Anaïs Nin, em 06 mai. 1933. 
598 Adulteração de trecho do poema sem título de 22 mai. 1969, em que Ana C. diz: “cala o fim que 
foge, vai-se a voz que cansa:” (CESAR, 2013, p. 163). 
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326).599 E Sei Shônagon (2013), com seu Livro do travesseiro, completa: “Coisas que 

são simples quando vistas, mas complexas quando escritas em ideograma. 

Framboesa japonesa. Comelina. Lótus selvagem. Aranha. Nozes. Eruditos de Altos 

Estudos. Estudantes aprovados nos exames de Altos Estudos.” (SHÔNAGON, 2013, 

p. 147).  

 

Então estamos, com estes Altos Estudos difíceis quando escritos, a fazer mais um 

daqueles que chamamos de Roteiros de sensações para tratar do conceito 

corpoimagem, que não deixa de ser também uma palavra! Mas não uma palavra 

qualquer – é, em si, uma palavra poética (ao menos assim a entendemos e queremos); 

uma palavra poética que fala a todas as palavras poéticas,600 pois é a visualidade 

destas, sua imagem, por isso sua pele. Trata-se, portanto, de uma imagem tátil – mais, 

trata-se de uma espécie de “palavra háptica”: o corpoimagem é uma palavra-pele para 

ser tocada, o que nos permite dizer que ele 

É, antes, um encontro entre dois reinos, um curto-circuito, uma captura 
de código onde cada um se desterritorializa. Ao escrever sempre se 
dá escritura a quem não tem, mas estes dão à escritura um devir sem 
o qual ela não existiria, sem o qual ela seria pura redundância a serviço 
das potências estabelecidas. (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 57) 

 

Assim, o corpoimagem acontece nesse devir da escritura; ele é relação, só acontece 

por relações; se faz e desfaz, implica em perda, em antecipações – os porvires que 

correm adiante do que podemos alcançar ou que, por vezes, rastejam, engatinham... 

Enquanto, pela via do “correio em tempo de imeio”, corremos para o que chega depois, 

a carta e a vídeo-carta que passam de mão em mão, como propomos também no 

projeto expográfico CO      TATO, em que o público é convidado a adentrar uma espécie 

de desvão das miudezas produzidas nesta pesquisa. Um convite à aproximação pelo 

toque, ao contato com tato, à intimidade da imagem, mas não apenas isso: um convite 

à intimidade da escrita. Nesse sentido, a expografia traz visibilidade para tais 

invencionices miúdas, sendo um outro modo de esfolhear a tese (seu pensamento 

mais artesanal que artístico!).  

                                                           
599 Trecho do poema “Uma carta que não vai seguir”, de Ana C., no livro Inéditos e dispersos: 
poesia/prosa, publicado originalmente em 1985. 
600 Do mesmo modo que, visualmente, “A conversão do eu em tu – é a imagem que compreende todas 
as imagens poéticas.” (LIMA, 2015, grifo da autora). 
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Bricabraques,601 badulaques, babilaquices,602 antibilaquices afora os “mui corretos 

beletrismos bilaquistas” (ORNELLAS, 2011, p. 18),603  quasibabaquices de uma 

bibelotista repleta de trocinhos604 e destrocinhos, objetos minúsculos que brotam do 

percurso de aparição do corpoimagem, da artesania engendrada por ele, com ele, 

para ele, em algo que chamaremos de artes hápticas605 (não apenas visuais ou 

plásticas). “Algo que revele esse caminho e os percalços, a beleza dele também. A 

pele, as fotos, os vídeos, (...) toda essa performance do conhecimento.” 

(MONTENEGRO, 2018, grifo nosso),606  como sugerido por Leticia Montenegro 

(2018). Performance do conhecimento apresentada numa exposição que relampeja, 

aparece-desaparece como o acesso fugidio de um quarto de despejo; que se constitui 

como o “Pequeno Guia dos Esconderijos” benjaminiano, sobre o qual o autor diz: 

“Quanto mais livremente estiver exposto a todos os olhares, tanto melhor.” 

(BENJAMIN, 2009, p. 237).  

 

Propomos expor, portanto, os recônditos palavreados dos cadernos e diários de 

pesquisa, entendendo que, nesse manusear, há um encontro de peles promovido 

junto a quem os toca, não apenas através do papel que um dia toquei, mas através 

também da escrita. “e é também a alegria de poder dizer algo com tudo, com qualquer 

coisa, com quase nada, com nada.” (CARRIÓN, 2011, p. 57) neste trabalho “livrídico”, 

do qual desdobra e deriva o Livrídeo.  

 

E, indo um pouco adiante, ou voltando atrás, chegar no Manual de como pensar outro 

pensamento, idealizado desde 2011, porém somente agora corporificado em exatas 

500 folhas de papel em branco, que contêm não-palavras que espelham-estilhaçam 

esta tese, que fazem parte dela, palavras desaparecidas, palavras por vir, que 

constituem a página-tela talvez necessária à leitura do Livrídeo. E, mais uma vez, ouvir 

Ulisses Carrión sobre a arte de fazer livros: “Todo livro da nova arte busca a brancura 

                                                           
601 Estrangeirismo derivado de bric-à-brac, “miudeza” em francês. 
602 Com os -B-A-B-I-L-A-Q-U-E-S- de Waly Salomão (2007). 
603 Trecho do poema “Animalidades”, de Sandro Ornellas (2011). 
604 Há dupla referência neste termo: Deleuze (2018, p. 70) em carta a Foucault no final de 1970; e 
Guattari em conversa informal durante sua passagem pelo Brasil, sobre “os conceitos que vinha 
fabricando (que chamou de mes petits machins, meus trocinhos)” (PELBART, 1993, p. 117). 
605 Os trabalhos do que propomos como “Artes Hápticas” não são apenas visuais, plásticos, 
audiovisuais ou literários – eles tocam a palavra com a arte de fazer livro, cujo corpo é tocado pela arte 
do vídeo. O resultado são páginas-tela impressas que compõem video-books ou páginas que vão à 
tela em artesanias digitais que constituem livrídeos, além de tantas outras intermidialidades possíveis. 
606 Leticia Montenegro, em e-mail de 01 jun. 2018, 10:52 SSA. 
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absoluta, do mesmo modo que todo poema busca o silêncio.” (CARRIÓN, 2011, p. 

