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RESUMO 

 

[SIC] SUTIS INVENÇÕES CURATORIAIS - ou como criar um sismógrafo para si. 

 

 [SIC] – SUTIS INVENÇÕES CURATORIAIS  é uma montagem poética de acontecimentos 

colhidos na arte, na clínica e também onde elas se encontram e faíscam. Um maquinário 

estético-clínico que pretende dar a ver certos invisíveis, ilegíveis e indizíveis. Essa montagem 

reúne em três constelações curatoriais – [CAIXA PRETA], [PONTO CEGO] e [SISMÓGRAFO] – 

imagens, gestos e palavras, fabricações artesanais agitadas de um extremo ao outro, tremores 

na fronteira com a linguagem, segundo Deleuze. Invenções estéticas que constituem saberes, 

na forma de apreensão do mundo, na variação dos tempos e na apropriação das experiências, 

indagando o que essas imagens-gestos apresentam de um tempo e de uma força, na 

insistência em existir apesar de tudo, nas palavras de Didi-Huberman. Balizam esse trabalho os 

conceitos de inoperância – proposto por Agamben com o intuito de nos ajudar a desmanchar a 

exigência de respostas na chave da eficiência/eficácia, funcionalidade ou completude – e de 

rememoração, de Benjamin, convocado pelas narrativas menores, lacunas da história, que na 

opacidade podem cintilar devires. Uma montagem poético-curatorial que joga com a ideia de 

curadoria em arte e “cuidadoria” (do cuidado) em saúde, reunindo gestos, imagens e narrativas 

que surgem de uma sobrevivência a prescritivos modos de vida, resistindo aos ideais de cura e 

de protocolos existenciais normatizantes.  
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Palavras-chaves: Imagens. Gestos. Inoperância. Produção de Subjetividade. Curadoria. 

Terapia Ocupacional. Tendências. 
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ABSTRACT 

 

[SIC] SUBTLE CURATORIAL INVENTIONS - how to create a seismograph for yourself. 

 

 [SIC] – SUBTLE CURATORIAL INVENTIONS is a poetical assembly of events harvested from art, 

clinic and at points where art and clinic meet and sparkle. It is a aesthetic-clinic machinery 

created in order to show some invisibles, illegibles and unspeakables. This assembly reunites in 

three curatorial constellations – [BLACK BOX], [BLIND SPOT] and [SEISMOGRAPH] – images, 

gestures and words, artisanal manufactures wiggled from one end to the other, quivering at the 

edge of language, according to Deleuze. Aesthetical inventions that constitute knowledge, 

forms of world-apprehension, variation in time and appropriation of experiences, inquiring as to 

what these images-gestures present from a time and a strength, insisting on existing in spite of 

everything, to quote Didi-Huberman. This work is constructed upon the concept of inoperability 

– proposed by Agamben aiming at helping us to dismantle the demand for answers on the key 

efficiency/efficacy, functionality or completeness – and the concept of remembrance, from 

Benjamin, evoked by smaller narratives, history gaps, that in opacity may twinkle becomings. A 

poetic-curatorial assembly which plays with the concepts of curatorship from art and “careship” 

from care in health, gathering gestures, images and narratives that come from surviving 

prescriptive ways of living, resisting ideals of cure and normalized existential protocols.  
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Keywords: Images. Gestures. Inoperability. Production of Subjectivity. Curatorship. 

Occupational Therapy. Tendencies. 
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PRÓLOGO 

  

Tece-se essa tese a muitas mãos e especialmente a muitas vozes. Vozes que gritam, que 

murmuram, cantam, grunhem, sopram em meus ouvidos. Vozes lidas, vozes em coro, vozes 

desesperadas, vozes acompanhadas, decrépitas, solitárias. Ouço vozes, esse é meu ofício e 

meu sintoma. E, no entanto, em certas ocasiões, elas emudecem. Emudecem diante do outro, 

emudecem por constrangimento e porque não aguentam dizer. Emudecem porque é difícil 

falar, organizar um discurso, reunir interessados, encontrar interlocutores. Emudecem porque 

sabem, hesitam, acham que não ganharão consistência suficiente. Emudecem por não saberem 

que não há suficiência possível. Mas, ainda assim, pulsa a insistência: é preciso dizer, apesar de 

tudo. Dizer sons, dizer cores, dizer tamanhos e alturas, dizer temperaturas. Dizer o sensível. 

Dizer forças. Dizer imagens. Dizer o indizível. 

 

Tece-se com esburacamentos, inclusive a partir deles. Sabe-se de antemão que esse tecido não 

será liso, apresentará irregularidades, rugosidades, lacunas. Este trabalho quer destacar 

justamente essas lacunas que compõem histórias e afirmar que temos muitas histórias, sempre 

no plural, e, portanto, impossível de reunir em um discurso único ou homogêneo. A arte, diz 

Didi-Huberman (2017), se apresenta como uma espécie de olho da história, de histórias, 

acrescentaríamos. Histórias singulares, múltiplas, que precisam sobreviver à ideia de uma 

grande história, no geral contada pelos vencedores, colonizadores, dominadores. Esta ideia de 

História apaga rastros e ignora as tais lacunas presentes em todas as histórias. Este trabalho, 
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tecido a partir dessas lacunas, lançando mão de uma escuta apurada do trabalho clínico e um 

olhar calibrado por esta ideia da arte como olho da história, quer justamente dar a ver as falhas, 

a inoperância, os desajustes das grandes máquinas que avançam, a despeito de tudo, rumo ao 

que se supõe “progresso”, ordenando formas, determinando metas, superando limites e 

querendo atingir a qualquer custo seus objetivos.  

  

Para iniciarmos, uma pequena contextualização. Falo do lugar de inquietudes de um tempo em 

que se naturalizam diversas forças impositivas, invisíveis, que se infiltram silenciosamente ou 

que se quer silenciar. Falo profissionalmente do lugar de agente de saúde, de cuidado, em 

tempos em que os sintomas parecem cada vez mais como que evidências de um adoecimento 

coletivo, porém localizado no indivíduo e, por vezes, somente a ele atribuído. Mais 

especificamente, falo do lugar de terapeuta ocupacional, profissão que lida com fragilidades 

dos sujeitos – sejam eles marcados por deficiência física, intelectual ou sensorial, por uma 

condição de saúde mental ou vulnerabilidade social – tolhidos em direitos, em acesso, 

autonomia, mas que também lutam por uma ampliação da compreensão no que diz respeito a 

uma trama de um comum cada vez mais escasso e normatizante. Falo a partir do lugar de 

pesquisadora de um programa em estética e história da arte numa universidade pública em 

crise e cujo ensino e pesquisas têm sido cada vez mais precarizados, mas que resiste, porque é 

preciso seguir pensando, apesar de tudo, também de dentro das instituições. Mais do que 

apenas com palavras, falo com imagens, opero com poéticas, sustento minha posição com 

gestos. Tudo isso para encontrar pares, reunir forças, partilhar algum comum e para seguirmos 
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pensando juntos. Apresento o que meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, o meu corpo 

sentiu, e transmito isso assumindo minha condição nada asséptica, nada imparcial, nada à 

distância, se é que isso é possível no trabalho de um pesquisador. Portanto, assumo os riscos e 

misturas necessárias e localizo o que fica de fora.  

Falo para dar a ver um certo pano de fundo que é o que interessa e que constitui muitas vidas 

aqui convocadas e outras tantas vidas quaisquer. Este pano de fundo apresenta densidades, 

experiências históricas e condições de uma época. Falo para que emerjam memórias já 

esquecidas numa aposta de que possam apresentar atualizações inusitadas. Não falo, portanto, 

para dar conta de uma memória individual, tranquilizadora de um “eu”, mas para dar lugar ao 

que Jeanne Marie Gagnebin (2013, p. 74) chamou de ondas de desejos, revoltas e desesperos 

coletivos.  

 

São montagens de uma vida. 
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MAPA DE NAVEGAÇÃO AÉREA 	
 

O mapa de navegação aérea sempre me despertou curiosidade. Perguntava-me se seria 

navegação entre nuvens ou se seria o céu ou o ar contido em m-ar. Imaginava um mapa escuro, 

azul marinho, é claro, mas um marinho celeste. Um mapa que guiasse navegadores em meio ao 

breu, apenas com sinalização luminosa e intermitente das estrelas. Seria isso? Ou seria o 

inverso? Seria um mapa para embarcações voadoras? Pouco importava. O que importava era a 

viagem na qual eu embarcava a cada vez em que me debruçava sobre este pensar. Certo dia, 

um desses mapas de navegação aérea me caiu no colo. Uma relíquia de família, dessas coisas 

que se coleciona não se sabe para que e que permanecem engavetadas por décadas. Lembro-

me bem que a decepção foi grande. Nenhuma semelhança com os mapas imaginários que eu 

esboçava. Não eram de modo algum desprezíveis. Eram lindos, fundos claros, mal dobrados, 

os vincos datavam o tempo, guardados em uma pasta de papel Kraft. Marcavam uma época 

em que ainda os cupins eram ameaças de futuro se alimentando de passado. Eram visíveis os 

rastros de rios, as variações topográficas, curvas de nível. Ai, as curvas, como eram lindas! 

Linhas orgânicas, muito finas e precisas, com alguma indicação de cor, escala de altitude, 

distância e alguma outra que já não me lembro.    

Tenho dito recentemente que não estamos nunca no mesmo barco que alguém. Estamos 

sempre sós. Estamos em nossas flutuações com embarcações próprias. Mas desconfio que 

talvez estejamos no mesmo mar. E é um pedaço ou pedaços desse vasto mar que nos circunda 

a perder de vista que naveguei durante estes quatro últimos anos. Pedaços de mar em que 
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visualizei paisagens que certamente não estão mais onde as encontrei, porque um senso de 

impermanência envolve todos e quaisquer pedaços de mar. Esses que fui recolhendo me 

habitaram e me ocuparam por estes tempos, e é neles que os convido à travessia, cada um a 

seu modo, com a embarcação que lhes couber.  

O que orienta essa navegação é um imaginário constelar organizado em lampejos. Pontos 

luminosos, cintilações que cultivam a opacidade e não a querem ofuscar. No caso, aqui, 

compusemos três constelações que nada mais são do que maquinários estético-clínicos que 

querem dar a ver certos invisíveis, ilegíveis e indizíveis movidos por imagens-gestos. São elas: 

[CAIXA PRETA], [PONTO CEGO] e [SISMÓGRAFO]. Todas três compostas por lampejos 

moventes que podem, portanto, se deslocar, se sobrepor, conjurar com as constelações que 

desejarem, embora estejam reunidas por critérios de vizinhança em torno de alguma 

constelação prévia. Os nomes das constelações nos dão pistas de que a navegação talvez seja 

já de antemão fadada a um certo fracasso, visto que pressupõe desastres, cegueira e abalos 

sísmicos.   

 

[1]  Ardências iniciais 

 

Navegação tácita, guiada por lampejos, pequenas luzes intermitentes em meio à opacidade. 

No contato com esses lampejos, sentidos de ardência se apresentaram. Didi-Huberman surge, 

então, para nunca mais abandonar seu papel de intercessor desta pesquisa. Inquietou-me com 



	 19 

uma hipótese muito simples e perturbadora: a imagem arde! Arde quando toca o real (DIDI-

HUBERMAN, 2012, p.208). 

Em que medida uma imagem poderia produzir ardência?  

Dou-me conta de que rapidamente um inventário de imagens ardentes já ganhava forma. Um 

verdadeiro arrastão. Imaginário de ardências. Imagens que me tomaram, tomaram meu tempo, 

me fizeram pensar debruçada sobre elas, me convocaram inclusive a multiplicá-las. Imagens 

visuais, mas imaginárias também. Imagens que ainda estavam se fazendo ou que nunca 

chegariam a se tornar visíveis. Imagens provenientes dos mais variados lugares – da vida 

citadina de São Paulo, de experiências atravessadas pelo sofrimento, imagens inventivas de 

sobrevivências, imagens da arte, de sonhos, de resiliências. Pensamento que se agita a cada 

vez que se debruça sobre as próprias imagens, mas que, difusamente, não parece ter imagem 

própria. Pensar a partir de imagens, pensar atravessado por elas e também com elas. Imagens 

ocupando, rasgando, chicoteando o pensamento. 

De início, então, Didi-Huberman é um feliz encontro inquietando com as perguntas: “[...] a que 

tipo de conhecimento pode dar lugar a imagem? Que tipo de contribuição ao conhecimento 

histórico é capaz de aportar este “conhecimento pela imagem”?” (DIDI-HUBERMAN, 2012, p. 

209).  

Toda investigação dessa pesquisa segue, portanto, espetada e alinhavada por uma agulha com 

linha dupla: desejo de ardência e imagem-pensamento. Imagem-pensamento de um tempo, 
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como olho da história, de histórias menores, singulares, que nos dão pistas de uma leitura de 

nosso tempo, apresentação de sintomas dos dias atuais.  

Organizado em uma montagem de imagens, este trabalho apostou no que as imagens podem 

produzir de disparação e díspares, produzir ardência. Arde ou não arde? É isso que se quer 

colocar a prova, prova de ardor, do quanto elas nos tocam, do modo como ardem, como nos 

atravessam com sua força e movência.   

Mas ainda uma terceira linha se apresentou, em meio a essas indagações acerca das imagens e 

ao inventário imagético que se formou. Afinal, o que essa seleção de imagens reúne? Forças 

sensíveis, certamente. Mas sobre quais panos de fundo e com que recortes, aparentemente ao 

acaso, estava se dando esta curadoria? À medida que se criava algum tipo de narrativa, 

apurando um certo olhar para essas imagens, os gestos produtores dessas imagens vibravam, 

por vezes, mais do que as próprias imagens, evidenciando que os gestos, como que o avesso 

das imagens, teriam muito a dizer sobre elas. Um certo lugar de bastidor do que supostamente 

é a cena principal, no caso, a própria imagem. Ou ainda, como no ato de bordar, em que o 

tecido prensado em um bastidor dá a ver a imagem e seu avesso que guarda toda a 

movimentação, um emaranhado de fios em seu vai e vem na composição de ligações entre 

diferentes pontos. Ligações que são invisíveis ao olhar a imagem, mas que a sustenta. Nós, 

labirintos de linhas, traçados e até mesmo o caos. Importância dos gestos, beirando o invisível, 

em produzir e gestar uma imagem. Os gestos como produção, processos de construção, seu 

entorno e tudo que envolveu pensá-la. Que vidas precisaram ser vividas, que conjunturas 

políticas, subjetivas, resistivas são necessárias para se gestar uma imagem. E, ainda, há os 
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gestos de receptividade, de reatividade, de devolução em resposta aos atravessamentos da 

ação da imagem no mundo. Portanto, há ainda uma terceira linha: são os gestos que de algum 

modo acompanham sempre uma imagem, antes, durante e posteriormente à sua feitura. 

	

[2]  Sutis Invenções Curatoriais:  curandeirias de um trabalho 

 

Há diversas faces que circundam os regimes de visibilidade e invisibilidade. A 

legitimação/exclusão – o que recebe ou não um veredicto de pertencimento aos circuitos das 

artes e a insistência em permanecer fora do circuito, ou pela desistência, em alguns casos, ou 

pela resistência, em outros – marcam as forças em jogo e posicionamentos estéticos, éticos e 

políticos.. Ambas, legitimação/exclusão ou desistência/resistência nos fazem indagar: que 

circuitos são esses que determinam o que é ou não arte, ou que circuitos são esses em que não 

se quer tomar parte (e a que custo), e que nos faz refletir: que outros modos de pensar-ver a 

arte podem ser inventados? E como esse pensar-ver poderia ser atravessado pelas forças das 

imagens – não apenas pelos regimes de dizibilidade e legibilidade –, por suas ondas 

mnemônicas, por suas ardências, desarmando as determinações de ser ou não arte, afirmada 

por sua força mostrativa de um tempo? E como a curadoria pode mediar esses lugares e esses 

atravessamentos, se é que pode?  

Uma disparação dessa pesquisa foi o encontro com o advérbio latino [SIC]. Seu significado 

remete à ideia de “assim”, “segundo informações colhidas”, comumente encontrado em 

prontuários no campo da saúde. [SIC] conota sentidos a alguns relatos colhidos em anamneses 
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ou atendimentos realizados por profissionais de saúde. Nesses prontuários constam a coleta de 

dados e evolução dos pacientes e o [sic] é acrescido após relato do paciente, quando este tem 

um caráter duvidoso, pouco provável ou plausível, tanto no que diz respeito ao que se espera 

da melhora ou piora de um quadro clínico, como quando parece apresentar um certo desvio 

do que se espera ouvir, indicando, assim, uma necessária relativização da veracidade 

apresentada. Ou seja, não é desconsiderada na totalidade a fala desviante, mesmo ela não 

fazendo exatamente sentido ou ao menos o sentido esperado. Essa fala é registrada e 

notificada como potencialmente insignificante [sic], não sendo, porém, completamente 

desprezada. A efetuação de uma ação que resiste ao desprezo alheio e sobrevive ao 

julgamento utilitarista que invalidaria sua existência. Poderia simplesmente não existir, ter sido 

desconsiderada, mas não foi. Convocou, com todo grau de incerteza e estranheza, o seu 

registro. Insistência em existir.  

[SIC] é esse giro em falso, um sobrevivente ao que é funcional, operativo, que existe mesmo 

sem muito motivo aparente, não servindo a nada nem a ninguém. Não valida ou invalida 

posição alguma, não é de antemão útil. Ele institui uma certa desordem nos discursos lógicos. 

O [SIC] é o desajuste, que insiste em existir e resiste em face das ciências baseadas em 

evidências. [SIC] como inoperância.  

“Inoperatividade não significa, de fato, simplesmente, inércia, não fazer. Trata-se, antes, de 

uma operação que consiste em tornar inoperativas, em desativar ou des-oeuvrer todas as obras 

humanas e divinas.” (AGAMBEN, 2007, p.43). Inoperância é a suspensão da ação a que 

normalmente atribuímos seu valor de potência. É a suspensão de qualquer efetuação de 
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funcionalidades. Não é a inexistência ou a ausência de uma operação, é uma potência genérica 

a serviço de nada, em iminência de ato algum, que não se esgota na efetuação de uma 

potência e nem desfaz a ideia de potência, caso também não se efetue em gesto. A 

inoperância, para Agamben, não é nem atividade nem inércia, é a possibilidade de exercer 

potência e impotência em todo ato. É emancipar a ideia de potência ao ato e de impotência à 

ausência de uma ação. Poder habitar a potência de não. Curadoria inoperante, mais do que 

poder curar ou não poder curar, poder não curar. 

Aproveitando esse sentido desordenador, inoperante, fizemos uma reapropriação da sigla, 

propondo [SIC] como sutis invenções curatoriais, que renderam ações e poéticas para essa 

pesquisa.  

Sutis invenções curatoriais é um maquinário estético-clínico de dupla captura, parodiando 

Deleuze sobre o ato de resistência entrelaçado ao ato de criação (DELEUZE, 2016, p. 342), 

diríamos: Nem todo ato de clínica é uma obra de arte, embora de uma certa maneira, ela seja 

um. Nem uma obra de arte é um ato clínico e, entretanto, de certa maneira ela o é.  