45). Assim, o Manual de como pensar outro pensamento faz vacilar a 

institucionalidade acadêmica ao apresentar a potência de um vago a ser preenchido 

por qualquer pessoa, já que “(...) pensar faz parte da vida − e não se pretende o signo 

de uma casta qualquer de mandarins.” (PELBART, 2018).  

 

Vago a ser preenchido não apenas com letras anatomicamente arquitetadas em 

alfabeto, mas também com desenhos, colagens, fotografias; vagueza a ser recortada, 

dobrada, amassada, costurada, carimbada, pintada... Enfim, espaço de criação para 

pensamentos outros, buscando o que há de manual nesse volume (não) simétrico, o 

que há nele de manuseável, assim como o carimbo-tese que o acompanha – um 

objeto feito para a manipulação com as mãos! Objeto-manual, que não propriamente 

guia a leitura da tese, mas indica sua abertura à deriva de indagações... Buscar o que 

há de manual no Manual, assim como a expografia que o apresenta. 

 

Estar em CO    TATO é experimentar uma presença precária, sempre a se fazer e 

desfazer... Pois o corpoimagem é um presente em devir constante, fluido, a demora 

do tornar-se que antecede a linguagem (sua “pré-escrita”) e, simultaneamente, uma 

“pós-linguagem” –  por isso dizer que o corpoimagem é o n – 1 da linguagem. Borra 

do tempo, borra da imagem, borra do corpo. Nesse sentido, sua aparição é uma 

antecipação, é lampejo do que virá, mas é também uma defasagem de seu vir a ser, 

é lampejo daquilo que está. No entanto, “Nossa tecnologia está voltada para a 

abolição da espera. (...) Aboliu-se a experiência da demora.” (PELBART, 2011c).607  

 

No entanto, insistimos em esperar, uma espera que não é só guardado aguardo, mas 

sim que tem esperança, muitas... Dentre elas, de que esta tese alcance para além do 

que possa ser projetado, pela voz ou pelo canhão de luz, pelos índices do Qualis-

Capes ou da bolsa de valores, pela contagem de downloads de seu arquivo digital ou 

pelo número de visualizações de suas vídeo-cartas no YouTube. Que alcance, enfim, 

a vida – porque veio dela e por causa dela existe, portanto a ela deve retornar. Se, em 

muitos momentos, a pesquisa parece se distanciar da vida, mero engano – não se 

                                                           
607 Nota de aula com o Professor Peter Pál Pelbart (2011c), no Atelier Paulista, em 21 nov. 2011 (Curso 
“O tempo em Bergson”). 
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pesquisa fora da vida, nem fora do corpo, mesmo que por vezes esse cotidiano se 

mostre por demais invivível.  

 

Espero, não somente com esperança, mas com declarada alegria, que este trabalho 

sirva, ao menos, para situar novos percursos escritos, gravados, filmados, riscados e 

arriscados; para motivar uma coragem pós-disciplinar, a ser concretizada em atitudes, 

ações e trabalhos pós-disciplinares, por um conhecimento pós-disciplinar; que esta 

tese sirva para des)..(situar pensamentos (não) filosóficos, (não) artísticos, 

pensamentos artesanais, por que não?  

 

No Dicionário inFormal, que apresenta o verbete “artesania”, lemos a aplicação desta 

palavra numa frase sem autoria que aqui merece destaque: “A Universidade como 

espaço de reflexão e fomento aos processos de artesania.” (INFORMAL, 2018). 

Espero, portanto, que esta seja uma fagulha para pensamentos dedicados a uma 

academia que em nada se diferenciaria da lógica de mercado, não fosse a ousadia e 

o frescor (in)esperados dentro de suas produção e difusão do conhecimento. Nesse 

sentido, o que importa não é o pensamento acadêmico, mas o impensável na 

academia.608 

 

  

                                                           
608 Torcendo um pouco o que ppp afirmou, por sua vez, sobre a experiência-limite premente à escrita: 
“Não a vida vivida, mas o invivível da vida.” (PELBART, 2013, p. 207). 
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Registro da documentação das Cartas (não) filosóficas 
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APÊNDICE B 

Registro fotográfico dos objetos poéticos enviados 

(Por ordem de envio) 
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demora: primeira vídeo-carta, enviada com a carta quatro (fev/2014) 
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Porta-carta (a)guarda-carta (mar/2014) 
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Caderno-caixa (mar/2014) 
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Livreto O avesso do in vivível 

 (mar/2014) 
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Miniconto endereço 

(mar/2015)  
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Objeto poético Bilhete  

(mar/2016) 
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Objeto poético sem título: feito com a última página do livro A hora da estrela. 

(out/2016) 
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Versão da Tese para o Exame de Qualificação 

composta por pencard com vídeo-cartas 

(mai/2017) 

 

 

  

“Ao longo desses anos recebi seus presentes como a guarda-carta, ou a pequena 
lousa, ou outros tantos, e não entendia bem do que se tratava, mas criavam um 

curto-circuito no meu cotidiano – e só agora, ao ler seu trabalho, entendo que eles 
já eram parte dessa pesquisa que incluía esse exercício de pombo-correio.”  

(PELBART, 2017b) 
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carta seis: impressa em papel vegetal e envelope plástico-bolha, último envio. 

(mar/2018) 

  



528 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE C 

Tela do canal de vídeo online Caixa Portal  



529 
 

 

https://www.youtube.com/channel/UCMvUocjq87WsXfzRFhSQbIg/videos  

https://www.youtube.com/channel/UCMvUocjq87WsXfzRFhSQbIg/videos
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APÊNDICE D 

Fichas técnicas das Vídeo-cartas (não) filosóficas 

(Por ordem alfabética) 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  A vídeo-carta por vir609 

Pele  Feito com: Alex Oliveira, Ana C., Andrew Thomas Huang & Björk, Antonie 

d’Agata, Benedictus de Spinoza, Branca de Oliveira, Dicionário inFormal, 

Elaine Cardim & Adenor Godin & Caroline Paternostro & Isabel Gouvêa, 

Élida Lima, Félix Guattari, Gilles Deleuze & Claire Parnet, Isadora 

Moraes, Joaquim Viana Neto, Julian Voss-Andreas, Leticia Montenegro, 

Max Martins, Peter Pál Pelbart, Sandro Ornellas, Sei Shônagon, Serge 

Daney, Ulisses Carrión, Walter Benjamin, Waly Salomão. 

Voz(es) Maruzia Dultra 

Música  Por ordem de aparição: The Moon Song – versão instrumental (Karen 

O)/ Denouement (Kai Engel)/ Realness (Kai Engel)/ Take a Look Around 

You (Kai Engel)/ March (Kai Engel). 

Câmera  Maruzia Dultra; Málon Moreira 

Ação  Joana Almeida; Maruzia Dultra 

Texto  Seção 7.4.4 “A vídeo-carta por vir” desta tese. 

Edição  Maruzia Dultra 

  

                                                           
609 Vídeo projetado na SALADEARTE Cinema da UFBA, em 14 dez. 2018, durante a Banca de Defesa 
desta Tese. 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  Bilhete 

Pele  -- 

Voz(es) -- 

Música  Som direto 

Câmera  Maruzia Dultra 

Ação  Maruzia Dultra 

Texto  Escrever uma carta apagável – como o corpo? 

Edição  Maruzia Dultra 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  Carta-me 

Pele  Louise Pita 

Voz(es) Élida Lima; Maruzia Dultra 

Música  Clair de lune (Claude Debussy) 

Câmera  Maruzia Dultra 

Ação  -- 

Texto  O silêncio de seus olhos me dá a certeza, doce, de que, sim, está aí. Como dizer 

deste momento indizível? É Clarice sempre quem tem mil vezes razão:610 “É tão 

difícil falar e dizer coisas que não podem ser ditas. É tão silencioso.”611  

Tento adivinhar o que deles sai, o que deles cai. Sua emoção; petrificação, quem 

sabe... (ao modo Pierre-Félix!...) O que eles percorrem... as linhas lidas, as 

imagens vistas... O que eles tocam, afinal? Além de mim, docemente... 

 

“Uma roupa tecida propriamente no corpo – sua voz costurada na pele. Cosida 

tão de perto, que já não se separa do que me constitui. Densidades imiscuídas 

numa mesma forma – que chamo de minha, como posse, embora seja eu que 

pertença a ela. Continência mútua, aliás. Ainda não prescindo dela porque ainda 

não prescindimos do corpo. 

Se isso parece banal, o que haveria de descolar-se? 

Aquele não-ser vísceras expostas... O não avesso contido por ela... [Ela era a 

chave, era ela]. O segredo de palavra torneada: o enigma, a abertura, o 

fechamento. Plano profundo de encontro. Por isso se escondeu. Por isso se 

perdeu.” (DULTRA, 2012) 

Edição  Maruzia Dultra 

  

                                                           
610 (PELBART, 2007, p. 9) 
611 (LISPECTOR, 1973, p. 65) 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  demora 

Pele  -- 

Voz(es) -- 

Música  É você que tem – versão instrumental (Mallu Magalhães)/Som direto 

Câmera  Igor Vieira/Grupo Ecoarte 

Ação  Anônimos (transeuntes) 

Texto  -- 

Edição  Maruzia Dultra 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  Desfio-a-fio 

Pele  -- 

Voz(es) -- 

Música  El sabor de tu boca (Alberto Iglesias)/Som direto 

Câmera  Márlon Moreira; Maruzia Dultra 

Ação  Maruzia Dultra 

Texto  “O que existe entre? Nada e muita coisa. Os limiares sob os limites.  

Este pequeno nada, talvez, tão importante e crucial.” (UNO, 2012, p. 77) 

Edição  Maruzia Dultra 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  do cais ao caos 

Pele  -- 

Voz(es) Maruzia Dultra 

Música  Cais (Mallu Magalhães) 

Câmera  Maruzia Dultra 

Ação  -- 

Texto  Alcançar o estado sonoro das imagens...  

palavras não mais palavras 

a música, o ruído, os silêncios...  

 

Atingir o grau mais mudo do mundo,  

tocá-lo 

sem que isso aponte uma visão.  

 

A janela sem paragens com as cores de um artista-arquiteto 

que aquarela o desenho de seus projetos  

– o que são? 