SIC como modo de criar um sismógrafo para si, uma maneira de captar, processar e transmitir 

abalos sísmicos de uma vida, de várias vidas e cantar porvires. Sismógrafo que é tomado por 

forças sensíveis e que, uma vez abalado, não pode deixar de esboçar novos traçados, mesmo 

que trepidantes, um tanto desgovernados, por vezes ilegíveis, linhas de devir. 

Um modo de curadoria que trabalha em favor de facilitar e produzir enunciações inerentes à 

poética artística ou clínica e que esteja prenhe de acontecimentos. Uma curadoria que 
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necessita de certa variação dos tempos, que deixa curando algo por um tempo para que haja 

uma apuração maior de seus componentes e dê maior consistência às configurações vitais 

emergentes. 

Curadoria que cintila em favor de indagações sensíveis organizadas em pequenos exercícios 

curatoriais mais próximos das “curandeirias”, beirando a atividade daquele que de modo 

clandestino e experimental, a partir de um cuidado tateante, busca novos modos de tratar e 

reparar (perceber) os discursos vigentes nas brechas protocolares, de modo experimental, sem 

se utilizar de receituários dados, fórmulas validadas pelos campos de legitimação do saber. Um 

olhar para o adoecimento de nosso tempo, para elencar sintomas sentidos hoje, invadido por 

um corpo estranho que instaura certas disfunções que apontam para os estados de falência do 

que não funciona harmoniosa e perfeitamente bem. Adoecimentos que se infiltram sem pedir 

licença, silenciosamente, e que precisam ser pensados. Fraturas expostas, contaminações, 

insuficiências, paradas, falências múltiplas, infecções, uma série de maneiras de dizer das 

disfunções de tantos sistemas e, claro, das próprias feridas das artes.  

Queremos, com este trabalho, problematizar algumas rugosidades dos modos de vida 

contemporânea, de adoecimentos que atravessam a atualidade, a partir de um recorte 

curatorial de imagens e produções, destacadas de diferentes cenários: artísticos, clínicos, 

literários, curatoriais. 

Não apresentaremos tentativas de reparar as deficiências e os esburacamentos desses 

territórios apresentados. Não nos deteremos em reestabelecer operações, reativar a 



	 25 

funcionalidade, pavimentar o terreno e restituir o funcionamento harmônico das coisas, a fim 

de apresentar modelos substitutivos em versões melhoradas de teorizações. Nada de 

promessas de eficiência. Pelo contrário, este trabalho dá a ver as imperfeições, destaca os 

desajustes. Numa tentativa de apurar os sentidos, interessa-nos apreender a seguinte questão: 

o que as falências podem nos dizer? Ou ainda, assumindo certos desfuncionamentos, o que 

podemos pensar, para além de soluções e ações compensatórias? 

Trabalhando na chave da disfunção, esta tese busca ajustar a atenção para o que não se vê, às 

forças do invisível, forças do ilegível. Quer colocar em movimento a criação, o pensamento, 

pondo lado a lado imagens, palavras, poéticas – imagens-gestos destacados formando 

constelações – que possam dialogar, se provocar e, quem sabe, lampejar e criar zonas de 

ardência. Quer portanto, convocar forças do sensível, reuni-las e agitar as inquietudes nelas 

presentes.  

 

[3]  Criar um sismógrafo para si  

 

Que transformações capta um sismógrafo? Que abertura sensível, no modo de ver, de escutar, 

de perceber que um trabalho sismográfico pode instaurar e, com isso, produzir 

deslocamentos? Poderia ele transmitir algo que nos atravesse, que nos toque, que nos 

mobilize? 
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A invenção de um sismógrafo para si é como a produção poética para Valéry (2007), fruto de 

longos cuidados, reunindo uma quantidade de tentativas, repetições, eliminações e decisões. 

Tal produção se efetua após a ordenação de palavras, imagens e materialidades, combinações 

diversas entre criação e pensamento. Sismógrafo como artifício de curandeirias, com seu grau 

de experimentação, ao mesmo tempo com suas delicadezas na manipulação das matérias, 

numa tentativa de combinar diferentes elementos, muitas vezes de naturezas diversas. 

Curandeiria, pois carrega um sentido do fazer, do experimentar, produzindo a partir de um 

interesse vivo, uma curiosidade em perseguir, movido por uma certa paixão. Falamos aqui de 

algo do plano do invisível, quase do improvável, que nos inflige sua força, instaura 

intensidades. Mas como acolher vibrações estrangeiras que não parecem ser localizáveis, algo 

que não podemos agarrar, que quase poderia não existir? No embate com a matéria, 

perseguindo um pensamento, um conceito, algo parece querer escapar, os sentidos nos fogem 

ou ainda os sentidos que desejaríamos destacar não encarnam na forma dada. Uma insistência 

precisa existir, quase como nos atos de fé, uma aposta de que a potencialidade inicial do 

projeto pensado possa materializar-se, encarnar nas palavras, na matéria, na forma para que, 

por sua vez, possa fazer chegar ao outro algum grau de surpresa, desconcerto, reflexão, que 

envolva um estado semelhante àquele que o produziu.  

O termo “sutis”, em Sutis Invenções Curatoriais, inscreve-se no registro do que escapa aos 

critérios já definidos que movem as máquinas de rastreamento e organizam os sistemas de 

dominação. A aposta é de que o que escapa –essas sutilezas não captadas ou capturadas pelas 

lentes da eficiência – pode fazer outras máquinas inventivas e sismográficas operarem. 
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Produção de certas aberturas e movências. E de algum modo e sensivelmente produzir 

desterritorializações, pôr em movimento, com pequenos gestos, poucos toques. Algo que 

possa ser plantado, despertado e posto em variação infinita. Apostamos, então, nessa 

operação delicada, que não é afeita a imposições, violências ou constrangimentos – ela não 

pode operar nessas chaves. Sutis Invenções Curatoriais estão a serviço de potencializar as 

singularidades, sem com isso produzir qualquer ação de salvamento, levantar a bandeira dos 

marginalizados, muito menos promover a inclusão dos desfavorecidos, mas apenas suportar 

um comum, ainda que frágil ou provisório. Sismografar ondas e transformá-las em poéticas.  

As poéticas, aqui, são fabricações artesanais, gestos produzidos a partir de captações sensíveis, 

andanças despretensiosas, produções que pedem passagem, gritam por existência. 

Procedimentos estéticos que vão constituindo saberes na forma de apreensão do mundo, na 

variação dos tempos e na apropriação das experiências. Nesse sentido, aposta-se que no gesto 

operam-se coisas, revelam-se potências. E que, quando o poético encarna numa materialidade 

ou num gesto e pode ser de algum modo transmitido, podemos dizer que o poético conseguiu 

realizar, então, a árdua tarefa que cabe a todos nós de criar novos modos de narrar e transmitir 

experiências. 

  

[4]  Já que o pathos não pode f icar de fora 

 

Em meio a essas indagações acerca das imagens e do que elas convocavam a pensar, outros 

intercessores surgiram e trouxeram novas ondas de agitação. Um deles, fundamental, se 
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apresentou sem nunca ter sabido, antes mesmo de Didi-Huberman: Joel. Há uma década eu 

acompanhava seus processos, alguns deles criativos, muito ligados à inventividade artística de 

uma produção que se deu por uma vida atrelada a um modo de resistir a todo tipo de captura; 

outros, mais destrutivos, ligados aos processos de adoecimento e decretos constantes de 

falência advindos da impossibilidade em seguir resistindo ao funcionamento da vida segundo 

todo tipo de norma externa a ele. Joel é esse intercessor que sempre produziu uma ardência 

quase insuportável. Com uma presença muito discreta, no entanto provocativa, a ininterrupta 

produção de desenhos, poesias, colagens – com um rigor extremo do ponto de vista formal e 

muito atual do ponto de vista crítico aos modos de vida hoje – me chamavam atenção desde o 

início e me incitavam a pensar. Por anos a fio convoquei-o a organizar sua produção, cheguei a 

lhe propor uma catalogação. Ele sempre se recusou, mas respondeu, de algum modo, a estes 

meus convites. Muito antenado aos acontecimentos do mundo das artes – cuja frequentação 

foi se dando pouco a pouco em visitações a exposições e espaços culturais durante nossos 

encontros –, colocava-se em ressonância ou em dissonância, deixando claro seu 

posicionamento diante desse sistema no qual reconhecia, com lucidez, as relações de poder e 

captura. Avançamos pouco, considerando a década em que estivemos trabalhando juntos. Mas 

avançamos muito, dado o ritmo lento de elaboração e receio de diálogo com este sistema 

bastante assustador para ele. O que talvez ele não pode reconhecer é que esse diálogo estava 

se dando, há muito tempo, com posicionamentos precisos. Joel como sismógrafo do mundo.  

Alavancada pelo desejo de dar concretude ao que sempre se apresentou de maneira tão 

etérea, com palavras vagas e uma certa largura de sentidos, fui convocada por sua morte 
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abrupta a dar alguma voz, ainda que vacilante, ao seus rastros, para que não deixassem de 

produzir marcas, perdendo-se no tempo. Uma tentativa de fazer cintilar no presente traços 

deixados, mesmo que apenas em esboços, com todo o grau de incompletude, de, talvez, não 

deixá-lo esvair-se em sua própria finitude e fazer render uma certa ideia de ampliação ou 

desdobramento do tempo, de prolongamento do vivo. 

Com isso, várias indagações brotaram. Ao me colocar na posição de quem narra uma produção 

e uma vida que beira o inominável, corro o risco de limitar sentidos, induzir interpretações, 

deslocar compreensões e produzir ruídos. No entanto, um risco a que me disponho, por não 

parecer haver outra maneira.  

Durante os dez anos em que o acompanhei, julguei que necessitaríamos de mais tempo para 

encontrar formas de fazer circular algo tão fecundo. Chamo de fecundo aqui os nossos 

encontros, a poética de Joel e o que ela movimentou na minha própria produção de imagens, 

e que se desdobram agora em tantas outras. Sismógrafos se afetando e produzindo vibrações 

conjuntas.  

Há uma ideia de fecundo, colhida em Larrosa, que diz de um ser capaz de outro destino 

diferente do seu:  

[...] uma vida capaz de dar outra vida diferente da sua é uma vida fecunda; um 

tempo capaz de dar outro tempo diferente do seu é um tempo fecundo; uma 

palavra capaz de dar outra palavra diferente da sua é uma palavra fecunda; um 

pensamento capaz de dar outro pensamento diferente do seu é um 

pensamento fecundo; [...] E aí, dar é dar o que não se tem; é um dar que 
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escapa à propriedade e a reapropriação, e, portanto, como o talvez, uma figura 

do impossível. (LARROSA, 2001, p. 290). 

 

As imagens de Joel se apresentam nesse lugar fecundo, cujo destino não coincidiu, ao menos 

para mim, com o dele.  

Não há como dizer desse encontro sem nomeá-lo como nosso, ainda que esse nós já não 

exista mais e a despeito de todo tipo de assimetria na qual nossa relação se circunscreveu, já 

que eu ocupava o lugar de terapeuta e ele de paciente. No entanto, estranhamente, esse nós e 

o que produzimos juntos e separados, disparado a partir de nossos encontros, não parece 

pertencer a nenhum de nós, mas parece criar algo de uma pertença mútua. Muito 

provavelmente porque este dispositivo que funcionou por uma década tenha sempre beirado o 

talvez – essa figura do impossível que se tornou tão viva justamente porque, ao longo desses 

anos, foram dando lugares a novas palavras e poéticas, novos pensamentos e tempos, novos 

modos de acompanhar e nos arriscar. Tantos “talvez” foram gestados – e tinham relevância 

justamente nos gestos – e deram lugar a tantos “porvires”, os quais, segundo Larrosa (2001), 

dizem respeito àquilo que não se pode antecipar, nem projetar, prever, predizer, nem 

prescrever. Porvir como aquilo sobre o que não se pode ter expectativas, que não pode ser 

fabricado, mas que surge.  

O enquadre dessa relação se deu nos campos do cuidado, como acompanhante terapêutica. 

Fui convocada a tratar de questões de outro tipo de “curadoria”, aquelas relativas ao cuidado 

em saúde; talvez mais avizinhada da ideia de cuidado do que de cura, poderíamos quem sabe 
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chamar de “cuidadoria”, mas que me incitou a acompanhá-lo em seus processos poéticos 

justamente porque neles se abrigavam empreendimentos de saúde. 

Embora “cuidadoria” e “curadoria” difiram, elas apresentam também pontos de contato. 

Etimologicamente, a palavra curadoria tem origem no latim curator, "aquele que administra", 

"aquele que tem cuidado e apreço", e, certamente, podemos afirmar que o acompanhante 

terapêutico exerce tais funções, no sentido de administrar o que é vital, em diferentes 

circunstâncias e camadas, com cada paciente, singularmente. 

Feita esta breve contextualização, sigo para o que este intercessor me fez pensar. Num gesto 

de dar alguma visibilidade-invisível, lancei mão de um artifício ficcional inventando um museu 

fictício que abrigaria, ressoante com a frequência de presença de Joel, o com[te.ú.do] sem 

artista, uma exposição que nunca existiu. Parte da forma encontrada foi forjada para dar conta 

do anonimato e tentar burlar qualquer esquadrinhamento psiquiátrico ou leitura interpretativa 

desde a chave da loucura. Pois Joel, embora tivesse, sim, traços de desterritorialização desta 

ordem, era atento às discussões contemporâneas, não sendo nem de longe o louco recluso, 

internado, institucionalizado que, apesar da reclusão, surpreendia pela atualidade de suas 

produções que dialogam com os artistas de seu tempo. Ele dialogava com outras poéticas 

atuais, mas de modo algum o fez alienadamente. Esta forma também foi forjada para dar conta 

de sua opacidade, indagando-me o tempo todo se estava de algum modo violentando-o.  
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Apresentá-lo com certo cuidado exigiu a construção de uma série de aparatos, inventar 

artifícios que dessem conta do estado menor que ele produzia e provocava no outro. Um 

exercício de pensar formas, selecionar o que mostrar, sobre o que falar.  

A pergunta que me fazia, e que hoje considero uma bobagem, mas exponho aqui, pois balizou 

boa parte dos exercícios curatoriais dessa tese era: se ele se sustentaria como artista, destituído 

dessa roupagem da loucura, dos traços dela que o habitavam – não para que sejam validadas 

leituras com análises menos críticas ou com olhares psicologizantes, mas, sim, por omitir dados 

que talvez componham com sua poética e certamente com sua subjetividade. Tentei escapar 

do jargão dos "artistas loucos", mas me parece que não oferecer algumas pistas disso também 

produz outras leituras igualmente desinteressantes.  

Perguntei-me, ao longo desse trabalho, o que contar e o que velar. No momento inicial da 

pesquisa, omitia também ao máximo meus próprios dados “psicologizantes” por ser uma 

profissional da saúde, que se vale justamente de uma função terapêutica como singularidade 

de atuação. Talvez aí uma semelhança na pergunta que fiz sobre Joel: se eu me sustentaria 

como pesquisadora/artista/curadora/crítica sem esse dado formativo. Não seria ele um 

importante diferencial que comporia um quadro mais interessante do que depreciativo nesse 

exercício de constituir espaços de fronteiras, ainda que borradas?  

Warburg, outro intercessor que se afirmou na pesquisa, importante por suas contribuições ao 

campo da iconografia, chega para me inquietar. Dizia que um homem não pode ser separado 
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de seu pathos, de suas empatias e de suas patologias, pois é condição necessária para uma 

produção e para a movimentação de qualquer ordem no mundo.  

Didi-Huberman reitera dizendo que não seria possível separar Nietzsche de sua loucura nem 

Warburg de perdas de si que o deixaram por quase cinco anos entre muros de um hospital 

psiquiátrico. Mas nos alerta de um perigo simétrico: “o de negligenciar a obra construída em 

prol de um fascínio duvidosos por um destino digno de um romance noir.” (DIDI-HUBERMAN, 

2013b, p. 28).  

Joel, de certa maneira, foi uma espécie de sismógrafo sensível que, abalado demais, não deu 

conta de resistir às intensidades todas das ondas por ele captadas. 

 

[5]  Ocupação como ondas invasivas 

 

Parece oportuno nos determos sobre a palavra ocupação, presente na terapia ocupacional – 

minha formação de partida –, causando por vezes embaraços, inquietações e exigindo 

posicionamentos. Ocupação vem do latim occupare, “apossar-se, tomar, pegar para si”. Penso 

que é um constante exercício de tomar posse, junto com outros; um ato, um posicionamento 

exigente e plástico, e, no nosso caso, uma clínica que se propõe a acompanhar histórias de 

vida. 

Mas gostaria de ampliar essa noção passando pelo uso comum, e talvez por onde os 

embaraços ocorram atrelados a uma identificação de que preencheremos vazios – o que até 
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pode ser, num certo sentido, mas não num sentido qualquer –, para chegarmos a novos 

sentidos que considero importantes nessas nossas trajetórias clínicas tão ricas de significados. 

Há um atravessamento econômico, regido por linhas de forças produtivistas em que, no senso 

comum, a ocupação está diretamente relacionada ao exercício profissional. Estar ocupado ou 

ter uma ocupação, nesse sentido, é sempre atrelado a modos de conferir valor pela função que 

se ocupa, e da mesma maneira o seu oposto, pois estar desocupado relaciona-se a uma 

sensação ou a um julgamento de menos valia. Ocupar vazios e assim evitar pré-ocupações. 

Desocupados incomodam e ocupados se acomodam.  

Ocupar o que está vazio. Ocupar para preencher. Ocupar para se apossar. 

Temos uma série de exemplos, na última década, de movimentos de ocupação coletiva. 

Ocupação como forma de protesto, como as recentes das praças e parques, ocupações de 

resistência ao avanço da especulação imobiliária sobre espaços públicos ou de uso comum, 

ocupações por melhores condições de ensino público, como as feitas por estudantes nas 

escolas, nas universidades. Há também as ocupações em prédios desocupados, como forma 

de luta pela garantia de moradia. Há inclusive uma série histórica de interessantes ocupações 

artísticas alavancadas pelo movimento da contracultura, na década de 1970, pelo grupo 

Situacionista, em que se pretendia contestar o instituído. E que hoje, como tantas outras 

ocupações inicialmente legítimas, encontram-se dominadas pelo regime neoliberal, pelas 

especulações de mercado; os próprios museus, instituições regentes das formas de legitimação 

da arte, apresentam seus programas de ocupação. Ocupação colocada para dentro dos 
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sistemas de dominação, quando seu desejo inicial foi justamente o de criar uma dobra para 

uma exterioridade porvir.  

Outra característica muito frequente nas ações de ocupação é um certo grau de informalidade, 

sempre roçando a ilegalidade, evocando uma proximidade com a ideia de invasão, não sem 

tensão, marcada pela provisoriedade e certamente exigindo uma dose de coragem. Um 

posicionamento político, no geral de mobilização coletiva, que se sustenta pela reunião de 

coragens.  

Mas falamos de ocupações mais acovardadas, passivas, que também beiram uma certa 

clandestinidade, mas de outra ordem. Uma clandestinidade ardente que se infiltra sem pedir 

licença e que se distancia de um sentido mais ativo do sujeito que ocupa. Atentemo-nos, 

então, para uma ampliação da ideia de ocupação. Uma ampliação um tanto estranha que 

tentará virar a voz ativa do sentido de ocupação, ativando sua voz passiva: ser ocupado. Ser 

tomado. Ser invadido. Ser povoado. Mesmo quando estamos exercendo ocupações, funções 

de um trabalho ou participando de alguma ocupação ativa ou militante, não é incomum sermos 

ocupados. Mas cabe enfatizar, não é estar ocupado, ou não é só estar ocupado, mas, sim, ser 

ocupado.  