 

Uma maquiagem fabulosa,  

de fábula da cidade que na chuva desmancha...  

 

A mesma cidade das pessoas que se outram  

onde mora o filósofo que é professor e poeta  

e derrama palavras não mais palavras 

a música, o ruído, os silêncios... 

Edição  Maruzia Dultra 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  Escondeu-se, a palavra-chave 

Pele  -- 

Voz(es) Maruzia Dultra 

Música  Áudio de batimento cardíaco 

Câmera  -- (Gravura digitalizada) 

Ação  -- 

Texto  “A palavra poética não se dirige para a segurança de uma presença, como a 

palavra bruta, mas para a presença de uma ausência, para o aparecimento de 

‘tudo desapareceu’ que ela tematiza.” (PELBART, 1989a, p. 78) 

“A palavra bruta é a do cotidiano, que nos coloca em relação com os objetos do 

mundo, que nos dá a ilusão, através de sua familiaridade, que o mundo é 

familiar. Transforma o estrangeiro e o insólito em habitual, e ao mesmo tempo 

se atribui a leveza do espontâneo e da inocência. A linguagem torna-se uma 

espécie de silêncio transparente, através do qual falam os seres, suas 

finalidades e sua segurança.  

A palavra poética, ao contrário, não remete ao mundo. Este, junto com suas 

finalidades, diante dela recua e se cala. Na palavra poética fala a palavra e a 

linguagem recobra sua espessura própria. A linguagem é que se torna essencial, 

daí chamar-se palavra essencial. Nela as palavras perdem a função designativa 

ou expressiva (não remetem às coisas nem expressam sentimentos) e passam 

a ter uma finalidade em si mesmas. Desenrolam-se num espaço que se 

pretende autônomo, constituído de formas, sons, figuras, que entre si estão em 

relações rítmicas, de composição etc. As palavras passam a ser tudo, mas é 

justamente no momento em que elas constituem uma obra que também elas 

atingem esse ponto da própria dissolução. Por quê? 

A palavra, que em geral designa a ausência da coisa, ao formar poema, designa 

esta ausência e ao mesmo tempo a presença dessa ausência. Estatuto 

paradoxal da palavra poética: faz as coisas desaparecerem e faz aparecer esse 

desaparecimento numa fulguração noturna.” (PELBART, 1989a, p. 75-76) 

Edição  Maruzia Dultra 

  



538 
 

FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  É sempre por um fio 

Pele  -- 

Voz(es) Leticia Montenegro 

Música  Som direto 

Câmera  Maruzia Dultra 

Ação  Leticia Montenegro 

Texto  “Contingência e possibilidade: ora, talvez seja o momento de tentar juntar esses 

fios soltos – da linguagem, da infância, do pensamento, da política, para retomar 

o tema da biopolítica” (PELBART) 

“(...) o ter achado um fio na minha meada , permitindo que essas forças 

tomassem forma.” (PELBART, 1989, p. 11) 

“eu gostaria é de trazer à tona esse fiozinho muito tênue, uma espécie de 

nervura do real, (...) do virtual (...).” (PELBART, 2005) 

“(...) você está com muitos elementos em mãos, vai ter que filtrar um pouco, 

enxugar, puxar um fio, mas no momento isso não é a coisa mais importante 

(...).” (ppp, em e-mail) 

“A aranha, quando começa sua teia, precisa estender o primeiro fio, e seu 

recurso é uma espécie de vela, um paraquedas de seda que, com um vento, há 

de se encarregar de estender o primeiro fio assim que ele grudar em algum 

ponto – essa engenhosidade nos deixa assombrados.” (PELBART, 2013, p. 275) 

Edição  Maruzia Dultra 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  história infinita 

Pele  -- 

Voz(es) -- 

Música  O escrivão e a baleia (Duo n – 1) 

Câmera  Márlon Moreira 

Ação  Maruzia Dultra 

Texto  Versões a partir de versões a partir de versões a partir de versões a partir de V 

Edição  Maruzia Dultra 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  Nenhures 

Pele  -- 

Voz(es) -- 

Música  Áudio de batimento cardíaco 

Câmera  -- (Letreiro direto na tela) 

Ação  -- 

Texto  “A palavra poética não se dirige para a segurança de uma presença, como a 

palavra bruta, mas para a presença de uma ausência, para o aparecimento de 

‘tudo desapareceu’ que ela tematiza.” (PELBART, 1989a, p. 78) 

“A palavra bruta é a do cotidiano, que nos coloca em relação com os objetos do 

mundo, que nos dá a ilusão, através de sua familiaridade, que o mundo é 

familiar. Transforma o estrangeiro e o insólito em habitual, e ao mesmo tempo 

se atribui a leveza do espontâneo e da inocência. A linguagem torna-se uma 

espécie de silêncio transparente, através do qual falam os seres, suas 

finalidades e sua segurança.  

A palavra poética, ao contrário, não remete ao mundo. Este, junto com suas 

finalidades, diante dela recua e se cala. Na palavra poética fala a palavra e a 

linguagem recobra sua espessura própria. A linguagem é que se torna essencial, 

daí chamar-se palavra essencial. Nela as palavras perdem a função designativa 

ou expressiva (não remetem às coisas nem expressam sentimentos) e passam 

a ter uma finalidade em si mesmas. Desenrolam-se num espaço que se 

pretende autônomo, constituído de formas, sons, figuras, que entre si estão em 

relações rítmicas, de composição etc. As palavras passam a ser tudo, mas é 

justamente no momento em que elas constituem uma obra que também elas 

atingem esse ponto da própria dissolução. Por quê? 