Esse sentido de ocupação não poderá ser desdobrado sem nos aproximarmos de uma noção 

de experiência, que tomaremos de Larrosa (2011, p. 5). Segundo o autor, experiência é “isso 

que me passa”, algo exterior a mim que me atravessa. Uma voz reflexiva que indica uma 

afetação em mim, uma transformação, a experiência me forma e me transforma. Larrosa ainda 
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discorrerá sobre o passar, experiência como “isso que me passa”. Uma passagem, uma 

travessia, uma viagem, seria, segundo o autor, “padecer uma experiência com algo”. Esse 

padecer pressupõe o princípio de paixão, de pathos, que marca um lugar passivo do sujeito da 

experiência, e, portanto, um sujeito paciente, passional. A experiência não se faz, ela se 

padece.  

A torção pensada aqui é justamente essa de ocupação aproximada a este sentido de 

experiência. Ocupação clandestina que nos toma inesperadamente, sem script prévio. 

Experiência que nada tem a ver com as experiências “garantidas” por pacotes de aventuras 

radicais ou roteiros de viagem vendidos de acordo com o efeito/sensação/perfil desejado. 

Experiência em que não há previsão, pois, nesta condição de passividade, não se sabe que 

ondas te arrastarão e nem mesmo em que direção. Há apenas uma abertura prévia, uma 

disponibilidade de ser atravessado, ocupado, tomado por algo. Uma ocupação que exige um 

pathos, uma porosidade. Algo que nos ocupa, que toma nosso pensamento. Que invade nosso 

corpo e nos transforma. Ocupações que ativam forças, que despertam sensações, que acionam 

potências. 

Trata-se de pensar nas vizinhanças de certo pathos, pois, nessa clínica, estamos sempre 

convocados a “assumir” ocupações de vidas alheias. Nada incomuns são os pedidos de 

preenchimento de agenda, encaminhamento para um ofício, prescrição de atividades. Isso 

quando não somos convocados a arbitrar, pelo paciente, por familiares ou mesmo por outros 

profissionais que compõem o trabalho, em questões vitais, decisões determinantes, 

diagnósticos definitivos ou prognósticos desastrosos. Parece-me pertinente essa 
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disponibilidade em ser afetado, pois uma passividade de partida, numa certa recusa primeira 

de agir em proveito do outro, desfazendo um certo ativismo pelo outro ou em nome dele, evita 

atuações e ruídos desnecessários despejados por nós terapeutas em muitos casos. 

Faço essa breve divagação para apresentar a seguir o percurso dessa pesquisa marcada por 

ondas invasivas, que talvez pudéssemos pensar que é mais tomada por desejos e inquietações 

do que por decisões. Ondas que me levaram por caminhos inesperados, mobilizados por 

forças micropolíticas pulsantes, moventes e desafiadoras. Um inventário de ocupações 

curatoriais teria então esse duplo sentido, um inventário de ações estético-clínicas que não são 

nem o exercício clínico em si e nem exatamente o ofício do curador, mas um inventário do que 

me ocupou e me atravessou e que faz pensar de outro modo (de algum modo) sobre algumas 

dimensões da experiência, entrelaçando-as: um certo modo de ler, de praticar a Terapia 

Ocupacional e de “fazer arte”.  

Um inventário que quer dar a ver uma certa ética da micropolítica, isto que se dá no singular, 

em pequenas ações e que são importantes sustentações em nosso posicionamento ético-

político.  

 

[6]  A arte muito ocupada (excesso de discursividade ou como arruinar uma poética) 

 

As trajetórias dessa pesquisa foram múltiplas. Exploramos terras nunca vistas, mares nunca 

navegados. Envolveram viagens aéreas e terrestres, viagens para terras estrangeiras e muitas 
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viagens sem sair do lugar. Não foram deslocamentos exatamente planejados, com um roteiro 

pronto, como num pacote de turismo. Eles foram ocorrendo por imantação, por conexões 

desconhecidas ou por imposição. Nem tudo é suave no trajeto. Por vezes, nos vemos 

obrigados a fazer desvios e a investigar o que nos chama.  

Essas viagens – gostaria de destacar aqui – foram a algumas exposições que, durante esses 

anos, me ocuparam, tornando-se elas também intercessoras, dialogando com a pesquisa, 

cintilando e produzindo embates. Algumas delas visitei, já outras esmiucei seus catálogos, 

pesquisei os discursos curatoriais, as críticas direcionadas a elas, os debates que as envolveram. 

As que destaco estão na fronteira entre arte e saúde, tensionando questões ligadas à 

discursividade desses campos. 

Rio de Janeiro, fevereiro de 2017 - mobilizada pelo desejo de visitar duas exposições, ambas 

com curadoria de Tania Rivera. Lugares de Delírio (2017), no Museu de Arte do Rio (MAR), foi 

uma delas. Intrigam-me sempre as enunciações em mostras cujos trabalhos de algum modo 

faíscam com a loucura. Nesta mostra, se mesclam trabalhos de artistas renomados como Cildo 

Meireles e Laura Lima com registros da companhia teatral Ueinzz, produzidos por Pedro 

França, Psiquiatria Poética e outros vídeos de Lula Wanderlei, experimentações artísticas de 

Gina Ferreira, bordados de Bispo do Rosário, entre tantos outros trabalhos às voltas com a 

loucura. Em muitas mostras, a loucura é colocada como o “carro chefe” da exposição, estando 

mais a serviço de uma certa espetacularização ao invés de à serviço do que poderia ser 

fecundo pensar a partir dela e que respiga nas produções artísticas. Neste momento da 

pesquisa, as perguntas giravam em torno do que o campo da saúde “empresta” à arte. Não 
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incomumente, os discursos da interface arte e clínica se valem das potências da arte para o 

campo terapêutico. Mas o que teria a arte a aprender com os adoecimentos e com as 

fragilidades escancaradas na clínica que perpassam outras esferas da vida, e também a da arte?  

Rejane Cintrão, outra curadora que encontrei nos trajetos dessa pesquisa, pareceu-me 

interessante por ter sido responsável, entre 2010 e 2013, pela curadoria de um espaço 

expositivo dentro de um hospital, no saguão de passagem, todo de vidro, entre o fora 

arborizado e o interior dividido em recepção, corredores e alas. Uma espécie de sala de 

espera, de descanso, de aguardo num hospital particular na Zona Sul de São Paulo. Indaguei-

me quais seriam os pensamentos tecidos por Rejane nas escolhas dos artistas a exporem 

naquele espaço, que espécie de curadoria podia ser pensada fora dos museus, ocupando um 

hospital. Que urgências se davam ali a pensar entre a vida e a morte, deslocando trabalhos 

artísticos dos lugares expositivos comumente habitados por eles? Certamente, outras urgências 

se constelaram ao se expor a espaços em que a fragilização já esta dada. O que a arte teria a 

acrescentar, oferecer, compondo com ou a partir da fragilidade de histórias de vida e de 

morte?  

Em 2014, houve uma exposição, Made by... Feito por Brasileiros, realizada numa espécie de 

ocupação do antigo Hospital Matarazzo, prédio construído em 1904, e desativado há mais de 

vinte anos, nos arredores da Avenida Paulista. A história desta exposição é curiosa e causou 

incômodo. Tendo em vista a transformação do prédio tombado pelo patrimônio público, que 

posteriormente seria reformado para abrigar um luxuoso hotel, numa localização em que os 

olhos da especulação imobiliária só cresceram nas últimas décadas, a exposição gerou 
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controvérsias. Desconfianças à parte, o curador francês, Marc Porttier, convidou alguns artistas 

para expor trabalhos já existentes e outros para produzir a partir do próprio espaço em 

deterioração, do que fora um dia uma importante referência em saúde. Trabalhos interessantes 

foram produzidos com a memória dos que frequentaram o hospital, com a memória que o local 

ainda abrigava e com a memória que objetos antigos e abandonados portavam. Trabalhos 

convocados pela força sobrevivente de uma história, de um espaço que abrigou doentes e se 

responsabilizou pelo cuidado, bem como pelo nascimento de mais de 500 mil paulistanos. 

Rastros de iniciais de nomes entalhadas em troncos de árvores, ambulância como suporte de 

intervenção, dados de prontuários esquecidos, levantamento dos nascidos nas instalações são 

alguns exemplos dos sentidos. Que convocações mnemônicas residiam ali? O que o espaço 

guardava, no sentido de nachleben que Warburg defendia, de uma sobrevivência, uma 

insistência de uma pós-vida? Há, então, uma memória que se preserva na imagem, no caso, ali, 

no espaço, na história daquele hospital e que se atualiza e responde ao chamado de um sopro 

de cinzas que voltam a arder. 

Uma outra iniciativa semelhante se deu em um final de semana de 2016, na região da Vila 

Mariana, com a ocupação artística, às vésperas da demolição de um espaço que abrigou um 

Instituto de Laringe (InLAR), por alunos e ex-alunos da Fundação Armando Alvares Penteado 

(FAAP). Teria também produzido algum tipo de ardência essa experiência? 

Ambas as exposições, embora guardem diferenças importantes de escala, foram ocupações 

em espaços de saúde desativados, e as produções e os próprios artistas respiraram ou 

respingaram os ares da saúde, na toada que eu indagava acima sobre o que a saúde teria a 
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oferecer ao campo da arte e aos artistas (inclusive em termos de provocação). Nessas duas 

experiências, os espaços desativados foram ocupados.  

Já no Centro Municipal Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro, a experiência foi bastante distinta. 

Uma exposição foi montada, Nos Limites do Corpo (2017), com curadoria da já citada Tania 

Rivera, e apresentava a experiência vivida em residência artística realizada num Hospital da 

Mulher nos arredores da capital fluminense. O deslocamento, nesse caso, foi duplo: dos artistas 

que se ocuparam da rotina de um hospital e seus atravessamentos corriqueiros e, 

posteriormente, de um certo processo e produção a partir dessa vivência hospitalar	 para um 

espaço expositivo, organizando uma exposição. Que marcas produz essa imersão durante dias 

a fio na própria instituição de saúde e também no corpo e na produção dos artistas? E que 

efeitos esse deslocamento da experiência pode produzir? Uma ocupação, nesse caso, uma 

residência, tem algum sentido em ser exposta deslocada de seu espaço de origem? Há como 

expor uma ocupação num museu?  

Ainda sobre exposições que têm sido tangenciadas por discussões sobre como enunciar 

trabalhos artísticos na fronteira com a saúde, no caso a seguir, as linhas de forças perpassam 

também às da loucura e merecem algumas palavras. Parece haver uma onda de trabalhos 

deste tipo pelos circuitos nacionais e internacionais. Todos eles trazem à superfície importantes 

discussões sobre produções artísticas em contexto de reclusão e, junto com isso, muitas vezes, 

denunciam as más condições vividas pelos doentes mentais em instituições psiquiátricas. 

Levantam questões sobre liberdade e autonomia, a condição de sujeito e o protagonismo ou 

não da própria história. Parte dessas exposições reconhece a qualidade estética de obras 
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produzidas atribuindo certo “estatuto” de artista aos seus criadores. Em outros casos, marcam 

a relevância dos gestos produzidos, por exemplo, de figuras como Nise da Silveira e Mario 

Pedrosa, tendo a arte como um alavancador para outros modos de tratamento que merecem 

destaque pela importância política e força de transformação do próprio rumo da psiquiatria 

brasileira. Modos inventivos que se iniciaram na década de 1980, com a Luta Antimanicomial e 

a Reforma Psiquiátrica. Há ainda mostras que parecem apenas destacar a produção do louco 

sem uma crítica mais interessante, mantendo uma discursividade que reitera um lugar de 

desfavorecido e em que a qualidade estética e a força de criação não estão em questão. E há 

também os discursos que se aproveitam desse frisson sobre a loucura para ganhar visibilidade 

midiática, encaixando-se bem no modelo da espetacularização.  

Além das exposições já citadas, listo rapidamente outras que nestes quatro anos de pesquisa 

visitei e cujas enunciações me provocaram a pensar e que, num certo sentido, me serviram de 

intercessores para esta pesquisa.  

Trabalhos de Arthur Bispo do Rosário e Judith Ann Scott (norte-americana), produzidos em 

instituições psiquiátricas e que tiveram grande repercussão internacional, ocuparam grandes 

extensões em espaços das Bienais Internacionais de Arte de São Paulo (2012) e de Veneza 

(2017), e outros grandes circuitos. Em escala menor, temos o Museu da Saúde Pública Emílio 

Ribas que realizou, em 2016, a exposição Mais que Humanos. Arte no Juquery com curadoria 

de Ricardo Resende, curador do Museu Bispo do Rosário no Rio de Janeiro. Exposição esta 

que de saída nos leva a problematizar o sentido compensatório da produção do louco 

expresso no título Mais que Humanos. Com grande número de visitantes, o Instituto Tomie 
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Ohtake se desdobrou para acolher o público para a exposição Obsessão Infinita (2014), que 

reuniu trabalhos de uma artista até então desconhecida no Brasil, Yayoi Kusama. Yayoi parte de 

delírios para a produção de seus trabalhos. Ela mesma parece fazer um uso do discurso da 

loucura e ganhar, assim, bastante destaque. Tivemos ainda a ocupação Nise da Silveira (2018) 

no Itaú Cultural, em São Paulo, que também colocou em circulação as produções artísticas 

realizadas em contexto psiquiátrico. Uma outra exposição também colocou no cenário 

internacional tal temática. Curada por Mario Pedrosa no Museu Reina Sofia, em Madri, A 

Natureza afetiva da forma (2017) destacou trabalhos do Museu do Inconsciente no Rio de 

Janeiro ligados ao trabalho de Nise da Silveira.  

 

Não se trata aqui de enredar uma discussão temática sobre curadoria, tampouco sobre clínica, 

talvez sequer sobre arte. Queremos problematizar as enunciações sobre produção de imagens 

e gestos que aparecem nessa interface arte e saúde, mas mais do que na interface, 

problematizar esses moldes identitários, enunciações em caixinhas classificatórias. Parece mais 

interessante indagar que potências poderiam ser acionadas e, especialmente, que precisões 

sobre nosso tempo essa discussão levanta. A ideia do curador Jochen Volz, que diz ser a arte 

mais precisa que o relógio, vai de encontro à ideia de Didi-Huberman de uma leitura de nosso 

tempo, de sintomas de nossos dias atuais. O que podemos extrair de uma imagem, de uma 

memória ativada, poéticas que acolhem sintomas e cintilam sentidos de atualidade? 
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[7]  Como não agarrar uma ação performática e mesmo assim fazê-la durar  

 

Também num campo de fronteira arte e comunidade, a ida a Portugal, no Festival Internacional 

de Arte Comunitária, foi muito fecunda. Não apenas pela participação no II Encontro 

Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias e as trocas de experiências que 

estão ocorrendo em diferentes países, mas principalmente pela imersão proporcionada pelo 

grupo PELE1. Organizador principal desse festival, PELE é uma estrutura artística da cidade do 

Porto, criada em 2007, que aposta no teatro como espaço privilegiado de diálogo e criação 

coletiva, norteando os processos de trabalho pelo princípio de colocar os indivíduos e as 

comunidades no centro da criação. A imersão se deu de modo vivo, com uma programação 

rica em peças de teatro e performances, todas elas ações artísticas articuladas à vida, 

produzidas a partir de um coletivo, partilhando as dinâmicas e problemáticas comuns, como a 

produção teatral realizada com pescadores, outra problematizando a invasão turística e a 

especulação imobiliária com moradores de Porto, ou ainda uma peça musicada realizada com 

os locais de e em um espaço comunitário de uma “ilha”, uma espécie do que chamaríamos 

aqui de cortiço. Desta imersão, artistas de todo o mundo compuseram a programação, da qual 

pude participar de uma experiência performática intitulada UN.habits_to make a room for us, 

em um cemitério, proposta independente da artista italiana Caterina Moroni e que apresento 

no lampejo Performances de passagem: sobre morte e sobrevida. Nele, está justaposta a ações 

																																																													
1 Disponível em: <www.apele.org>. 
2 Cursos gratuitos de diversas modalidades artísticas oferecidos pelo Educativo do Museu de Arte Moderna de São 
Paulo que convidam o público a fazer e pensar a arte em um ambiente criativo e acessível a todos, independente de 
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performáticas ligadas à morte, sendo uma delas vivenciada com o grupo de Performance do 

projeto Igual Diferente2 do Museu de Arte Moderna de São Paulo. 

Da aproximação com o Museu de Saúde Pública Emílio Ribas3, onde vislumbrava ações de 

pesquisa e propostas artísticas, tivemos o apoio para a efetuação de uma performance na 

Virada da Saúde, realizada em abril de 2017, na rede formada por vários equipamentos 

assistenciais e de saúde, grupos religiosos e da sociedade civil da região do Bom Retiro. 

[RE]PARÂMETROS VITAIS4 se constituiu a partir de uma indagação sobre os parâmetros que 

utilizamos ou aos quais nos rendemos para “medir” nossa condição de saúde. Formulei um 

protocolo com as conformações prévias de uma tabela parametrizada. Tal tabela serviria de 

instrumento para “consultas” de rua em que cada paciente era convidado a estabelecer os 

próprios parâmetros vitais: temperatura, humor, pressão, sono e condições meteorológicas 

foram algumas das sugestões, mas tantas outras poderiam caber. Dessa performance, o que 

mais marcou foi a pergunta “com o que você sonha?”, presente nos parâmetros como 

indicador de saúde. Com ela, coletamos preciosos sonhos que de fato serviram para balizar a 

																																																													
2 Cursos gratuitos de diversas modalidades artísticas oferecidos pelo Educativo do Museu de Arte Moderna de São 
Paulo que convidam o público a fazer e pensar a arte em um ambiente criativo e acessível a todos, independente de 
suas condições física, social ou psíquica. 
3 Tal aproximação foi possível pela generosidade da diretora do museu na época, Joziane Rosa de Oliveira.  
4 Esta ação performática, ocorrida em 07/04/2017, contou com a colaboração de Fernando Pena e Mariana Louver 
como performers junto comigo, bem como de Isabela Valent, que realizou os registros durante e depois da 
performance com a coleta de narrativas da nossa experiência em áudio e vídeo. Ainda contamos com a colaboração 
dos educadores Luiz Mota, Yuri Souza e Rodrigo Galvão do Museu de Saúde Pública no registro fotográfico da 
performance. 
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condição de saúde a que todos estamos submetidos, num certo sentido. Parte dessas imagens 

oníricas povoa os lampejos da constelação [sismógrafo].  