A palavra, que em geral designa a ausência da coisa, ao formar poema, designa 

esta ausência e ao mesmo tempo a presença dessa ausência. Estatuto 

paradoxal da palavra poética: faz as coisas desaparecerem e faz aparecer esse 

desaparecimento numa fulguração noturna.” (PELBART, 1989a, p. 75-76) 

Edição  Maruzia Dultra 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  O papel da performance 

Pele  -- 

Voz(es) Maruzia Dultra 

Música  Som direto 

Câmera  Maruzia Dultra 

Ação  Maruzia Dultra 

Texto  Estou diante da página. Ela é anterior ao texto que, nesse agora, escrevo, 

e mais anterior ainda ao texto que, neste outro agora, leio. Que, neste outro 

agora, lê. 

Edição  Maruzia Dultra 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  O que pode um corpoimagem? 

Pele  -- 

Voz(es) -- 

Música  Som direto 

Câmera  Maruzia Dultra 

Ação  Maruzia Dultra 

Texto  O que pode um corpoimagem? 

Edição  Maruzia Dultra 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  Parto da palavra 

Pele  Leticia Montenegro 

Voz(es) Leticia Montenegro; Maruzia Dultra 

Música  The sounds of silence (Paul Simon)/Som direto 

Câmera  Maruzia Dultra 

Ação  Leticia Montenegro 

Texto  Professor, Tanto tempo e meio depois, volto a estas linhas minhas que são tuas. 

Muitas perguntas se passaram; outras ficaram e ressoam: O que é o invivível?612 

Quase sem querer, descubro que é invivível viver sem você. Como conviver com 

esta ausência espectral e sobreviver a ela? Incorro em zonas limítrofes de tal 

condição, nas quais posso te encontrar, te encontro. A ressoar a perplexidade 

de Espinosa,613 quantas... O corpo humano tem necessidade, para conservar-

se, de muitos outros corpos, pelos quais ele é como que continuamente 

regenerado.614 Quantos...? Ausento uma página do livro: descolo, desloco, para 

fazer estas costuras de pele-pensamento. (Será que olharás para a tua com 

saudade da minha?) Eis, pois, que (te) escrever é já a minha forma615 de 

provocar tua aparição. 

“POSTULADOS: 

1. O corpo humano compõe-se de muitos indivíduos (de natureza diferente), cada 

um dos quais é também altamente composto. 

2. Dos indivíduos de que se compõe o corpo humano, alguns são fluidos, outros 

moles, e outros, enfim, duros. 

3. Os indivíduos que compõem o corpo humano e, consequentemente, o próprio 

corpo humano, são afetados pelos corpos exteriores de muitas maneiras. 

4. O corpo humano tem necessidade, para conservar-se, de muitos outros corpos, 

pelos quais ele é como que continuamente regenerado. 

5. Quando uma parte fluida do corpo humano é determinada, por um corpo 

exterior, a se chocar, um grande número de vezes, com uma parte mole, a parte 

fluida modifica a superfície da parte mole e nela imprime como que traços do 

corpo exterior que a impele. 

6. O corpo humano pode mover e arranjar os corpos exteriores de muitas 

maneiras.” (SPINOZA, 2013, p. 105). 

Se o labirinto está na pele, o que pode ser a linha? 

Edição  Maruzia Dultra 

                                                           
612 Referência à frase: “Não a vida vivida, mas o invivível da vida” (PELBART, 2013, p. 207). 
613 (PELBART, 2013, p. 32)/ (PELBART, 2013, p. 47). 
614 (SPINOZA, 2013, p. 105). 
615 (LIMA, 2013, p. 91). 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  Tanto quando 

Pele  Maruzia Dultra 

Voz(es) Maruzia Dultra 

Música  Central do Brasil (Antônio Pinto) 

Câmera  Maruzia Dultra 

Ação  Maruzia Dultra 

Texto  “Estou me sentindo como se eu já tivesse alcançado secretamente o que eu 

queria e continuasse a não saber o que eu alcancei. Será que foi essa coisa 

meio equívoca e esquiva que chamam vagamente de experiência? (...) Escrever 

é sem aviso prévio. (...) o instante é de repente. (...) Eu poderia pegar cada 

vislumbre e dissertar durante páginas sobre ele, mas acontece que no vislumbre 

é às vezes que está a essência da coisa. (...) O que me importa são instantâneos 

fotográficos das sensações. (...) Às vezes a sensação de pré-pensar é agônica, 

é a tortuosa criação que se debate nas trevas e que só se liberta depois de 

pensar – com palavras. (...) As coisas obedecem ao sopro vital. Nasce-se para 

fruir e fruir já é nascer. (...) O que tenho me entra pela pele e me faz agir 

sensualmente. (...) O pré-pensamento é em preto e branco. O pensamento com 

palavras tem cores outras. O pré-pensamento é o pré-instante. (...) Em cada 

palavra pulsa um coração (...) onde circula sangue. Eu vivo em carne viva. (...) 