Ainda uma proposição que se deu em interfaces, em 2015 fui convidada para participar como 

artista residente no Ponto de Cultura É de Lei, organização da sociedade civil, sem fins 

lucrativos, atuante desde 1998, tendo se tornado ponto de cultura em 2010. O É de Lei 
desenvolve atividades artísticas e culturais compondo o conjunto de estratégias na promoção 

da redução de danos sociais e à saúde associados ao uso de drogas. Compus o trabalho junto 

com a equipe do Projeto Sobrecidades – imagens em trânsito, contemplado pelo edital Redes 

e Ruas de Inclusão, Cidadania e Cultura Digital5. Nesse projeto, colocamos em circulação 

imaginários de dois diferentes territórios da cidade, a região do M’Boi Mirim e o centro de São 

Paulo, por meio da produção de correspondências, sob a forma de cartas, áudio e vídeo, 

fotografias que eram trocadas semanalmente e cujo propósito foi produzir diálogos entre 

pessoas que, embora habitassem a mesma cidade, viviam em regiões muito distintas, com 

singularidades próprias. Uma sustentação de gestos exploratórios dos próprios lugares que 

habitamos e também uma viagem aos mundos do outro.  

Estas ações todas são espécies de ações performáticas, gestos que valem no momento em que 

acontecem, cujas tentativas de tradução, transmissão, transdução parecem sempre fadadas ao 

fracasso. Não se pode garantir que alguma tentativa de agarrar, seja com imagens ou palavras, 

																																																													
5 Resultado da parceria entre as secretarias de Direito Humanos, Cultura e Serviços da Prefeitura Municipal de São 
Paulo. A equipe que coordenou o Projeto Sobrecidades foi composta por Isabela Valent, Priscila Cavallieri, Josivaldo 
Filho e a estagiária do curso de Terapia Ocupacional, Sara Soares.   



	 47 

funcione. Mas o desejo de fazer durar suas intensidades e partilhá-las impele a inventar novas 

maneiras de narrar, de fazer vibrar, apostando que as ondas ardentes possam durar. 

 

[8]  Artistas: de como jogar novos jogos com regras antigas 

 

Idas ao ateliê do artista Felipe Góes no centro de São Paulo suscitaram diferentes trocas e 

alimentaram essa pesquisa com forças inventivas, sugestões literárias, inquietações matéricas e 

processos de criação. Participei também de um encontro organizado mensalmente por Felipe 

em parceria com Rubens Espírito Santo, em que um grupo de pessoas de diversas formações 

se debruçou sobre uma pintura trabalhada por Felipe naquele mês. Muitos gestos se deram 

nesse encontro, em torno de um empenho coletivo em pensar e apurar certos modos de ver e 

analisar uma imagem. O que teríamos a ver, para além da própria imagem? Tais gestos me 

saltaram a vista e conto-os em um dos lampejos, gestos de açoitamento.  

Instigada por uma curiosidade e um desejo de troca com a artista Mai Fujimoto, fui para 

Curitiba. Conheci seu trabalho no início da pesquisa, numa exposição no Museu Oscar 

Niemeyer, em Curitiba mesmo – naquele momento, apenas uma visita despretensiosa e rápida 

a uma exposição que homenageava a imigração japonesa que já completava mais de um 

centenário. Da exposição, o que não pude esquecer foi a palavra Kintsugi presente em uma 

das legendas dos trabalhos. Kintsugi, que já me acompanhava de alguma maneira, vinda de 

minha ancestralidade, se intensificou: é uma técnica antiga japonesa de restauração de 

utensílios de cerâmica. Uma técnica de recuperar cacos quebrados de algo frágil, em que 
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nenhum pedaço da cerâmica é desprezado. Com muita paciência, cada pedaço é colado com 

uma mistura que leva ouro em pó, ficando em destaque, ao final do processo de restauração, 

as marcas da rachadura, das cisões, não sendo a intenção disfarçar ou esconder as 

imperfeições e sim deixá-las à vista. Esta ideia muito me perseguiu e em algum momento da 

pesquisa a retomei, bem como passei a pesquisar os trabalhos de Fujimoto. A cada 

descoberta, um encanto foi se apresentando. Mai tem uma questão importante com as 

enunciações, esse lugar de fala e de nomeação. Desde o título de uma obra poder seguir vivo 

e movente, e também os nomes das ações que produziu ao longo dos anos. Se performance? 

Se ação performática? Se apenas um gesto de presentear o outro? Novamente, o gesto, aqui, 

mais do que a imagem, o registro de uma performance, parece produzir uma onda sensível de 

difícil nomeação e de impossível captura. Congelá-lo em um objeto, representá-lo em uma 

fotografia, nada disso parece ser suficiente para a perpetuação da própria ardência da ação.  

Pablo Lobato, por sua vez, também inquietou-me com sua proposição que indaga sobre a 

permanência das imagens. Com sua máquina de fazer esquecer, apaga memórias gravadas em 

suporte audiovisual, recorta e extravia a imagem para a eternidade. Seria esse um 

procedimento de rememoração ou esquecimento? Todos os gestos envolvidos parecem ver 

pela última vez algo mais significativo do que a própria imagem. Um ardil se instala com esse 

dado informacional, não se pode deixar de empreender qualquer tipo de esforço a fim de 

agarrar, reter o máximo possível na lembrança que estará condenada ao esquecimento, para 

além daquele que foi testemunha ocular e que tenta queimar sua própria retina como quem 

retém, numa eterna fixação, uma imagem em movimento.   
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Ainda no contato com artistas, Yuri Firmeza foi bastante generoso nas trocas, a partir da 

aproximação que fiz inicialmente pelo interesse em um trabalho ficcional que produziu na 

ocasião, como artista convidado, dentro do projeto “artista invasor”, do Museu de Arte 

Contemporânea do Ceará, em Fortaleza. Convidado pelo curador Ricardo Resende, esse 

trabalho pode ser quase considerado um trabalho conjunto, visto que o curador foi uma figura 

que fez o intermédio do artista com a instituição, bancando uma ação bastante ousada e que 

punha em xeque os lugares de poder ocupados pelas próprias instituições de arte e os trâmites 

(des)funcionais envolvendo legitimação e mídia a cada exposição organizada. Com o contato 

estabelecido com o artista, acabei me deparando com o trabalho que Yuri fez com Pablo 

Lobato sobre curadoria. Consistiu em entrevistas com dezesseis curadores atuantes no Brasil, 

montadas em uma videoinstalação em que os curadores eram “colocados” a dialogar nesse 

pentágono de projeções, movidos pela pergunta: “O que exatamente vocês fazem quando 

fazem ou esperam fazer curadoria?”. Cada um dos entrevistados respondeu a seu modo. 

Lisette Lagnado diz que escuta o artista como um terapeuta escuta seu paciente, prestando 

atenção às entrelinhas, informações que, segundo ela, são essenciais para se construir uma 

curadoria mais criativa e mais próxima da obra. Para ela que é quase da ordem do divã esta 

escuta atenta, tentando compreender por onde o artista andou, radiografar certos sintomas 

(com certo constrangimento pelo uso da palavra) que movem a produção poética. Luisa 

Duarte, curadora independente, também diz que curadoria é de certa maneira o levantamento 

de sintomas e a tessitura de uma escrita crítica da cultura, muito além da arte. Suely Rolnik, 

também nessa direção, afirma que curadoria seria dar corpo para emergências, cartografar o 
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presente e, nesse sentido, curadoria é criação e não explicação, pois há uma tentativa de 

produzir uma interferência no meio.  

Além dessa aproximação via artistas sobre certos funcionamentos do campo da arte, bem 

como os embates do processo de criação, acrescentaria as inquietações produzidas na 

submissão de trabalhos e projetos a dois editais no campo das artes. Um deles, com o Grupo 

de Estudos e Pesquisa Poéticas e Políticas do Sensível, GEPPPS6, um edital aberto pelo MASP, 

para formação e acompanhamento de um projeto de curadoria. Mesmo não sendo 

contemplado, durante a elaboração do projeto, diversas discussões permearam e 

enriqueceram o processo dessa pesquisa, produzindo reflexões sobre os embates enunciativos, 

discursos esperados, como dialogar com o campo de interesse, como incluir novas discussões, 

e também as aberturas e limites para isso. Submeti ainda um projeto a um edital para artistas 

mortos lançado por uma galeria em parceira com o Mapa das Artes, movimentando 

composições, preparação de textos e a aproximação com o filho de Joel. Um trabalho 

delicado, permeado por estranhezas e indagações éticas, uma vez que envolveu processos que 

extrapolam a relação terapêutica que sustentou o trabalho realizado com Joel até então. Olhar 

para um passado, fuçar a partir das imagens e de um projeto que se fez comum, tocou num 

ponto sobre o que guardamos como memória e o quanto a preservamos, no sentido ético de 

																																																													
6 O Grupo de Estudo e Pesquisa Poéticas e Políticas do Sensível (GEPPPS) surgiu em 2011, a partir do encontro de 
pesquisadores orientados pela professora Dra. Eliane Dias de Castro do Programa Interunidades de Pós-Graduação 
em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo – PGEHA/USP. Reúne artistas, educadores, produtores 
culturais, escritores, críticos, professores, terapeutas ocupacionais e acompanhantes terapêuticos com o objetivo 
comum de refletir e instaurar composições e trocas intensivas sobre a construção de pesquisas teóricas, poéticas e 
práticas artísticas. 
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um trabalho terapêutico, e o quanto somos guardiões de uma memória sobre uma existência 

que não volta mais. Submeter trabalhos e projetos à apreciação e avaliação de certos sistemas 

existentes é adequar e aprender a falar a língua desse sistema, ao mesmo tempo em que 

inventar novos modos de dizer sobre as coisas para que possam provocar e produzir algum 

ruído, mesmo que mínimo, nesses modos instituídos. Como jogar novos jogos com regras 

antigas? Como ampliar jogadas, provocando novas movimentações? Seria prescindível o 

tabuleiro estabelecido?  

 

[9]  Modo de fazer: entre montagens, painel de lâmpadas e jangadas 

 

Apresentaremos, a seguir, algumas ideias que nos ajudam a pensar o método. Como fazia Aby 

Warburg, talvez precisemos de métodos diferentes para pesquisar e analisar objetos diferentes. 

Debruçamo-nos a trabalhar a partir de objetos de naturezas diversas e que exigiram operações 

com palavras, imagens, análise de discursos, cuidado e ética em construir narrativas. 

Construção de uma coletânea polifônica, uma curadoria singular, produzida 

fragmentariamente, inventariando modos de olhar para o que foi sendo encontrado pelo 

caminho. 

*** 
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A partir do posfácio de Passagens de Benjamin, escrito por Willi Bolle, “’Um painel com 

milhares de lâmpadas’ Metrópole & Megacidade”, faremos uma breve síntese de algumas 

ideias pelas quais se tentou organizar a coletânea de esboços, notas e fragmentos que deram 

origem ao livro Passagens. Walter Benjamin se debruçou neste projeto, de 1927 a 1940, 

período em que se debateu com a ordenação e nomeação desses fragmentos bem como seus 

editores, tradutores e pesquisadores levantados por Bolle. Seguiremos estes rastros, pois eles 

apontam os usos, um modo de construir um escrito, ou ainda um método de trabalho que 

ocupou Benjamin por mais de uma década, e que pode nos ajudar a construir essa pesquisa. 

O livro Passagens, durante os mais de dez anos em que foi trabalhado por Benjamin, foi 

pensado em diferentes formatos, apresentado em forma de esboço para a escrita de um ensaio 

endereçado a uma revista, num primeiro momento; numa segunda fase foi organizado em 

vasto arquivo de notas e materiais para uma publicação em forma de livro apresentado a uma 

entidade financiadora; e em sua terceira fase, em resposta a um pedido de um artigo 

materialista sobre Baudelaire, Benjamin projetou um livro que foi recusado. Na quarta e última 

fase desse longo projeto, diante do impasse entre o projeto das Passagens e o Livro sobre 

Baudelaire, o autor tentou salvar o que podia do projeto diante de suas dificuldades financeiras 

e da eclosão da II Guerra Mundial, resultando em um artigo aceito, “Sobre Alguns Temas em 

Baudelaire”, e a ampliação da coletânea de materiais das Passagens.  

Encontramos entre críticos, historiadores e tradutores disparidades em relação à definição do 

título deste trabalho, não realizado por Benjamin em definitivo, o que contribuiu para a 

diversidade dos nomes dados pelas diferentes edições. Isso aponta para a dificuldade em se 
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definir um lugar, uma categoria, uma síntese para um texto em fragmentos e inacabado, um 

work in progress que o próprio autor nunca nomeou como Obra, como fez o editor alemão.  

Na primeira fase de seu projeto, apresentava-o sob o nome de “esboço”, expressão clara do 

provisório, do ainda não pronto, de algo em fase de elaboração. Tanto nessa primeira fase 

quanto na segunda, a organização dessa coletânea ganhou formato em fragmentos –

adaptação do uso ligado à estética barroca, um construtivismo fragmentário – que serve a 

Benjamin para apresentar o cenário urbano parisiense, propício para “expressar o fenômeno da 

Grande Cidade contemporânea enquanto fonte de estímulos de percepção múltiplos, 

simultâneos, polifônicos.” (BOLLE, 2006, p. 1145). 

A partir da segunda fase, Benjamin passa a designar seu projeto como “coletânea” de folhas 

de estudos, notas e materiais que, ao longo do tempo, vão ganhando volume, já não sendo 

mais condizente com um ensaio, mas, sim, com uma verdadeira enciclopédia urbana, que, aliás, 

passou a ter quatro mil fragmentos. Nesse ponto, poderíamos pensar Benjamin como a figura 

emblemática, por ele mesmo descrita, do Colecionador, um “grande fisiognomista” do mundo 

dos objetos, chave para se entender a própria história por ele proposta e de uma coletividade, 

e que “possui o dom de manejar e interpretar os objetos (fragmentos) como peças de uma 

‘enciclopédia mágica’”. (BOLLE, 2006, p. 1145).  

Toda essa descrição de pormenores para pensarmos essa coletânea provisória de materiais 

que enfrentou severas críticas, recusas para publicação, talvez justamente por seu caráter 

inacabado e que possivelmente Benjamin nunca poderia ter resolvido, pois parecia mais 



	 54 

devoto de uma necessidade primeira que se impunha e que comunicara a Adorno: “sob 

quaisquer circunstâncias ele queria ter diante dos olhos o volumoso conjunto em todas as suas 

partes, antes de começar a redigir a primeira linha” (BOLLE, 2006, p.1147), isto é, Benjamin 

estava obstinado em construir seu grande arquivo de Notas e Materiais. O fato desse grande 

arquivo não ter saído de sua fase de planta de construção possibilitou a valorização do arquivo 

de origem como dispositivo permanente e indispensável. E eis que chegamos ao ponto que 

nos interessa:  

Como esse dispositivo de historiografia polifônica, representado pela rede dos 

artigos temáticos, funciona na prática como forma concreta de escrever a 

história? É preciso ter claro, tanto nesta esquematização quanto na ordem das 

anotações de Benjamin, que se trata essencialmente de um texto espacial, não 

sequencial, em que as relações sintáticas entre as partes se estabelecem de 

forma constelacional, por associações de ideias ou por meio de links. (BOLLE, 

2006, p. 1148). 

 

Como seria construir uma pesquisa ou apresentar uma história tendo a constelação como 

imagem? Bolle segue dizendo que “essa organização do saber histórico em forma de uma rede 

de categorias e fragmentos [...] pode ser visualizada, mas não pode ser narrada.” (BOLLE, 2006, 

p. 1148), ou ainda que seria “uma escrita visual-espacial, baseada em grafismos e diagramas, 

pictogramas e hieróglifos” (BOLLE, 2006, p. 1148) na tradição do escrito com o representado, 

que se opõe à escrita narrativa-sequencial.  

O que seria um modo de apresentar uma história que não pode ser narrada, apenas 

visualizada? O que pretendeu ao dedicar obsessivamente a concluir seu quase enciclopédico 
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arquivo de Notas e Materiais, mais do que construir uma narrativa em forma de um livro, por 

exemplo? Certamente, essa escolha continha uma aposta, mais do que dar forma a uma 

“narração“ histórica concluída ou finalizada “de um dispositivo essencialmente móvel e 

dinâmico, voltado para um trabalho produtivo de construção, desconstrução e nova 

construção, envolvendo a participação ativa dos leitores.”(BOLLE, 2006, p. 1152). Estaria, 

segundo Bolle, nesta opção formal de Benjamin, uma escrita fragmentária e inconclusa, não 

linear, mas espacial e polifônica, uma concepção antievolucionista da História e uma ideia de 

desconstruir a historiografia convencional, “no sentido de estimular o leitor a montar, a partir 

de estilhaços, uma interpretação da história iluminada por um novo e inédito ‘agora da 

congnoscibilidade’” (BOLLE, 2006, p. 1153). 

Há, aqui, pistas de um modo de se fazer uma certa compreensão de história e que nos 

interessou nesta pesquisa. Um modo de, no nosso caso, a partir de exercícios curatoriais, 

renunciar a uma história bem acabada, linear, para poder, a partir da rememoração, recolocar 

as importâncias dadas pelas histórias maiores. Nas palavras de Benjamin, 

 

[...] aplicar à história o princípio de montagem. Isto é: erguer as grandes 

construções a partir de elementos minúsculos, recortados com clareza e 

precisão. E descobrir na análise do pequeno momento individual o cristal do 

acontecimento total (BENJAMIN apud BOLLE, 2006, p. 1158). 
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Duas imagens compõem o método a partir do qual esta pesquisa pode ser construída, a saber, 

o painel com milhares de lâmpadas, de Benjamin, e a jangada, de Deligny7.  

No Painel com milhares de lâmpadas temos uma concepção de obra aberta, inacabada, 

multifacetada, ao modo como uma metrópole da Modernidade, feito Paris, foi descrita por 

Benjamin, a partir de fragmentos que podem ser combinados ao gosto e segundo a 

necessidade de quem os acessa, fazendo as conexões desejadas e necessárias para que algo 

cintile. Uma combinação espacial, polifônica e móvel, inconclusa e fragmentária.   

Com a metáfora do “painel de comando” – dispositivo de controle de uma complexa 

instalação elétrica ou eletrônica –, o problema da organização do saber reveste-se de uma 

expressão viva, tecnologicamente atual e ao mesmo tempo lúdica e aberta à experimentação 

(BOLLE, 2006, p.1151). 

Já a Jangada de Deligny8 diz de uma tentativa de sustentar algo e não uma doutrina ou utopia; 

uma tentativa de se esquivar de ideologias, imperativos morais ou normas, através de uma rede 

frágil, comparável a uma jangada que seria composta por pedaços de madeira ligados entre si 

de maneira bastante solta, para que as águas possam passar entre os troncos sem que a 

																																																													
7 Fernand Deligny (1913-1996), pedagogo francês, preferia se denominar “poeta e etólogo”. Dedicou-se por mais 
de cinquenta anos a um projeto na área rural no sul da França, em que criou um dispositivo coletivo para acolher 
informalmente crianças que não se adaptavam à sociedade: crianças delinquentes, psicóticas, autistas. Seu método 
questionava a centralidade da linguagem, a educação formal, distanciando-se de qualquer tipo de encarceramento, 
preferindo a criação de circunstâncias e de espaços de trocas e encontros, livres de qualquer desejo de 
representação. Criou uma comunidade com uma antropologia alternativa, formas inéditas de viver junto.  
8 Este trecho foi escrito a partir do texto “Linhas erráticas”, de Peter Pal Pelbart, (Avesso do Niilismo: cartografias do 
esgotamento. São Paulo: n-1, 2013, p. 261-290). 
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jangada afunde, ou seja, possibilita o fluxo do que precisa passar, mantendo uma certa 

flutuação. 

Daí a importância primordial dos liames e do modo de ligação, e da distância mesma que os 

troncos podem tomar entre si. “[...] é preciso que o liame seja suficientemente frouxo para que 

ele não se solte.” (PÉLBART, 2013, p. 265). A jangada, ainda diz Deligny, não é uma barricada, 

mas “Com o que sobrou das barricadas, poderia se construir jangadas [...]” (PÉLBART, 2013, p. 

265). 

 

Um método por caminhos indiretos, que segue certos fluxos, caminhos desviantes, não 

necessariamente guiados a partir de um plano traçado, de uma rota estabelecida.  

 

Método é caminho indireto, é desvio. [...] Incansável, o pensamento começa 

sempre de novo, e volta sempre, minuciosamente, às próprias coisas. 

(BENJAMIN, 1984, p. 50).  

 

Um modo de inventariar o mundo, de colecionar e associar palavras, imagens; coletas que 

encontramos ao longo do caminho desta pesquisa, à maneira de Aby Warburg em suas 

pranchas de imagens, grande projeto conhecido como Atlas Mnemosine ou no modo como 

organizou sua biblioteca, cujo critério não era alfabético, e sim por boa vizinhança. 
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Assim, na esteira de Warburg e Benjamin, essa pesquisa se deu em forma de fragmentos, 

breves notas, rastros de pensamento, nem sempre com conexões explícitas, muitas vezes a 

partir de saltos, luzes que acendem e conversam com outras luzes distantes e improváveis, 

como no painel de mil lâmpadas de Benjamin. Pesquisa orientada a partir de vestígios, 

farejando possibilidades, tentando anular qualquer hierarquia de valoração, e, à maneira 

benjaminiana, colecionando todo tipo de coisas. Apostando que a partir de leituras minuciosas 

se possa apreender uma leitura singular do mundo. Método que não pode, portanto, estar 

separado de seu conteúdo, convocando palavras para dar visualidade a sentidos menos dados 

e que não deixa de ser, então, uma reflexão sobre a própria linguagem e um modo de contar.  

Um modo de trabalhar a linguagem, de pensar a partir de saltos, quebras, rupturas, fragmentos 

que escapam da chave lógica do sistema fechado. Talvez um modo de trabalhar – mesclando 

chaves de leitura, com outras ideias de rigor conceitual e plástico – que se traduz no desafio de 

como apresentar as constelações dessa pesquisa, de naturezas distintas, e como fazê-las 

cintilar juntas.  

Trata-se, aqui, de inventar modos de partilhar poéticas e pensamentos a partir de gestos e 

imagens, de torná-las inteligíveis, não por possuírem menor grau de inteligência, ou qualquer 

tipo de desqualificação quanto ao grau de elaboração, mas por apresentarem complexidades 

próprias, uma língua própria que talvez exija uma certa transmissão singular.  
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[10] porque às vezes é necessário explicar o inexplicável 

 

Findo esse mapa na companhia de Agamben que, em Ideia de Prosa (2013), nos oferece uma 

antessala para adentrar os textos que apenas nos conforta com a impossibilidade de tudo 

explicar e assim, de algum modo, tocar a compreensão do incompreensível. Nesse sentido, 

esse mapa de navegação aérea, apesar de apresentar um certo terreno, os recortes de um 

território, bem como o levantamento de algumas questões que nortearam essa pesquisa, é 

uma tentativa já fadada a falhar de produzir uma compreensão do incompreensível. Como nos 

ensina o filósofo, garantir um certa preservação do inexplicável só pode se dar justamente no 

esforço de explicar o inexplicável. 
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 [SIC] SUTIS INVENÇÕES CURATORIAIS  
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[SIC] SUTIS INVENÇÕES CURATORIAIS 

 

 

1. Advérbio latino. 2. “assim”. 3. “segundo informações colhidas”. 4. 

Não incomumente conota caráter duvidoso, pouco provável ou 

plausível. 5.  Pode referir um certo desvio. 6. Potencialmente 

insignificante, mas não desprezível. 7. Indica uma necessária 

relativização da verdade apresentada. 8. Convocação de um grau de 

incerteza e estranheza. 9. Guarda um certo grau de sobrevida ao 

julgamento utilitarista que invalidaria sua existência. 10.  Insistência em 

existir.  
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[SUTIS]  

[Su.tis]  

 

1. Singelos, delicados. 2. Que exerce uma suave presença. 3. Leve toque 

suficiente para que seja percebido e ative um mínimo de deslocamento, um toque 

que instaure uma proximidade. 4. Sutil porque quer instaurar não qualquer 

presença, mas uma certa presença, cujo estado de atenção não convoque o tônus 

para o combate e nem a percepção pelo choque, mas que instaure, a partir de um 

mínimo gesto um modo de apreensão que passe pelo sensível que acolha uma 

certa suspensão dos sentidos, que traga um suspirar 5. Sutil que instale um estado 

de despertar lento, com uma atenção vaga e flutuante, uma reflexão quase onírica, 

frouxa, leve.  

 

 

[ INVENÇÕES CURATORIAIS]  

[In.ven.çõ.es Cu.ra.to.ri.ais]  

 

1. Dizem respeito a criar uma zona de abertura em que são cuidadosamente 

trabalhadas as palavras 2.  Palavras fecundas ou palarvas, diria o artista Paulo 

Bruscky. 3. Leva em conta a importância de suas enunciações e suas relativizações. 

4. Tentativa de escapar à repetição esvaziada e desgastada de sentidos. 5. Aposta 

em repensar os sentidos das palavras e das coisas, repensar os sentidos das histórias 

que escrevemos a cada dia; uma resistência possível aos modos de vida 

contemporâneos atrelada a imagens, gestos e produções artísticas. 6.  gestos 

mínimos cujo combate não pressupõe um armar-se, inflando o peito, que tudo 

suporta porque protege-se com todo tipo de blindagem disponível, impenetrável e 

insensível.  
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[SIC] é esse giro em falso, um sobrevivente ao que é funcional, operativo, que existe 

mesmo sem muito motivo aparente, não servindo a nada nem a ninguém. Não valida 

ou invalida posição alguma, não é de antemão um utilitário. Ele institui uma certa 

desordem nos discursos lógicos. O [SIC] é a inoperância, o desajuste, que insiste em 

existir e resiste em face das ciências baseadas em evidências. [SIC] é testemunha 

evidente de uma inoperância, indicação daquilo que para nada serve, e cuja 

importância é desprezível ou inexistente, aquilo que não responde às normas, que 

não necessariamente compactua com o que é esperado.   
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[SIC] COMO LAMPEJO - Lampejos, apesar de tudo  

 

O lampejo não tem como função iluminar uma área ou superfície. Não é suficiente para 

clarear um caminho nem mesmo indicar uma direção. Sua modesta aparição é sempre fugaz, 

não lhe cabendo nada mais além de emitir um sinal luminoso. Sinaliza, portanto, uma 

existência, por um tempo ainda deixa um leve rastro, apagando-se em meio à escuridão. 

Apenas um aceno de acontecimento, um gesto mínimo de que por ali passou. Um lampejo se 

assemelha à luz de uma estrela. Um pequeno ponto cintilante. Dizem os físicos que a luz que 

contemplamos de uma estrela apenas indica que ela já existiu e o que vemos, essa 

intermitência luminosa, são os vestígios de uma existência. A estrela é, pois, uma insistência de 

existência não mais presente, talvez uma atualização luminosa de algo que deixou de existir 

[uma virtualidade cósmica]. Os vaga-lumes também se assemelham às estrelas com sua 

iluminura pulsante. Dança cintilante que só pode ser vista em meio à escuridão, com um certo 

grau de opacidade. Didi-Huberman escreveu um belo livro, Sobrevivência dos Vaga-lumes 

(2011), onde compara a rarefação dos vaga-lumes e de pequenas luzes (lucciole) diante dos 

potentes projetores que tudo iluminam e nos cegam. São eles as grandes luzes (luce), 

ofuscantes, que varrem os territórios em perseguições ou imposições incessantes de um 

fascismo triunfante, que hoje se atualizam em novos modos de domínio, controle e gerência de 

formas de vida.  

Pasolini anteviu a morte dos vaga-lumes. Não estava de todo errado o poeta italiano. 

Ele pode prever algo que vem avançando, nas últimas décadas, e cantou os fascismos se 
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metamorfoseando, ganhando novos nomes, estando a serviço da lógica do controle dos 

corpos, do domínio dos desejos, da aniquilação de singularidades.  

 

O “verdadeiro fascismo”, diz ele, é aquele que tem por alvo os valores, as 

almas, as linguagens, os gestos, os corpos do povo. É aquele que “conduz, 

sem carrascos nem execuções em massa, à supressão de grandes porções da 

própria sociedade”. (PASOLINI apud DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 29). 

 

Dar a ver esses lampejos, faiscando ainda essas pequenas formas de resistir com 

delicados gestos é um exercício de contemplação. Eleger os movimentos dançantes diante do 

ofuscar produzido pelas grandes luzes de um contemporâneo sombrio não para salvá-los, mas 

pela impossibilidade de desistir: lampejar, apesar de tudo. Essas pequenas luzes sobrevivem na 

aridez noturna, em zonas de opacidade. Que pensamento se produz a partir delas? Quase 

apagadas, existem ainda em nós? Acompanhar seus rastros e rememorá-los para que, com 

alguma sorte, se possa extrair lampejos para o presente. 

Pequenas luzes que serão apresentadas aqui em forma de constelações. Imagens-

gestos. Imagens que gestam. Ou ainda, como nos propõe Didi-Huberman, imagens-vaga-

lumes. Muitos desses lampejos não ocupam na história um grande lugar. Por vezes ocupam um 

espaço lacunar, entrelinhas silenciadas de arquivos históricos. Elas não servem para exaltar os 

vencedores, engrandecer os feitos históricos, nem mesmo para adornar os cenários dos 

espetáculos atuais. Esses lampejos não iluminam quase nada, não tem função nessa lógica 
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ofuscante. Invisíveis e de serventia duvidosa, não operam segundo os manuais ou protocolos e 

nem em consonância com o grande rolo compressor das máquinas de governança.  

 

*** 

 

O que podem dar a ver certas inoperâncias, lacunas da história, engasgos narrativos, 

afasias nos territórios do dizível, legível e visível contidas nesses lampejos imperceptíveis? 

Apostando que eles possam produzir resistências sutis, nos juntamos a Walter Benjamin em sua 

proposição de escovarmos a história a contrapelo. Como fazer isso a partir da lógica de luzes 

intermitentes? Que sentidos, para isso, poderíamos pensar?  

Rememoração, segundo o filósofo, é – diferentemente da comemoração em que se 

organiza uma festividade em torno de uma lembrança – uma atualização de memórias 

esquecidas no tempo e que, no entanto, podem portar cintilações para o hoje. 

A história é contata sempre de uma certa perspectiva, insuficiente e por vezes 

tendenciosa. Conduz leituras, compreensões e estabelece verdades, propondo-se a dar conta 

de certas perspectivas, mas na tentativa de torna-se única, universal e homogênea, deixando 

de fora muitas narrativas, cujas luzes se tornam invisíveis. Tais narrativas são reunidas à custa de 

violar uma série de pormenores que também contam histórias. Outras histórias. Destacamos 

aqui algumas rugosidades dessas histórias, ou talvez algumas histórias escondidas nas dobras 

das rugosidades de histórias maiores, apostando que elas possam lampejar pensamentos.  
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A chave de leitura é a inoperância. O desafio, sintonizar a percepção com certas 

invisibilidades, incluindo graus de ilegibilidade. Colocar em movimento a criação, o 

pensamento, pareando imagens, palavras e poéticas – imagens-gestos destacados formando 

constelações – com o intuito de produzir diálogos improváveis que possam lampejar e criar 

zonas de ardência. Provocações. Convocação de forças do sensível – não representá-las ou 

apenas narrá-las, mas reuni-las e agitá-las nas inquietudes presentes.  

Para tanto, realiza-se um exercício de curadoria híbrida a partir de imagens-gestos 

coletadas nas reverberações das artes e da clínica, mas não só. O intuito é fazer vibrar as 

falências do que é excessivamente dito, do supostamente compreendido e do banalmente 

visto, apresentando as forças do indizível, do ilegível e do invisível e traçar suas possíveis 

sobreposições e ressonâncias.  

 

*** 

 

Resguardariam as imagens, como acreditava Aby Warburg, uma força de transmissão e 

sobrevivência, um traço de memória que pode ser ativado, e que nos faria, portanto, pensar 

um diagnóstico de nossos processos, de nosso tempo?  (AGAMBEN, 2015, p. 117). A que se 

prestaria uma imagem? Onde habitaria sua força que não na redundância de sentidos dados 

pelas palavras ou ilustrando uma ideia? Sua força talvez habite onde as palavras não 

reproduzem sua presença. Onde as palavras não podem ser ditas, onde estejam inclusive 
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interditas. Onde elas não podem ser traduzidas, justamente por não existir tradução possível, 

onde beiram ao indizível.  

A força da imagem estaria então em sua singularidade mostrativa, onde irrompe, 

inaugurando algo a ser mostrado. Sua força está em se expor ao que ainda não se pode pensar 

(ALLOA, 2015). Instaura, pois, uma estranheza, algo que não se avizinha do que sabemos, que 

não parte desse discurso do saber. Ela apresenta algo, inaugura sentidos, algo que não 

sabemos bem, não dominamos, não retemos. A imagem tem a força de nos pegar, de nos 

atravessar, movimentando-nos para outras direções. Ela dá a ver um conhecimento e não um 

reconhecimento. Não se aproxima apenas por semelhança, mas se destaca por diferenciação, 

contraste, distinção.  

A imagem não quer ser apenas síntese de uma ideia, representação de uma época, 

reprodução de uma paisagem. Ela sabe que pode mais, ela sonha com ampliar os sentidos do 

mundo e não apenas seguir sendo repetição. A imagem quer dar a ver o indizível, o 

impensável, o invisível.   

Soulages indaga Derrida: O que resta da imagem após o escrito? O escrito mata a 

imagem? (DERRIDA, 2002) Poderíamos intuir, com o tom sequencial do diálogo, que Derrida 

suspeita do lugar ocupado pelas falas, sejam elas lidas, improvisadas ou roteirizadas em um 

filme. Isso porque ele suspeita do lugar da palavra submetida à lei icônica, à lei da visualidade, 

constituída por camadas de legibilidade. Queria evitar a violência da fala imperando sobre as 

imagens. 
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O desafio seria então constituir esse diálogo palavra-imagem sustentando o lugar da 

imagem sem que ela seja ferida, violentada ou submetida à fala. A fala, segundo Derrida, 

permanece sob a lei da imagem, as palavras seriam, pois, presentificadas como imagens, 

apenas levadas pela necessidade do ritmo, do encadeamento, da sequência icônica, e não o 

inverso. (DERRIDA, 2002). Há portanto, um reconhecimento do poder das palavras, mas há 

também um reconhecimento de que é possível colocar a fala a serviço da imagem, 

desarmando a autoridade do discurso sem que ele precise sucumbir. Seria isso possível pensar 

em curadoria? “Garantir” limites para que as palavras do curador não violentassem as imagens 

das artes?  

Os discursos, por vezes, só são excessos informacionais que cultuamos e logo 

descartamos. Dispensáveis, ou ao menos relativizáveis, se apenas reiteram modos 

hegemônicos de contar e narrar uma história, determinando modos de ver, pensar e sentir. 

Uma rede de significações regidas por determinações de lógicas dominantes, mediada por 

relações de poder e assujeitamento. E se contássemos as coisas pelo avesso, não a partir do 

que já está contado, ao que oficialmente é reconhecido pela história canônica, dominante?  

Benjamin, em “Sobre o conceito da história”, escrito em 1940, vai nos dizer que 

“articular historicamente o passado não significa ‘conhecê-lo tal como ele foi’. Significa 

apoderar-se de uma lembrança tal como ela cintila num instante de perigo.”(BENJAMIN, 1985, 

p. 224). Conhecer o passado tal como ele foi ou instigarmo-nos nessa direção seria cavoucar 

sentidos como se o passado tivesse sempre lições a nos dar, algo ainda a nos dizer. Mas, talvez, 

o que interesse, mais do que aprender com o que extraímos do passado, seria, como coloca 
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Gagnebin (2014), entendermos o porquê de nos interessarmos por certos eventos do passado. 

Isso sim seria trazer aos nossos olhos a atualidade de algo que ocorreu – o oposto de irmos em 

direção ao passado para nele encontrar verdades. Este encontro com verdades Benjamin 

chamou de presentificação (GAGNEBIN, 2014), uma concepção a favor de um certo 

colecionismo de dados históricos, canônicos, que considera a história como algo linear, uma 

sequência de bens culturais, apenas contribui para o reforço da ideia de histórias “universais” 

contadas a partir de certas ideologias e crenças hegemônicas.  

O outro sentido de atualizar no presente algo vindo do passado e dar a ver suas 

cintilações possíveis relaciona-se ao conceito intensivo de atualidade, atualidade que pode vir 

a ser uma potência. A temporalidade do passado não se reduz mais ao espaço indiferente de 

uma anterioridade que precede o presente na esteira monótona da cronologia. Pelo contrário: 

momentos esquecidos do passado e momentos imprevisíveis do presente, justamente porque 

apartados e distantes, interpelam-se mutuamente numa imagem mnêmica que cria uma nova 

intensidade temporal.  

 

[...] essa concepção disruptiva e intensa de “atualidade” coloca em 
questão a narração dominante da história, e propõe uma compreensão 
do passado cujo sentido pode sempre revelar-se outro e uma auto 
compreensão do presente que poderia ser diferente. (GAGNEBIN, 
2014, p. 204) 

 

Jeanne Marie Gagnebin, em Lembrar, Escrever, Esquecer, nos indaga se o historiador, 

dando-se conta de que sua função pode assumir caráter literário, não estaria correndo o “risco 
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de apagar definitivamente a estreita fronteira que separa a história das histórias, o discurso 

científico da ficção, ou ainda a verdade da mentira?” (GAGNEBIN, 2006, p. 41).  

Nas inverdades e ficções talvez pousem também histórias igualmente comprometidas 

em tratar de verdades, no entanto, verdades menores, verdades singulares, valoradas pelos 

que elas inventam. Para o louco, seus delírios existem, com pesos próprios de verdade. Para 

uma criança, suas fabulações são seu mundo. E a todo tempo as verdades são revistas, como 

na ciência, quando elas deixam de funcionar. Os sonhos também nos apresentam verdades 

que nos levam para outras viagens. Artifícios ficcionais que podemos lançar mão para inventar 

novos modos de contar histórias. 

  

Artif íc ios f iccionais 

 

O que teriam a dizer as verdades ficcionais na arte? Verdades inventadas que já não 

mais se sustentam por crivos de salões oficiais e critérios hegemônicos ditados pela academia. 

Não estando mais a serviço de imitar, ilustrar ou reproduzir o real, novos lugares poderiam 

habitar as histórias das artes, as histórias nas artes ou ainda as histórias para as artes. E de que 

artifícios os artistas lançam mão para atualizar as histórias caducadas de dominação que a 

História tanto afirma? Um exemplo é o artista belga Marcel Broodthaers. Ao realizar seu 

deslocamento do campo literário para as artes, leva consigo operações comumente exploradas 

na literatura e as faz dialogar a partir da materialidade de suas produções no campo das artes, 

campo este que parecia já namorar a algum tempo. Uma frase inicial no convite de sua primeira 
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mostra individual na Galerie Saint-Laurent, em Bruxelas, traz os seguintes dizeres: “A ideia 

enfim de inventar alguma coisa insincera me veio à cabeça e de uma vez por todas me pus a 

trabalhar” (BROODTHAERS apud BASBAUM, 2013, p. 219). Que seria essa invenção “insincera” 

da qual ele fala? Que uso da palavra ele, que dominava muito bem os jogos e os manejos com 

as palavras na literatura, estaria propondo agora, no campo das artes?  