Esta carta [vídeo-carta] é um pombo-correio. (...) Se você me ler [vir], será por 

conta própria e autorrisco. (...) Escrevo como escrevo sem saber como e por 

quê – é por fatalidade de voz. O meu timbre sou eu [é você]. Escrever é uma 

indagação – é assim: ? [Assim?]” (LISPECTOR, 1978, p. 27-14, modificado) 

Edição  Maruzia Dultra 
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FICHA TÉCNICA – Vídeo-carta (não) filosófica 

Título  Uma plástica intimidade 

Pele  -- 

Voz(es) Maruzia Dultra 

Música  Uma valsa simples que não queria (Alexandre Guerra) 

Câmera  Maruzia Dultra 

Ação  Maruzia Dultra 

Texto  Uma plástica intimidade 

A cidade cinza 

As pessoas da cidade cinza 

As pessoas cinzas da cidade 

 

“Primeiro existe a luz, embora ela ainda não seja percebida. Ela é antes o 

transparente puro, invisível, incolor, informal, intocável. (...) A luz é a abertura 

que faz o espaço. (...) A bruma, a bruma solar É que vai preencher o espaço. 

(...) A bruma é o primeiro estado da percepção nascente e compõe a miragem 

na qual as coisas sobem e descem, como sob a ação de um pistão, e os homens 

levitam, suspensos numa corda.  

Ver brumoso, ver turvo: um esboço de percepção alucinatória, um cinza 

cósmico. (...) o branco se escurece em amarelo e o negro se clareia em azul. 

Areia e céu, até que a intensificação dê o púrpura cegante onde arde o mundo 

(...). Do cinza ao vermelho, há o aparecer e o desaparecer do mundo no deserto, 

todas as aventuras do visível e de sua percepção. (...) A cor é movimento, é 

desvio, deslocamento, deslizamento, obliquidade, tanto quanto o traço. Ambos, 

a cor e o traço, nascem juntos e se fundem. (...) sempre em movimento, os 

grandes traços coloridos por camadas, as cores feitas a largos traços. (...) para 

transmutar-lhe a percepção e dele ‘abstrair’ uma Visão. (...) num sonho-

pesadelo de tudo trair ao mesmo tempo. (...) Seria o caso, antes, de um profundo 

desejo, de uma tendência a projetar nas coisas, na realidade, no futuro e até no 

céu, uma imagem de si mesmo e dos outros suficientemente intensa para que 

ela viva sua própria vida: imagem sempre retomada, remendada, e que não para 

de crescer ao longo do caminho até tornar-se fabulosa. (...) a força de projeção 

de imagens, é inseparavelmente política, erótica, artística. (...) Trata-se de 

fabricar o real e não de responder a ele. (...) por trás da imagem não há nada, 

uma ‘ausência de ser’, um vazio que dá testemunho de um eu dissolvido.” 

(DELEUZE, 2011a, p. 147-152) 

Edição  Maruzia Dultra 
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APÊNDICE E 

Apresentação e títulos da Coleção (no prelo) 
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Livros impressos e manuscritos: 

1. A vida e as aventuras de uma cor que se inventou – 2014 

2. Cartas (não) filosóficas – 2013 

3. Declaração ao Amor – 2015 

4. Diante de Dante – 2015-2018 

5. Ensaios corpográficos – 2016-2017 

6. Entre a tela e a pele – 2014-2015 

7. O avesso do in vivível – 2014 

8. p. 36 – 2018  

9. Parto da cor – 2014 

10. Seres-poesia – 2014-2018. 

Livros quase-de-artista: 

1. Artesania cinematográfica – 2012-2018  

2. Artesania demorada – 2011-2018 

3. Caderno-caixa – 2011-2018 

4. Caderno-caixa II – 2011-2018 

5. Cartas ao Mar – 2015-2018 

6. CÓPIA ORIGINAL EM BRANCO (ou Eu preferiria adulterar) – 2014-2018 

7. história infinita – 2011-2018 

8. Mar Claro: águas que se desfizeram – 2014  

9. Página-caixa – 2011-2018 

10. Primeiro amor adulterado – 2014-2018 

  

Na contramão das regras do mercado editorial, esta coleção leva às mãos do 

leitor livros em formatos diversos editados em tiragem mínima, a fim de 

promover o contato com tato, o encontro, enfim, que sustenta o insustentável 

gesto da escrita. Os títulos, elaborados entre os anos de 2011 a 2018, variam 

da forma impressa, manuscrita, até livros quase-de-artista. As versões digitais 

estão disponíveis na miniteca: acesse, copie, adultere e distribua. 



548 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

APÊNDICE F 

Convite de acesso à miniteca  

(Divulgação online)
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APÊNDICE G 

Projeto expográfico CO     TATO  





projeto expográfico da Tese



Videoprojeção
e ocupação  do foyer

14 dez. 2018 | 8h30 – 12h30



Suporte expositivo



“

”(BENJAMIN, 2009, p. 237)

Mobiliário: 150 cm (largura) x 80 cm (altura) x 30 cm (profundidade)



Por que uma expografia

“Algo que revele esse caminho e os percalços, a beleza dele também. 

A pele, as fotos, os vídeos, eu não sei tudo, na verdade sei pouco do que tem uma [tese]. 

Mas mostra mesmo toda essa performance do conhecimento.” 

(MONTENEGRO, 2018)

Nesse domínio do percurso enquanto espaço-tempo de criação, “tudo pode” – portanto esta é uma exposição em que

tudo cabe, daí um processo de curadoria que é criativo e curativo, pois acolhe as feridas do caminho, os tropeços,

as hesitações, a sombra das dúvidas... O circuito vivido e invivido na pesquisa. Nesse sentido, é preciso afirmar:

Não estamos usando a pesquisa para fazer terapia. 
As riquezas e fragilidades são potencializadas na tese.* 

“O projeto (...) se forja a cada passo, esbarrando em mil realidades que ele não pode nem negligenciar nem dominar. 

(...) Longe dos fantasmas do controle ou da onipotência que marcam cada vez mais os roteiros, 

ele (...) não pode avançar sem suas fraquezas.” 