Seus gestos insinceros estariam ligados a operações fictícias que, diferentemente das 

escritas fictícias, se encarnam numa materialidade, infiltram-se em um outro sistema, mais 

pautado na visibilidade e circulação, distintos do da literatura. 

Se pudermos pensar nos artifícios como modos de transmitir também uma história, ao 

depurá-los, revesti-los de sentido, talvez possamos encontrar suas cintilações. As atualizações 

intensivas das quais falava Benjamin estão alinhadas com estes artifícios utilizados por alguns 

artistas.   

No caso de Broodthaers, ele cria seu próprio museu, um museu fictício que se vale de 

operações de validação performatizadas por figuras que o atestam enquanto artista, que 

garantem, com a assinatura em seu corpo, sua legitimação enquanto obra. Ganha assim o título 

de Declaração de Autenticidade no 071, na inauguração de seu museu por Piero Manzoni. Um 

artifício ousado, carregando na pele a inscrição de um sistema que parece ter o poder 

desmedido de atribuir valor e status de arte ou não arte.  

Pouco importa aqui se é verdade ou não.  

Outro exemplo é o artifício utilizado pela artista Regina Rennó que, na 29a Bienal 

Internacional de Arte de São Paulo, em 2010, marcou presença crítica com seu trabalho Menos-
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valia9, em que questionava o valor de objetos do universo fotográfico, a transformação de um 

objeto de segunda mão, provindo de feiras de antiguidade, que num circuito de inscrições, 

agregação de valor por contextualização e uso, ganham um valor material e simbólico singular 

ao participar de um leilão “de verdade”, produzido por um leiloeiro “de verdade”, Aloisio 

Cravo, no dia 9 de dezembro de 2010, no Pavilhão conceituado pelo sistema da arte.  

Se é mesmo de verdade, que diferença faz? 

Ainda no campo das artes, alguns anos antes, em 2006, na 27a Bienal Internacional de 

Arte de São Paulo, o artista paulistano Marcelo Cidade instalou por todo o pavilhão câmeras de 

vigilância de cartolina posicionadas de maneira similar às câmeras “de verdade”, parodiando-

as com sua “falsidade”. Trouxe à discussão a invisibilidade das câmeras no cenário da cidade 

de São Paulo, já tendo sido naturalizada a presença constante da vigilância, e também a 

ausência de privacidade em nome da suposta segurança. Seriam, portanto, máquinas de 

rastrear presenças indesejadas, movimentação suspeita ou inadequada. E o que essa obra 

produziu é fictício?  

Antes que perguntar se é tudo ficção, gosto de pensar que são artifícios insinceros que 

tiram um pouco dos eixos as falsas estabilidades apresentadas pelo circuito e sistemas. De que 

servem verdades estanques, fatos irredutíveis do acontecido?  

																																																													
9 Este trabalho está documentado no site da artista: http://www.rosangelarenno.com.br/obras/sobre/30 
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Na literatura, temos Manoel de Barros que brinca com a noção de verdade e mentira, 

afirmando ser “mentira” apenas 10% do que diz. Seriam verdades os outros 90%? De maneira 

nenhuma! Segundo ele, não passam de invenção.10  

Seria então, a invenção o avesso da mentira? Ou seria a verdade pura invenção?  

Já os médicos (e a maioria dos profissionais especializados em saúde) querem dar conta 

do real ou extrair a legítima verdade de seus pacientes. Não dão a mínima para as falas mais 

afeitas à ficção, que julgam ser inverdades. Querem a verdade que pareça comprovar os fatos 

que eles se propõem a investigar. Querem dados que comprovem a cientificidade de suas 

investigações. Preferem atrelar a fala insincera à categoria “[SIC]”, e as falas que ganham esse 

certificado “sic” são aquelas fadadas à ilegitimidade, ao esquecimento, à desconsideração. Os 

médicos e outros tantos da saúde “profissionalizada” produzem ciência baseada em evidência. 

Isso comprometeu a escuta e traíram sua própria história profissional, pois:  

 

A história da medicina é uma história de vozes. As vozes misteriosas do corpo: 

o sopro, o sibilo, o borborigmo, a crepitação, o estridor. As vozes inarticuladas 

do paciente: o gemido, o grito, o estertor. As vozes articuladas do paciente: a 

queixa, o relato da doença, as perguntas inquietas. A voz articulada do médico: 

a anamnese, o diagnóstico, o prognóstico. Vozes que falam da doença, vozes 

calmas, vozes revoltadas.(SCLIAR, 1996, p.7) 

 

																																																													
10 Documentário de Pedro Cezar “Só dez por centro é mentira: a desbiografia de Manoel de Barros”, lançado em 
2010. 
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Privilegiando os métodos de rastreamento, deram voz às máquinas, destituindo a voz 

própria e anulando a voz daquele que porta a queixa, a doença. As máquinas parecem dizer 

mais coisas que as falas inoperantes de seus pacientes. Elas rastreiam os focos de doença, 

rastreiam seus efeitos, localizam suas expansões, preveem trajetórias, falam por todos. Sem 

voz, médicos e pacientes se isentaram também de fabular futuros porque o diagnóstico 

rastreado pelas máquinas de investigar parecem já dizer por si só.  

Assim, a impossibilidade de ficcionar, de fabular, vai minando a possibilidade do narrar. 

Substituídos pelas máquinas de rastrear, os médicos deixam para trás a arte de narrar, mas 

também a arte de escutar perdendo sua função como narrador. Já dizia Benjamin (1985, p. 

214), “o grande narrador tem sempre suas raízes no povo, principalmente nas camadas 

artesanais”. Benjamin refere-se ao artesão, ao caracterizar a figura do narrador, pela disposição 

que este tem de se dedicar ao trabalho prolongado, lento, camada por camada, e que não leva 

em consideração a contagem do tempo. Não é mais possível ao médico (ao menos para a 

maioria deles) se dedicar madrugada adentro a apenas um leito ou oferecer mais do que 

quinze minutos numa consulta de rotina. Esse fazer apressado, bastante distinto do modo 

como os artesãos produziam, contamina todos nós, pois não são apenas os médicos que 

funcionam nessa lógica. “Quando o tempo se torna uma grandeza econômica, [...], e portanto, 

de poupar tempo, a memória também se transforma. [...] O espaço infinito da memória coletiva 

comum encolhe, dividindo-se em lembranças avulsas” (GAGNEBIN, 2014, p. 221), já não mais 

abrigando o tempo largo que possibilitava a escuta paciente o que compromete o ofício do 

narrador.  
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[...] mesmo que se lamente o desaparecimento das formas tradicionais de 

contar, o desaparecimento da escuta paciente e respeitosa dos anciões, o 

desaparecimento das lembranças compartilhadas e de uma memória coletiva 

[...], o desenvolvimento técnico capitalista contemporâneo torna ilusória 

qualquer esperança de retorno a essas formas comunitárias de vida, lembrança 

e narração, que são facilmente idealizadas em retrospecto (GAGNEBIN, 2014, 

p. 221). 

 

O médico e todos nós, de alguma forma, deixamos para trás a alma, o olho e a mão 

que, articulados, segundo Válery (apud BENJAMIN, 1994, p. 220-221), eram essenciais para se 

praticar a arte de narrar. 

 

Ficcionar insignif icâncias e despropósitos 

 

Mas voltemos ao rastreamento, à busca incessante por rastros. Talvez entre eles, entre 

os grandes rastros, pudéssemos destacar rastros menores Ou criar meios de rastrear ficções, 

fabulações, sonhos, ou ainda vestígios de vidas insignificantes. Poderíamos contar outra história 

a partir de insignificâncias e despropósitos como fez Manoel de Barros. 
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Tratado geral das grandezas do ínfimo  

       Manoel de Barros, 2010 

 

A poesia está guardada nas palavras — é tudo que eu sei. 

Meu fado é o de não saber quase tudo. 

Sobre o nada eu tenho profundidades. 

Não tenho conexões com a realidade. 

Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. 

Para mim poderoso é aquele que descobre as insignificâncias 

(do mundo e as nossas). 

Por essa pequena sentença me elogiaram de imbecil. 

Fiquei emocionado. 

Sou fraco para elogios. 

 

 

O menino que carregava água na peneira   

Manoel de Barros, 1999 

 

Tenho um livro sobre águas e meninos. 

Gostei mais de um menino 

que carregava água na peneira. 

A mãe disse que carregar água na peneira 

era o mesmo que roubar um vento e 

sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. 

A mãe disse que era o mesmo 

que catar espinhos na água. 

O mesmo que criar peixes no bolso. 
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O menino era ligado em despropósitos. 

Quis montar os alicerces 

de uma casa sobre orvalhos. 

A mãe reparou que o menino 

gostava mais do vazio, do que do cheio. 

Falava que vazios são maiores e até infinitos. 

Com o tempo aquele menino 

que era cismado e esquisito, 

porque gostava de carregar água na peneira. 

Com o tempo descobriu que 

escrever seria o mesmo 

que carregar água na peneira. 

No escrever o menino viu 

que era capaz de ser noviça, 

monge ou mendigo ao mesmo tempo. 

O menino aprendeu a usar as palavras. 

Viu que podia fazer peraltagens com as palavras. 

E começou a fazer peraltagens. 

Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. 

O menino fazia prodígios. 

Até fez uma pedra dar flor. 

A mãe reparava o menino com ternura. 

A mãe falou: Meu filho você vai ser poeta! 

Você vai carregar água na peneira a vida toda. 

Você vai encher os vazios 

com as suas peraltagens, 

e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos!  
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Restaria saber que marcas as insignificâncias e os despropósitos poéticos deixam na 

arte. Seria preciso ainda inventar modos de narrar que contemplem traços esquecidos, 

deixados de lado, destituídos de valor para a grande história da arte. 

Inventar novas formas, fazer uso de artifícios que operem em favor de uma narração 

esburacada, topeira, feita a partir de rastros quase apagados pelo tempo. Narração que 

suporte acolher os apagamentos e narrar o inenarrável. Dizer o inexplicável justamente por não 

ser possível deixar de dizê-lo. E que, através desse brincar com os sentidos de verdade, possa 

afirmar a potência de certas lembranças. Que, por meio desses artifícios insinceros, possa dar a 

ver histórias esquecidas, histórias que não sabemos o que fazer com elas e ajudar-nos a 

sustentá-las justamente onde elas se tornam inenarráveis. 

Modos inventados por meio de poéticas artísticas, modos de narrar que contribuam 

para a reinvenção do inenarrável e que rememorem o ainda não visto e que não subestimem a 

função das insignificâncias e despropósitos de nenhuma história contada a partir de rastros.  
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Gestos como imagem em movimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“gesto é poesia do ato”  

(GALARD, 1997, p. 27) 
 

 

O gesto é, nesse sentido, comunicação de uma comunicabilidade. 

Ele não tem especificamente nada a dizer, porque aquilo que 

mostra é o ser-na-linguagem do homem como pura medialidade. 

Porém, como o ser-na-linguagem não é algo que possa ser dito 

em proposições, o gesto é, em sua essência, sempre gesto de não 

ter êxito na linguagem, é sempre gag no significado estrito de 

termo, que indica, antes de tudo, algo que se coloca na boca para 

impedir a palavra, e também a improvisação do ator para suprir 

um vazio de memória ou uma impossibilidade de falar.  

(AGAMBEN, 2017, p. 60-61) 
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A ideia de um exercício curatorial de imagens e trabalhos deu o tom a este trabalho 

desde o seu início. Um exercício, pois nunca se pretendeu assumir o lugar de um curador, mas, 

sim, jogar com a possibilidade de manejar palavras, brincar com os discursos e as provocações 

que a palavra curadoria convoca. Cura com seus vários sentidos, e a mim especialmente cara, 

pois sinaliza minha prática como terapeuta ocupacional – às voltas com essa palavra, repenso 

seu sentido incessantemente. Mas como recolocar o sentido dela também na arte? De modo 

mais amplo, como desbancar os sentidos muito definitivos das palavras, das enunciações que 

determinam regimes de visibilidade, dizibilidade e também de legibilidade?  

Na medida em que o trabalho foi ganhando corpo, a ideia de curar imagens me 

pareceu insuficiente, pois me perguntava se elas teriam força suficiente para afirmar, dar a ver 

algo. Não seria isso mais do mesmo? Uma coletânea de imagens com algum discurso mais ou 

menos norteador, seria isso o meu experimento? Passei então a construir pequenas narrativas, 

experimentar tons, inquieta sobre se isso não seria legendar as imagens? Tomada por essas 

questões também pensei o inverso: por vezes, uma imagem não se restringe a ilustrar ideias 

curatoriais?  

Foi então que comecei a reparar que nem sempre a imagem determinava as escolhas 

um tanto tácitas, chamados que não sei bem porque se faziam. Fui entendendo que alguns se 

davam por processos, por radicalidade, por estranheza, por delicadezas. E apurando mais a 

aproximação com esses chamados, percebi que os gestos pareciam ligar todos eles. Imagens-

gestos. Gestos-imagens.  
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Curar os gestos  

 

Gestos-imagens. Um desejo de gestar imagens, de apresentar gestos e, numa certa 

possibilidade de inoperância, ou a partir dela, afirmar algo. Há também um sentido pelo gesto 

que é o da urgência ou do que não se pode esperar, adiar ou disfarçar. O gesto brota. Surge. 

Insurge. Não se contém. Necessita existir. Insiste em existir, mesmo quando não encontra 

nenhuma certeza de interlocução. E não sendo os gestos colecionáveis, como apresentá-los 

sem necessariamente catalogá-los? Não seria traí-los, de certa maneira? Uma contradição, 

assim como quando as performances vão parar num museu, penduradas em pregos quando 

deveriam ser como que martelos, como nos diz Didi-Huberman (2017). O desafio é apresentar 

gestos-imagens deslocados desse lugar expositivo, objetal ou arquivesco. Queremos aqui 

suscitar alguma força, memória, potência que as imagens guardam e invocar sua presença, 

numa espécie de ativação, ao destacar os gestos que as envolvem.   

Convoca-se o gesto aqui apostando em que possa mostrar aquilo que não está dado 

nas imagens, mas que também não pode ser lido em uma legenda qualquer ou traduzido em 

palavras que não se curvam a um trabalho intenso de vibração sensível. O gesto como 

ampliador da imagem ou talvez uma dobra da imagem, como uma possibilidade de ventilar 

imagens e palavras. Como se garantisse a existência do que não pode existir, como se 

invocasse um espaço de existência para o vazio da memória, existência da impossibilidade de 

se narrar, de registrar uma história, de se propor ao desafio de conter uma experiência, 
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resguardar sua potência e, ao mesmo tempo, fracassar. O gesto como uma afirmação ao 

incurável defeito de palavra, diria Agamben (2017). 

E aí, como pensar a escuta dos gestos, sua enunciação, como pensar a curadoria como 

gesto? Talvez como uma insistência e uma enunciação. Pensar uma imagem-gesto, uma 

imagem que gesta. Um gesto quer ser dito para não ser interdito, para não ser indigesto. O 

gesto pode exigir uma delicadeza, pode exigir uma afiação, uma violência. Mas talvez ele 

sempre seja acompanhado de uma flutuação que, por imantação, pode atiçar e produzir 

alguma reverberação no outro. Uma precisão. Gesto preciso, gesto porque preciso. 

Mas o que é um gesto? Para que e a quem ele serve? Inscreve-se no tempo? Propõe-se 

a uma duração? Almeja a eternidade? E o que seria uma curadoria de gestos, gestos-imagens? 

O que os gestos teriam a dizer? Imagens que se apresentam em gestos, gestos carregados de 

imagens, gestos fazendo imagens, imagens gestando gestos. Imagens-gestos. Gestar novas 

imagens. Atualizá-las com gestos. 

Kundera em seu romance Imortalidade(1990) cria um personagem a partir de um gesto 

de aceno de uma senhora sexagenária ao professor, ao término de uma aula de natação. Um 

pequeno gesto que desencadeou um romance inteiro. Às voltas com o tema, persegue os 

gestos mais cotidianos: um sorriso, um pequeno aceno, um movimentar de cabeça, o balançar 

dos cabelos. Os gestos existindo enquanto imagens e para além delas. Não saberíamos dizer 

se um gesto revelaria a essência, o encanto de uma pessoa, mas nos parece mais interessante 

pensar que encantos um gesto produz. Que espantos, que prantos, que desarranjos um gesto 

produz. O que os gestos revelam, não sobre alguém, mas por alguém, por meio de alguém, 
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sobre um tempo, sobre um momento: “[...] são os gestos que se servem de nós; somos seus 

instrumentos, suas marionetes, suas encarnações.” (KUNDERA, 1990, p. 13). 

Encarnações de sobrevivência. 

Os gestos parecem habitar uma certa zona pouco discernível entre uma 

intencionalidade despretensiosa e um acaso que ganha alguma consistência. Sem se pretender 

funcionalmente a algo, ele se apresenta, se coloca, se infiltra como que clandestinamente. São 

como uma dança. Gozam de uma liberdade do inútil, não se propõem a princípio a servir para 

algo. Agamben (2017) dirá que o gesto é a própria linguagem. 

O gesto é alguma coisa da ordem do singelo, quase do inútil. Ele não é para um fim e 

nem é um meio para alguma coisa. O gesto é. E ele se explica na própria existência. Ele ainda 

não foi capturado, ainda não faz parte de uma rede sabida, previamente organizada de 

sentidos e significados. Ainda pode conservar o inesperado, a surpresa, um acalorar sem 

intenção. E porque o gesto não serve para coisa alguma, não tem uma funcionalidade dada, 

não tem uma finalidade determinada, talvez por isso possamos extrair uma riqueza dele. 

Porque ele não foi capturado seus sentidos nos escapam, não o agarramos, podendo ser 

apenas uma chama que rapidamente se apaga e pouco calor conserva. 

 

A significação do gesto é sempre transmitida com a possibilidade de sua 

denegação. Um movimento é capaz de se apresentar como portador de um 

sentido autônomo facilmente legível e de desaparecer imediatamente na 

inocência de uma prática insignificante. Ele diz perfeitamente o que quer dizer, 

mas, de repente, cala-se, apaga-se, não é preciso nele deter-se, ele nunca foi 

um gesto. As condutas de sedução frequentemente jogam com essa 
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ambiguidade: as proposições amorosas arriscam gestos que sabem anular-se 

como tais se não obtêm a resposta esperada (então um carinho não passa de 

um toque casual, que não se queria um gesto). (GALARD, 1997, p. 33).  

 

Gesto como prática de ajustes do “pertinente” que se move e surge em cada situação 

singular, como propõe Galard (1997); gesto como um exercício de levar a vida menos pautado 

em princípios ou diretrizes, descolado de qualquer governabilidade moral. Uma invenção não 

generalizável, não aplicável a tais e tais circunstâncias. Não há, portanto, uma fórmula do gesto.  