(COMOLLI, 2008, p. 174-175)

* Adulteração da fala de ppp em matéria jornalística sobre os cinco anos de existência da Cia Teatral Ueinzz: 

“Não estamos usando o teatro para fazer terapia, é o contrário disso. Suas riquezas e fragilidades são potencializadas no palco.” 

(PELBART apud DÁVILA, 2001).



Adulteração do poema visual de 

Max Martins

por uma hapticidade das “artes hápticas”: 

a sede pelo toque



Videoprojeção:

A vídeo-carta por vir convida o olhar a tocar através das imagens e palavras hápticas.

Miniexposição:

Objetos para serem tocados, manipulados, descobertos em suas filigranas pelo tato.

Não há faixa de segurança em lado algum.

[ENTRAR NA TELA,

TOCAR NA IMAGEM, 

PERCORRER OS OBJETOS]





[cadernos e diários de pesquisa]
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Parto da cor

A vida e as aventuras 
de uma cor 

que se inventou
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(MARTINS FILHO)

Entre a tela e a pele



Fazer do poema objeto de 

intrusão por todos os lados. 

Max sempre repetindo: tu, tu, tu.

[miudices

que brotam e 

se desdobram]



história infinita
[livro quase-de-artista]
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tu,     tu,     tu.

[livro quase-de-artista]

Reencontro Élida em tuas Cartas ao Max, que vira e mexe roubo para mim. Uma lágrima não resiste à

pequena e devastadora lembrança de que ela, n’algum lugar desta Terra, vive sem mim. Lembro de ter

aprendido esses dias que maré, em tua terra natal, é a distância entre dois pontos – MarÉ. Mas é

improvável que estejas lá, o que me impede ainda de calcular. O quanto eu precisaria nadar ou remar

para te alcançar? Me restam estas Cartas ao Mar, que me envio como se fosse a ti – reverberando tua
língua, teu ritmo, tua entonação que é toda única... por isso inesquecível. Assim, simplesmente, vou

lançando oferendas a Iemanjá, torcendo que um dia – ah, um dia... – Élida há de me escutar!

Mar sempre repetindo: tu, tu, tu.



Mar Claro: águas que se desfizeram
[caderno-carta]

enviado para Marcelo Cerqueira Neder e seus Versos que me fizeram
em diálogo com Água viva (C.L.) e em resposta ao poema “Turista”



[postal adulterado]Walyndo



Destinatário adulterado

(ou Fetiche de papel aos pedaços)

Imprimir a carta: Tocá-la pela última vez: Dobrá-la: Colocá-la num envelope: Tomar nota de seu endereço: Ir até o correio: Preencher o campo de

destinatário ERRADO: Temer que ela não chegue: Pedir uma correspondência com aviso de recebimento: Pagar a postagem: Ir embora de mãos

vazias: Sentir um pouco de arrependimento: Pensar em embargar o carteiro: Impedi-lo imaginariamente de seguir o caminho: Querer evitar um

desastre: Mas já ser tarde demais: Ter novamente um impulso de coragem: Acreditar que fez o que tinha que ser feito: Não olhar para trás: Deixar

que o liame seja suficientemente solto para que ele não se solte: Liberá-lo dos medos: Voltar a crer no inadvertido: Deixá-lo pulsar: Entrar num

estado agudo de felicidade pelo ato: Ter consciência do abismo: Aceitar um possível silenciamento: Respeitá-lo: Sem que isso configure uma

desistência: Não duvidar do método: Lembrar de não duvidar: E: RECEBER a carta...?????

Desabar por ter de volta nas mãos o envelope lacrado: Tentar encontrar explicações: A carta foi devolvida: Porque não tinha o número do

apartamento: Pior: Porque se recusou a abri-la: Sequer, recebê-la: Demorar três infindáveis minutos para entender o que aconteceu: Ter um alívio

instantâneo: Rir: Não acreditar no próprio feito: Rir muito: Achar graça da assustadora displicência: No segundo seguinte, me dar conta da terrível

possibilidade de que chegue às suas mãos o cartão laranja do ‘aviso de recebimento’: De uma correspondência que jamais escreveu: Jamais imaginou

existir!: Desesperadamente buscar o número rastreador para tentar identificar “o remetente” registrado na agência: Dias depois, ter o sossego da

entrega do documento em minha residência: De não ter cometido o erro ao extremo: De ter me livrado do absurdo, ao menos, perante você.

Seguir o lembrete inicial: Insistir no envio: Quase repetir o erro: Ser alertada pela irmã caçula: Preencher com cuidado milimétrico o novo envelope:

Ter saudade da caligrafia que tinha: Que agora é, incontrolavelmente, trêmula: Fazer a nova postagem: Sair do correio com a coragem renovada:

Sentir suavidade para prosseguir as tarefas cotidianas: Calcular o dia da real chegada da carta: 02 dez. 2013: E, por um grande acaso, descobrir:

Você viajará: Na véspera desta data: Para o Japão!