 

Perda do domínio sobre os gestos 

 

Os gestos parecem ter ganhado destaque em uma determinada época, entre o final do 

século XIX e início do XX, período em que a Europa começava a sentir os efeitos da Revolução 

Industrial: mecanização, seriação e ritmos intensos passaram a ditar os ritmos de vida. Num 

belo texto de Agamben, Notas sobre o gesto (2017), o filósofo italiano indaga os motivos pelos 

quais, neste período, o gesto se tornou objeto de estudo científico e faz uma aproximação ao 

surgimento do cinema. Realça o lugar dado ao gesto e também o seu esquecimento desde o 

final do século XIX, produzindo uma diferenciação entre as épocas, na tentativa de esboçar 

hipóteses.  

Agamben destaca, dos estudos de Gilles de la Tourette, publicados em 1886, a análise 

realizada, pela primeira vez, de um dos gestos humanos mais corriqueiros: o andar. La Tourette 

decompôs o movimento da deambulação humana, num traçado descritivo, visível e analisável 
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segundo diversos parâmetros, como simetria, comprimento do passo, inclinação. Ao utilizar um 

método em que o deambular deixava um rastro, manchas em um longo rolo de papel branco a 

partir de pegadas realizadas com tingimento das plantas dos pés em dióxido de ferro em pó, 

tornou visível a decomposição do movimento. Imagens dos movimentos. Rastros de 

movimento. E a estas imagens foram dados destaques. O neurologista não apenas se 

contentou em descrever a decomposição do movimento, pareceu muito significativo tornar 

públicas as imagens que permitiram a descrição e análise do deambular. Algo que as imagens 

apresentavam e que talvez só elas pudessem fazer. 

Esta decomposição do movimento Agamben aproximou dos experimentos do 

fotógrafo inglês Muybridge, em que, no mesmo período, captava uma sequência de imagens 

instantâneas, também numa decomposição quadro a quadro do movimento. Queremos 

destacar que tais decomposições fixavam imagens, congelando a ação, possibilitando olhá-la 

numa certa iminência, numa certa suspensão, bem como numa eternização, uma vez que 

detinham algo até então impossível de ser fixado. É bem verdade que isso tudo foi possível 

com o avanço de recursos tecnológicos como o advento dos aparatos fotográficos. No 

entanto, por que os gestos passaram a ser alvo, inclusive de apreensão? Por que analisar 

movimentos, fixar, tornar estático o que sempre tivera suficiência no dinâmico?  

É neste mesmo período que Tourette descreve uma síndrome que pode ser apresenta 

como uma incoordenação do movimento de forma involuntária e que passa a ser observada 

em muitos pacientes: uma perda da capacidade em iniciar ou finalizar os gestos mais simples. 

Maneirismo, tiques, uma proliferação de movimentos descontrolados, um verdadeiro 
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desarranjo dos gestos e que, posteriormente, passou a ser conhecida como Síndrome de 

Tourette. Nestes anos, muitos receberam tal diagnóstico que, para Agamben, era uma 

verdadeira catástrofe generalizada da esfera da gestualidade.  

Que necessidade se impôs de fixar movimentos, pensar gestos, compreender fluxos, 

suspendê-los para poder olhá-los? 

Benjamin aponta que com o advento da Modernidade, a mudança nos modos de 

produção com a industrialização, a alienação do trabalho, o desenvolvimento tecnológico 

acelerado e a urbanização impactaram significativamente a noção de experiência, 

especialmente nos modos de percepção, apreensão e narração. O surgimento das cidades, 

com suas organizações de morar, suas imposições no modo de se relacionar, produzir e trocar, 

a instauração de um mundo das mercadorias, e seus aspectos da indústria cultural e da história 

social urbana estão no centro do pensamento benjaminiano e dialogam com esse momento da 

perda da gestualidade. Que gestos seriam possíveis de se manter espontâneos, 

despretensiosos, ditados por novos ritmos de vida, velocidades frenéticas? Se houve a redução 

dos sujeitos ao valor de uma peça numa engrenagem, numa máquina muito maior da qual se 

perdera a dimensão do tamanho, da função e do processo, não é de surpreender que os 

gestos não se mantivessem mais alinhados com alguma coordenada. Os referenciais passavam 

por profundas transformações, excessivas, pouco assimiláveis – não à toa, passam a ser 

diagnosticados muitos casos da síndrome, por excelência, de um descontrole gestual.  

Curiosamente, o que observa Agamben, é que esse destaque dado ao gesto científica e 

clinicamente fica quase cerca de um século apagado, cessando aquele ímpeto de diagnosticar 
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ou descrever movimentos. Não porque deixaram de existir, mas talvez porque a perda do 

controle do gesto parece ter sido naturalizada: ataxias, tiques e distonia foram sendo 

incorporados pela norma. Caminhar e gesticular freneticamente tornava-se corriqueiro.  

Que catástrofe seria essa em que perdemos o domínio dos gestos e que mais 

gravemente parecemos ter perdido os gestos? 

 

Uma época que perdeu seus gestos é, por isso mesmo, obcecada por eles; 

para homens dos quais toda naturalidade foi subtraída, todo gesto torna-se um 

destino. E quanto mais os gestos perdiam sua desenvoltura sob a ação de 

potências invisíveis, tanto mais a vida tornava-se indecifrável. (AGAMBEN, 2017, 

p. 55).  

 

A aproximação com o cinema, localizado junto aos primeiros filmes de Marey e Lumière 

(AGAMBEN, 2017), considerados os inventores do cinema, vai muito nessa busca pelo gesto 

perdido, uma obsessão, uma tentativa de recuperá-lo, de reapropriação. Uma tentativa de 

colocar em movimento, devolver dinâmica às imagens.  

E aí Deleuze vai afirmar que o que sustenta o cinema não são as imagens, e sim os 

gestos, pois o cinema não é apenas poses eternas, cortes imóveis. São justamente imagens-

movimento, nas palavras dele (DELEUZE, 1992).  

Mai Fujimoto, artista contemporânea, em seus trabalhos se dedica a olhar para coisas 

ínfimas. Uma de suas práticas é desenhar ou captar estados em decomposição – é dela a 

curiosa frase “Só se decompõe o que está morto”, e que nos serve aqui para outras reflexões. 

A decomposição do movimento nos experimentos fotográficos e também nos intentos 
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científicos talvez se inscreva nessa mesma lógica. Prenunciando certas mortes de uma época, 

passou-se a decompor o que estava inerte. Mas a decomposição orgânica é uma ação em 

processo: registros de estados de decomposição. Há um feixe de vida ainda, em processo de 

desmoronamento. A tentativa de decompor movimentos é ainda uma tentativa de recompô-

los, de retomá-los, de não deixa-los extinguir, de agarrá-los.  

E o que o cinema vai fazer é justamente dar destaque ao movimento, dar vida ao que 

ficou suspenso. Deleuze dirá que o que sustenta o cinema são os gestos, as imagens-

movimento, e que não se limita apenas a colocar as imagens em movimento, pois nem são 

poses eternas e nem cortes imóveis. (AGAMBEN, 2017)  

 

Um conjunto infinito de imagens agindo e reagindo umas sobre as outras em 

todas as suas faces: variação universal, ondulação universal, marulho cósmico, 

sem eixo, nem centro, nem alto, nem baixo – o próprio mundo como cinema. A 

imagem-movimento não é uma imagem a qual se acresce o movimento, mas 

identidade absoluta entre imagem e movimento, na contracorrente da 

psicologia clássica, que colocava a imagem na consciência e o movimento no 

espaço.(PELBART, 2004, p. 4).  

 

*** 

 

Na Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, em 2017, o tema que a balizou foi Curar 

e Reparar e não podemos deixar aqui de destacar, embora guarde diferenças significativas, 

certas vibrações com este trabalho. O curar lá estava mais relacionado ao exercício de cuidado 
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e uma necessidade de se pensar uma prática recuperadora. O curar aqui também pressupõe 

adoecimentos, mas apresenta-se mais atrelado à ideia de curadoria e cuidadoria de gestos, 

num sentido mais provocativo, querendo instalar contaminações em espécies de lampejos e 

ardências. Aproveitando a ideia justaposta ao curar desta Bienal, o sentido de re-parar pode 

nos ser caro, atrela, aqui, ao gesto. Reparar os gestos, reparar nos gestos. Se o cinema, como 

diz Agamben, pode ser uma espécie de sonho de um gesto, reconduzindo as imagens à pátria 

do gesto (AGAMBEN, 2017), aqui, reparar pode funcionar como um encanto do olhar para o 

ínfimo que habita essa colheita dos gestos e ativar assim, suas imagens, tanto as produzidas no 

gesto quanto as produzidas a partir dos gestos.  
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Constelações do indizível,  invisível e do i legível/ impensável  

 

Entre o dizível, visível e pensável há algo que nos escapa. Insurgência. Algo que perdura 

entre memória e esquecimento, nas incertezas e lacunas daquilo que está diante de nossos 

olhos, mas não vemos, que perdura mesmo quando não conseguimos agarrar, nominar, 

compreender. Sobrevive apesar de tudo. Permanece e é transmitido nas entrelinhas, por onde 

menos se espera. A transmissão da transmissibilidade, dirá Agamben (2017). Gesto. O gesto-

imagem e o que a imagem pode carregar. Imagem prenhe de possibilidades. Apreensão no 

gesto. Reparar nele e por ele. Gestos poéticos que testemunham uma certa insistência em 

existir... ou maneiras de se debater com a existência. Lampejos impensáveis. Cintilações de 

memórias. Esquecimento como operador de forças. Faíscas de outras dizibilidades. Exercício 

de fazer derrapar narrativas acabadas demais. Incendiar memórias e soprar as cinzas. Ardência.  

 

*** 

 

A partir das constelações em torno dessas três indagações – sobre o indizível, o invisível 

e o ilegível –, apresentamos imagens-gestos coletadas nas reverberações das artes e da clínica. 

Essas três constelações são espécies de figuras da inoperância, daquilo que quer convocar 

cegueiras e dar a ver narrativas emudecidas. Reunidas em #CAIXA PRETA, #SISMÓGRAFO e 

#PONTO CEGO, fazem vibrar as falências do dizível, do legível e do visível, apresentando 

forças sensíveis através de gestos em torno de trabalhos artísticos, ações performáticas e outras 
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cuidadorias estético-clínicas. Uma montagem frouxa que possibilita mover as ligações 

constelares e modulá-las conforme nos pareçam potentes. Apresentaremos de modo 

ensaístico, explorando as diferentes naturezas pertencentes às imagens-gestos, ações ou 

poéticas selecionadas em proximidade ou distância das forças convocatórias das constelações. 

Cabe aqui ressaltar que essas constelações são imaginárias e, como toda enunciação, 

provisórias e moventes, tomando novas formas o tempo todo.   
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[CAIXA PRETA]  
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[CAIXA PRETA] 

 [Cai.xa pre.ta]  

 

1.  Sistema de registro do histórico de um percurso. 2.  Objeto 

responsável por reunir dados, vozes, características de uma trajetória, 

de uma viagem. 3.  Remonta a história a partir de seus rastros. 4.  

Geralmente os dados nele retidos apenas são acessados e tornados 

públicos quando há interesse em esclarecer fatos, encontrar um 

culpado, justificar tragédias e significar ocorrências. 5.  Quando não se 

enquadram nessas situações, as caixas pretas não parecem ter a menor 

serventia; insignificantes, são como objetos esquecidos que fazem parte 

de um rol obrigatório, protocolos de existência. 
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CAIXA PRETA quer indagar se é possível reconstruir as memórias a fim de compreender seus 

sentidos. Essa indagação convoca a outras tantas, fazendo lampejar a ideia de rememoração 

de Walter Benjamin, tentando cavoucar memórias veladas, problematizando também uma 

certa ideia de hipertrofia da história e da memória vigente. A seletividade da memória, 

estabelecida por quem e pra quem, o que sobra quando a memória falha, as marcas no corpo 

de uma memória que se extravia, tudo isso é uma insistência em existir. Surgem disso, então, 

outras perguntas: o que o esquecimento – no geral inoperante – traz como potência? Que 

imagens ele produz? Que saberes se afirmam aí, nessa inoperância silenciosa? 

 

*** 
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Registrar e resistir ao tempo. Guardar últimas confissões, preservar narrativas que se 

cruzam com vestígios, rastros que podem remontar histórias. Interessa-nos o que palavras e 

objetos podem preservar, o que as imagens podem apagar, o que elas velam mais do que 

revelam. E a arte? Operaria em favor de inventariar memórias? E os museus? Seriam guardiões 

de algo a não ser esquecido?  

O que temos a contar ainda? Teríamos algo, para além dos excessos informacionais que 

cultuamos e logo descartamos? E se contássemos as coisas pelo avesso, não a partir do que já 

está contado, ao que oficialmente é reconhecido pela história hegemônica?  

História esquecidas, histórias dos esquecidos. Histórias absolutamente banais, 

corriqueiras, dessas que se atualizam todos os dias nas manchetes de jornais, no noticiário na 

televisão durante a hora do jantar e que, embora digam de atrocidades, não causam indigestão 

nem comoção. Histórias menores, histórias que são alvo de espetáculo quando acontecem no 

caminho pacato para casa ou no vagão lotado do metrô, mas que passam no mesmo instante 

em que viramos a esquina ou fechamos a porta. São histórias fadadas ao esquecimento. 

Histórias de um qualquer, de muitos quaisquer. Histórias que, portanto, são de todos e 

também de ninguém. Não pertencem, só passam; não se fixam, só cumprem o protocolo de 

trocas banalizadas por cotidianos esvaziados, inscrevendo-se no registro da informação.  

No entanto, apesar desse fácil esquecimento de tudo o que se passa, tem-se 

aperfeiçoado uma antiga técnica nas últimas décadas que quer dar conta de todo o tipo de 

informação: o rastreamento. O rastreamento era comumente ligado à sobrevivência na mata, 

em que se aprendia a ler os sinais deixados pelos animais, a partir do qual poderiam ser 
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estimados tamanhos, distâncias espaciais e temporais de sua passagem, se estavam em 

bandos ou solitários, dados que interessavam tanto para a necessidade da caça quanto para a 

preservação da vida. Tais técnicas, aproveitadas por detetives e agentes investigativos, foram 

ganhando popularidade na literatura policial, em que a trama toda se desenrola a partir do 

desvendamento de mistérios através das buscas de vestígios e leituras dos rastros, presentes, 

hoje, nas telas de qualquer programa televisivo com sua variedade de seriados.  

O rastreamento, ligado à noção de sobrevivência, vai aparecendo com novas caras e 

modalidades. Rastrear está em alta, e em todos os lugares novos aparatos surgem para que 

rastreemos cada vez mais coisas e pessoas, de uma encomenda a ser entregue por uma 

transportadora, um carro roubado, até aviões caídos na mata, inimigos de guerra ou invasão 

territorial por submarinos. Continua ligado a um tipo específico de sobrevivência, em que 

controle e segurança parecem ditar o tom de sobrevida nos grandes centros urbanos. Os 

modos de rastreamento não param de ser aprimorados: radares, satélites, sonares, drones, 

rastreamento por radiação, por sensores térmicos, câmera de visão noturna, registros digitais, 

senhas..., uma tentativa de esquadrinhar todo tipo de marcas deixadas. Uma obsessão para 

garantir a rastreabilidade de tudo o que acontece, se possível, em tempo real, como se com 

isso se atestasse a veracidade dos fatos e garantisse o bom funcionamento dos sistemas.  

No entanto, interessa-se cada vez menos por rastros inenarráveis, sofrimento indizível, 

do qual falava Benjamin. Ninguém está interessado no rastro da dor alheia, do sofrimento 

incessante, da lembrança que dilacera. Ninguém rastreia o que não quer ouvir, o que é da 

ordem do insuportável. Parece, inclusive, que o rastreamento tem como alvo aquilo que se 
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pode controlar. O desejo do controle, de perseguir o erro, de denunciar o furo, alinhar a 

funcionalidade de um sistema forja pistas ou apaga vestígios do que se desviou, estabelecendo 

causas e efeitos para encontrar o desacerto, localizar onde se descarrilhou o previsível trajeto, 

garantir que se encontre o que foi perdido e que retorne ao seu lugar tão rápido quanto 

possível, aplacando as instabilidades instauradas. Tudo precisa funcionar conforme o 

planejado, seguir o curso previsto, sem perturbações inesperadas. Localizar para garantir o 

controle e a segurança, e o bom funcionamento das sistemáticas que regem a vida. 

Seguir rastros, hoje, está muito mais associado ao presente, àquilo que é atual, inscrito 

no sentido do imediato. Esses modos de rastrear contam sobre que histórias estamos 

construindo para nós e as marcas que deixamos para a posteridade.  

 

Narrador como aquele que recolhe rastros (trapeiro) 

 

Benjamin se dedica a escrever sobre o assunto a partir da mudez dos soldados que 

retornavam da I Guerra Mundial. Mudos porque nada pareciam ter a contar depois das 

atrocidades vividas durante a guerra? Certamente não. Sobreviventes mudos porque o que 

vivenciaram foi algo devastador, não encontrando lugar algum para essas vivências, lugar 

algum nas palavras e sem nenhuma escuta possível. Esses rastros sobre os quais Benjamin se 

debruça são ruínas humanas inenarráveis, um tópico triste da história, em que sobraram cacos, 

mas a partir do qual é preciso contar outras histórias, histórias menores, daqueles que não 

tiveram direito a memória e que, no entanto, não podem ser fadados ao esquecimento. Em “O 
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narrador”, Benjamin compara a função do narrador à do trapeiro, daquele que recolhe restos, 

cacos, o que seria hoje o catador de sucata, tão comumente encontrado em grandes cidades. 

O narrador, este que narra uma outra história, diferentemente da história “universal”, não faz 

distinção entre grandes e pequenos feitos e, por isso, se aproxima da figura do catador, ele 

também movido pelo desejo de não deixar nada para trás, mesmo aquilo que parece não ter 

importância alguma. É a partir justamente dos restos, dos cacos que sobram de atrocidades e 

que a história oficial não sabe o que fazer com eles, que o narrador trapeiro vai trabalhar, como 

nos apontar Gagnebin:  

 

O que são esses elementos de sobra do discurso histórico? A resposta 

de Benjamin é dupla. Em primeiro lugar, o sofrimento, o sofrimento indizível 

que a Segunda Guerra Mundial levaria ao auge, na crueldade dos campos de 

concentração (que Benjamin, aliás, não conheceu graças a seu suicídio). Em 

segundo lugar, aquilo que não tem nome, aqueles que não têm nome, o 

anônimo, aquilo que não deixa nenhum rastro, aquilo que foi tão bem apagado 

que mesmo a memória de sua existência não subsiste – aqueles que 

desapareceram tão por completo que ninguém lembra de seus nomes. Ou 

ainda: o narrador e o historiador deveriam transmitir o que a tradição, oficial ou 

dominante, justamente não recorda. Essa tarefa paradoxal consiste, então, na 

transmissão do inenarrável, numa fidelidade ao passado e aos mortos, mesmo 

– principalmente – quando não conhecemos nem seu nome nem seu sentido 

(GAGNEBIN, 2006, p. 54). 

 

Tal tarefa, a do narrador e do historiador, de transmitir o inenarrável de modo algum é 

motivo para comemorações. Comemorações são celebrações comumente realizadas para 
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exaltar grandes feitos, homenagear os heróis de um povo, ligadas à memória do triunfo. 