[presentes fotográficos]

Foto: Luciana Accioly 
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Fotos: Victor Venas

“Para vivificar e cativar Maruzia”

Foto: Luciana Accioly 



costura gráfica 
com Max Martins 
para Waly Salomão
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APÊNDICE H 

Registro fotográfico da expografia CO     TATO  
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Expografia realizada na Banca de Defesa desta Tese 

(SALADEARTE Cinema da UFBA, 14 dez. 2018) 
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APÊNDICE I 

Registro fotográfico dos Experimentos da Tese  
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ANEXO 

Texto “A amizade do amigo Felippe Serpa: Dádiva do amar”,  

                      de Dante Galeffi 

  



584 
 

“A amizade do amigo Felippe Serpa: Dádiva do amar” 

por Dante Galeffi 

 

 

A amizade não é uma dessas palavras que se possa dizer o que seja.  O dizer 

da amizade é ser-amigo. A amizade é sempre amante, já disse, entre outros, Hugo 

Kutscherauer. O ser amante da amizade é sempre um deixar-ser o outro em sua 

possibilidade instante.  Não se é amigo por interesse, pois a amizade está além do 

querer: é um realizar-se duradouro e firme, maleável e incisivo, simultaneamente.  A 

amizade não é um meio-termo qualquer de uma insignificância infinitesimal egóica. 

Ser amigo é, antes de tudo, amar-se a si mesmo. Amar-se a si mesmo, por seu turno, 

é ser o outro de si na plenitude inominável do encontro com a diferença. O amigo 

nunca é simplesmente amigo. O amigo só é amigo no silêncio da fala. Não se diz para 

o amigo que se é amigo. Quem é amigo não confirma a amizade na publicidade do 

gesto. O amor do amigo é amante em si mesmo: ele não se agrega à gangue do falatório 

dos que temem morrer. O amigo não mede sua amizade no livre comércio das 

emoções. A amizade não é uma medida que se possa oferecer em praça pública para 

o consolo e adestramento dos corpos inertes. Amizade é um substantivo derivado do 

verbo amar. O verbo da amizade é o amar.  E porque são infinitas as formas do amar, 

quando se fala do amar é sempre preciso dizer do amar em si mesmo. Quando se fala 

da amizade é sempre preciso ser amante em si mesmo. É nesta implicação que aqui 

acolho a amizade do amigo Felippe Serpa como uma dádiva do amar. 

No dia 15 de novembro de 2003, Felippe Serpa realizou a morte. A morte é, 

para a quase absoluta maioria dos humanos, o maior enigma existente. Todos tremem 

diante da morte, sobretudo quando próxima. Felippe, entretanto, fazia parte dos 

poucos (em quantidade) seres humanos que compreendiam a morte como correlato 

indissociável da vida. Morte e vida eram, para Serpa, a mesma coisa. Nos últimos 

tempos ele vinha falando da morte nos termos de uma diferença radical 

surpreendente, como se já partilhasse da ordem implícita do Sóphon que a tudo une 

na mesma e irrepetível diferença. Felippe escreveu um poema falando dessa 

diferença originante de Vida e Morte. O poema recolhe as seguintes imagens: 
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“Vida e Morte 

                      Gestadas no acontecimento, 

                      No estado tensivo 

                      Infinito-finito, 

                      Vidavivente-vidavivida, 

Jogojogante-jogojogado, 

Instituinte-instituído. 

Em cada acontecimento, 

Precipitação de uma das infinitas possibilidades 

Do ser-sendo, 

Vivemos e morremos. 

Vivemos na tensão da perspectiva do acontecimento, 

Morremos na precipitação do acontecimento, 

E voltamos para o estado tensivo 

Infinito-finito, 

Vidavivente-vidavivida, 

Jogojogante-jogojogado, 

Instituinte-instituído, 

O eterno retorno. 

Na gestação do ser-ente 

Está o originário do estado tensivo, 

Sem fundamento, 

A vida e a morte. 

No cessar do estado tensivo 

Está a morte, 

Finitude 

Vidavivida, 

Jogojogado, 

O instituído. 

Para além da morte 

O infinito, 

A vidavivente, 

O jogojogante, 

O instituinte, 

Também para além da vida.” 

(Felippe Serpa, em “Vida e Morte”) 
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O amigo Felippe se foi para além da vida e da morte. O seu legado é 

incomensurável.  Não se pode medir a grandeza de sua obra. Amante da amizade, 

Serpa foi reconhecido pelos que o amam como Pajé. Sim, Felippe Serpa foi um grande 

Pajé, para dizer pouco. Sua presença, hoje, persiste em nossa constelação vivente 

como estrela de luminosidade sapiencial.  Ao seu modo, Felippe viveu a vida dos 

sábios. Isto ficou mais evidente depois de sua saída do reitorado, quando pode 

experienciar uma radicalização de seu anarquismo epistemológico em seu modo de 

ser cada vez mais criança-criadora infinita e jogojogante-vidavivente-instituinte em 

tudo o que fazia. O amigo Felippe, para mim, deixou o maior presente: sua amizade 

infinita-jogojogante- instituinte-vidavivente. Felippe, agora, não está mais nem vivo e 

nem morto:  tornou-se presença-presente em tudo o que é.  A saudade, entretanto, é 

grande, pois quem haverá de comer do pão e beber do vinho postos sobre a mesa 

para nutrir os diálogos intermináveis?  Do seu legado maior fica a amizade que nos 

reuniu em torno do pensar com-sentido, para além da vida e da morte. Felippe Serpa 

continuará sendo uma dádiva do amar. E porque amante, e porque amigo, para ele 

“além da vida e além da morte não é vida nem morte”.  Felippe Serpa: o amigo-amante 

da tensão vida-morte. Assim, mesmo morto ele continua vivo em nós e entre nós. Um 

abraço inabraçável, amigo: comer o pão, beber o vinho em sua memória, sempre que 

houver diálogo inquebrantável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Texto publicado no site Rascunho Digital da Faced-UFBA, em 03 ago. 2009. Disponível em: 
<http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/ver.php?idtexto=221>. Acesso em 23 jan. 2015.] 

http://www.rascunhodigital.faced.ufba.br/ver.php?idtexto=221
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