Benjamin sugere atentarmos para a narração de experiências comuns, de memorarmos aquilo 

que não consta na história oficial. Rememoração, dirá Benjamin, é a ascese da atividade 

historiadora que, ao invés de insistir na repetição esvaziada do que se lembra, torna visível os 

esburacamentos da história, o que foi esquecido, recalcado, aquilo que falta, que se arrancou, 

aquilo que se tentou apagar, quaisquer tipos de rastros, aquilo que não teve direito a 

lembranças ou a palavras. A rememoração, segundo Gagnebin (2006, p. 55), “também significa 

uma atenção precisa ao presente, em particular a estas estranhas ressurgências do passado no 

presente, pois não se trata somente de não se esquecer do passado, mas também de agir 

sobre o presente”. Fazer com que o passado cintile, atualize-se, destacando justamente onde 

ele se faz atual, presente.  

Por que será que os instrumentos de rastreamento não funcionam neste rastrear o que 

está velado, escondido, esquecido pela história oficial? Não se rastreia a pobreza, a miséria, os 

que estão à margem, os fora da norma. O rastrear de hoje parece, então, ligado a recuperar, a 

partir da leitura de seus rastros, aquilo que traz algum tipo de retorno. Não um retorno de 

qualquer coisa, mas, sim, retornos cifrados. Retornos associados à transformação 

mercadológica. Vende-se o serviço de rastreamento, a ideia de segurança, a garantia da 

retidão do traçado. Vende-se a recuperação de algo valioso que foi perdido. Mas não se 

oferece ao resgate de um passado em cacos, como propunha Benjamin, muito menos 

rememorar as lembranças do que ficou no anonimato. Para o mercado isso não se torna 

produto, não tem valor algum, não garante rentabilidade.  
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Justamente a contrapelo da história escrita atualmente e na esteira do que já se 

instalava na modernidade, nossa tarefa consiste talvez em não deixar que caia na indiferença as 

histórias dos comuns, dos que sofrem, dos anônimos, cujos rastros, seus vestígios, se pretende 

apagar.  

Tal problemática coloca em questão modos pretensamente universais de contar a 

história que se vangloria de se proclamar absoluta e verdadeira. Existiria uma história sobre um 

povo? Poderíamos contar a história de uma nação? Não seriam histórias sempre menores e no 

plural?  

Se não nos balizarmos apenas no modo de apreender a história tal como ela foi, sem 

pautar em verdades a serem verificadas ou ainda em certezas objetivas – que apenas reforçam 

uma ideia de história como acumulação acrítica de fatos, como fazem os rastreadores que 

arquivam dados insossos –, poderíamos, de quando em quando, virá-la do avesso, contar 

tantas histórias quanto possíveis, multiplicá-las pela quantidade de vezes contada, ainda que 

por um mesmo narrador. Teríamos a riqueza de uma história que se atualiza, pela subjetividade 

que a conta, a cada vez que é narrada, ao mesmo tempo que esta mesma subjetividade é 

atualizada. As histórias narradas a partir das variações da memória subjetiva expandem seus 

limites, ampliam seus fatos, enriquecem as lembranças, rememoram seus rastros.  

A história contada assim, por detalhes menores, por variações infinitas salta para 

diferentes direções. Do mesmo modo como a experiência limiar vivida pelas crianças de 

maneira tão livre e exploratória, com seus planos de fabulação, de sonhos e que podem ser 

reinventados a cada vez. 
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*** 

 

[Caixa Preta] reúne poéticas em torno dessas questões ligadas à memória e ao 

esquecimento. A partir da máquina de produzir apagamentos, indagações sobre as funções do 

arquivo, rituais antigos vistos com olhos de quem enxergam singularidades e nos fazem pensar 

o impensado sobre uma imagem. Recolocam os sentidos que estabelecemos com os ritos e 

que passagens e estancamentos eles ainda produzem. Nessa constelação lampejam 

indagações sobre os sistemas institucionalizantes e gestos que resistem a certas capturas que 

cercam nossas vida. Gestos performáticos aqui apresentados também evocam imagens de vida 

e morte, memória e finitude, levando-nos a viagens exploratórias de sentidos adormecidos.  



	 103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampejo 1 

PABLO LOBATO gestos irreversíveis  
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A abertura para o sensível é fundamental para quem cria. Ao 

percebermos uma limitação para o sensível, devemos nos reinventar, 

mesmo que, para tanto, violações ou desabamentos tornem-se 

necessários. A vida precisa passar e por isso muitas vezes há violência. 

[...] Hoje, eu poderia dizer que me “desfaço das minhas imagens”, 

movido por uma ideia maior, que é a de tirar a consciência do centro do 

meu saber. Dar atenção a essa noção, pela arte, me parece ser um bom 

modo de desqualificar a razão. Esse tem sido um movimento de alegria 

no que faço.     

  LOBATO, 2012  



	 106 

 

EXPIRA 

 

Data de validade, o prazo expirou.  

Prazos, prazos e mais prazos.  

A angústia do encerramento dos tempos,  

finitude de uma permanência,  

ausência de eternidade. 

Expirar... movimento de soltura do ar,  

de devolução daquilo que,  

em algum momento, foi inspiração.  

Expirar é um retorno, uma ventilação.  

Uma batalha entre pressões e volumes,  

internos e externos.  

Será uma contagem regressiva?  

Será a proximidade de um fim?  

Expirar é soltar a existência...  

Assumir que ela talvez seja finita... 

Um contragolpe vital. 
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Expiração é um projeto artístico de Pablo Lobato iniciado em 2008, a partir do arquivo 

de imagens e sons coletados pelo artista durante 15 anos. É um exercício de desapego. Ele 

destina imagensons desse grande arquivo a um fim. Lança-as não a uma finalidade, mas a uma 

finitude. Uma edição radical: expirar o tempo de existência de seus arquivos diante dos olhos 

de pessoas desconhecidas em uma exposição. Expor e expirar. Este tempo é determinado por 

um software. Aquele que está diante das telas de TV/monitores assiste às imagens pela última 

vez. Esta ação já acorreu algumas vezes em diferentes exposições.  

Segundo Pablo (2010, p.12), “foi preciso ficar sem filmar para que o bolo fermentasse – 

repouso ativo que deixa e faz vir novas forças”. E diante desse repouso, ele constata que essas 

imagensons – arquivo em estado bruto – pareciam ter autonomia própria. Resistentes, não se 

rendiam aos procedimentos convencionais de edição e narrativa, exigindo, assim, a 

radicalidade de uma cisão que mantivesse sua intensidade brutal. E é a partir dessa 

convocação que Pablo instaura o único e irreversível corte que parecia ser capaz de dar conta 

das forças que esse bruto convocava. Forças de expiração. Pablo Lobato decidiu enfrentar 

colocando essas imagensons à mostra uma última vez e, na sequência, enviando-as ao 

esquecimento, apagando-as, sem direito a retorno. Coloca em circulação com esse gesto, o 

pensamento e indaga os sentidos das práticas arquivistas. Expiração não quer fermentar o bolo 

da memória, mas quer suscitar experiências, atualizá-las no esquecimento. Nas palavras de 

André Brasil, trata-se de um: 

 

[...] dispositivo de produção de esquecimento que, na verdade, possibilita que 

a imagem exista novamente e que produza novamente uma experiência. [...] 
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uma máquina arqueológica que a um só tempo nos restitui vestígios, para 

simultaneamente apagá-los (ou se propõe a apagá-los para que eles possam 

ser, ainda, vestígios) (BRASIL, 2010, p. 21). 

 

Enviá-las ao esquecimento... O que seria uma poética pautada num maquinário 

produtor de esquecimento? Revelação? Ocultamento? Cortes definitivos, apagamentos sem 

retorno, gesto irreversível?  

Somos impelidos a ver pela última vez os vídeos do artista. Sabemos que não apenas 

não os revisitaremos, como também seremos os portadores dessa memória que será apagada, 

deixando de existir enquanto arquivo, e seguirá apenas como vestígio de uma existência em 

nós. Somos como que convocados a assumir o lugar de guardiões de memórias alheias. 

Últimas testemunhas oculares. Ativação de nossa possibilidade de ver, no modo de atenção, de 

apreensão. Esforços colocados nesse olhar para sustentar a tensão que pesa sobre os ombros. 

Parecem se impor urgências, garantia e acumulação das memórias. Interrogação do olhar. A 

percepção é convocada pela iminência da imagem que se esvairá, mas que, ao mesmo tempo, 

possibilitará que uma potência seja liberada das imagensons sentenciadas. Potência que se 

assenta nas parcialidades, na fragmentação das imagensons que não se propõem a narrar nada 

exatamente. Seria então a impotência delas enquanto imagem?   

“Pablo Lobato declara querer desgravar para ‘liberar gravidades’, ‘adensar o vento’ ao 

libertar as imagens de seu suporte.” (MARTINS, 2010, p. 31). Suporte etéreo, gravitar o peso da 

memória, soprá-las como pólen e deixar que o acaso fecunde de outras maneiras. Construção 

de um devir, entre a incerteza dos destinos e a certeza do esquecimento.  
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Várias experiências audiovisuais, nessas últimas décadas, exploram diferentes suportes. 

Projeções foram realizadas em suportes móveis, desde um vaso em movimento a um anteparo 

com motor. Também fizeram parte das experimentações projeções sobre água, areia em 

movimento, sobre vapor ou um feixe de névoa luminosa.  

Curiosamente, as nuvens também constituem uma espécie de suporte. Nova 

modalidade de suporte, na maior distância possível do etéreo, mais próxima do eterno. As 

nuvens, na atualidade, constituem o suporte da memória, garantia quase ilimitada de 

armazenamento, acessível de qualquer lugar, uma modalidade de acumulação portátil. As 

nuvens são carregadas de um peso: o do colecionismo infinito. Não se pode perder nada, 

cultua-se o arquivamento de dados, promessa de experiências futuras, eternização de um 

tempo que não volta mais. E o que significaria, então, nesse contexto, o gesto radical de Pablo 

Lobato, gesto que libera gravidades? Seria o reencontro com a leveza? Suas ações parecem 

colocar em xeque a visibilidade da existência, indagar se algo deixa de existir ao adquirir o 

estatuto da invisibilidade.  

Poderíamos ainda, extrair uma questão fundamental sobre a natureza da imagem. Uma 

imagem existe por que vemos ou porque a retemos em nossa memória? Uma imagem cumpre 

sua função quando ela se fixa em nossas lembranças?  

Afinal o que é uma imagem? Uma imagem pode expirar e também pode inspirar. 

Cumpriria ela seu destino se inspirasse antes de sua expiração? Destino propositalmente 

extraviado. Fim de uma existência antes mesmo que ela fosse esgotada em suas 
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possibilidades. Essa interrupção de sua permanência talvez seja uma aposta na duração de seu 

movimento, garantia de reinvenção. 

Resta saber se, ao deixar de existir no mundo da visualidade, ela deixou de cumprir sua 

empreitada E aí a pergunta “O que os cegos estão sonhando?”, formulada pela mãe da 

escritora Noemi Jaffe, nos parece render um outro tanto de perguntas. Os cegos sonham com 

o quê? Talvez sonhem com sensações ou lampejos de visão. Uma vidência cega, imaginário 

povoado do que não se viu, do que pode ainda ser visto, do devir ver. Ainda sim sonhar é do 

campo do visível? As imagens, então, parecem não se restringir ao campo do visível. Parecem 

habitar também o campo do invisível.  

Apostar que na ausência, no esquecimento habitam forças. Da suposta inoperância da 

visão e também da memória insurgem imaginários, fertilidades outras. Talvez a radicalidade de 

Pablo dê a ver o que propunha Benjamin sobre o narrador moderno: o precisar se reinventar. 

Pois, na contraposição ao acumulador de hoje – que apenas é “[...] um sujeito fabricado e 

manipulado pelos aparatos da informação e da opinião, um sujeito incapaz de experiência”. 

(BONDÍA, 2012, p.22) e cuja busca incessante pela informação, busca aparentemente ativa, em 

que dispende uma energia – o narrador, do qual relembra Benjamin com certa nostalgia, se 

dispunha pela oralidade à transmissão de saberes oriundos de vivências, garantindo a 

perpetuação de histórias e da cultura de um povo.  

Um narrador, segundo ele, muito atrelado aos fazeres dos artesãos que contavam com 

um certo estado de distensão, de uma escuta despretensiosa. A função do narrador era, 

portanto, não a de restringir o imaginário, mas a de ampliar e oferecer elementos para que o 
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jogo de fabulação pudesse ser partilhado com o ouvinte. O exercício de narrar, tão 

naturalmente presente nas sociedades pré-modernas, encontrava outros tempos e, 

especialmente no trabalho artesanal, um lugar para acontecer. Este tempo partilhado no 

trabalho possibilitava dividir memórias comuns, garantindo a existência de uma experiência 

coletiva, em um mesmo universo de prática e linguagem. 

Talvez, a violação dessas imagensons, esse irreversível gesto de Lobato, recoloque, para 

além das noções arquivistas, a discussão do que se perpetua ou não na oralidade hoje, o 

excesso de mediação como garantia, diga-se de passagem, duvidosa, de mantermos nossas 

memórias e histórias.  

 

*** 

 

E o que o esquecimento pode operar? Saber que algo vai cair no esquecimento talvez 

coloque em operação uma memória, ativando-a. A memória então seria apenas um esforço 

cognitivo, intelectual? Não nos parece que memória e esquecimento sejam exatamente 

opostos ou complementares, um ativo e outro passivo. O desejo de não esquecer talvez não 

garanta a fixação de uma lembrança. E o esquecimento, por sua vez, não seria ele fadado a um 

lugar passivo, de pouca ativação. Que gradações ativas e passivas perpassariam o lembrar e o 

esquecer?  
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Talvez possamos pensar na noção de experiência para nos fazer render essa ideia de 

passividade da memória e ativação do esquecimento. Ver algo novo no que parece igual ou 

repetitivo. E o que a experiência teria a ver com isso? Blanchot nos oferece algo precioso: 

 

O esquecimento é mediação, feliz poder. Mas para que se realize, em sua 

dignidade poética, essa função, para que cesse de ser função e se torne 

acontecimento, é preciso que aquilo que é médio, intermediário, simples 

esquecimento instrumental e possibilidade sempre disponível, se afirme como 

profundidade sem rota e sem retorno, escape ao nosso domínio, arruíne nosso 

poder de dele dispor, arruíne inclusive o esquecimento como profundidade e 

toda essa cômoda prática da memória. O que era mediação é então 

experimentado como separação; o que era vínculo não vincula nem desvincula; 

o que ia do presente à presença recordada, devir produtivo que nos restituía 

todas as coisas na imagem, é o movimento estéril, o vaivém incessante pelo 

qual, descidos ao esquecimento, não esquecemos sequer, esquecemos sem 

possibilidade de esquecer, suspensos entre toda recordação e toda falta de 

recordação. (BLANCHOT, 2010, p. 51-52).  

 

Ativar o esquecimento, para que em sua dignidade poética devenha acontecimento. 

Deixar que a mediação memorável escape, pegue uma rota de fuga das funcionalidades dadas. 
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EXPIRAR é um retorno, uma devolução 

liberando o que estava aprisionado 

Inspiração para o músico EXPIRAR, 

Um sopro melódico, de arrancar suspiros, 

Tubos, instrumentos que mantêm uns vivos, 

E para outros, manutenção de uma vitalidade... 

quantas respirações por minuto? 

Qual a frequência, o espaço, a pausa, 

O silêncio, inspiração, expiração? 

Compassados ou descompassados... 

Tudo marcação de tempos... 

Ritmando as durações. 

Um som contínuo e estridente, 

Um sinal de uma descontinuidade (a ausência de ritmo)  

Tom de uma morte eterna. 

O prazo expirou... 
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PENÚLTIMOS SUSPIROS...  

 

Tudo ex/pira, pois há uma disjunção fatal entre o que se escuta e o que 

se toca, entre o que se olha e o que se vê, entre o que se vê e o que se diz, e 

entre o que se lembra e o que se mostra.  

Mas tudo ex-pira, pois é sempre de fogo e de ar que se trata. Sopra-se 

a chama que extingue a vida para que se possa voltar a vivê-la. Queimam-se as 

imagens fixas para que seja possível movê-las. Calcinam-se as retinas e 

queimam-se as fitas para que possamos ouvir, afinal, seu último testemunho. 

(LISSOVSKY, 2011, p. 18). 

 

Ver algo pela última vez. Ameaça de extinção. Saber que apenas por revisitação mental 

é que algo permanecerá, que a transmissão, agora, está fadada à oralidade, a mesma de que 

falávamos linhas acima. Reinvenção do narrador. Retomada de um esforço para lembrar os 

detalhes. Agarrar com firmeza nos confins da memória aquilo que ainda lembramos. Ainda 

assim não há garantia de que alguma coisa fique. Talvez o critério seletivo do que fica, do que 

nos resta, do que sobra, passe pelo corpo, pelos afetos, pela percepção, pelo que nos 

interessa, pelo que nos choca, pelo que nos atravessa. E talvez aí a gente possa pensar que 

ficam atravessamentos de uma experiência, seja boa ou ruim, seja intensa ou suave, longa, 

cansativa, efêmera, que seguem existindo, numa insistência. Alguma seleção interna, externa, 

social, esperada, subjetiva, confusa que nos faz fixar, que nos faz apreender, que nos faz reunir 

certas memórias e descartar outras. Nada exatamente consciente, e esse descarte também não 

necessariamente definitivo. Convocações. Passividade da memória. Ativação do esquecimento. 
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Lampejo 2 

PERFORMANCE DE PASSAGEM sobrevida e sobre morte 
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Entro em cena. É a única cena que faço. Ela dura, dura, dura... sou uma viúva negra. Só. 

Apenas esboço pequenos gestos. Lentificação dos tempos. Não estou no palco. No palco, 

muito movimento. Flashes. Muitos atores correm de um lado para outro, cada um em seu ritmo 

próprio e direções diversas. Cruzam-se, esbarram-se, desviam-se. Estranha movimentação, 

alguns mascarados, outros mancos e ainda há os que disfarçam em sua estranheza o mais 

honesto semblante de presença. Brincam com seus chapéus. Cada um deles, dos chapéus, 

convocava-os para um papel. Trocavam de papel o tempo todo. Experimentando, tirando o 

chapéu do outro, para o outro. O que vestiam os destinava. Estão atrás de mim. Não os vejo. 

Vejo apenas o público naquele teatro do Museu de Arte Moderna em uma tarde qualquer ou 

em um sábado de manhã. Já faz alguns anos, talvez cinco, talvez seis. Estou preta, toda preta e 

aquela luz que cai sobre mim reflete a alvura de um preto que não conhecia... não era viúva. 

Nenhum tom de morte me habitava. No entanto, ela, convocada por uma brincadeira com um 

chapéu que ninguém queria, tomou conta. Chapéu ou papel que ninguém queria. A 

brincadeira foi levada muito a sério e, depois disso, não desgrudou de mim. E também porque 

ninguém o queria. Alvo, viúva negra. Eu quis e com ele me casei. 

 

*** 
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  Portugal, setembro de 2017. Início de primavera para mim. Início de outono para os 

colonizadores. MEXE, festival internacional de arte comunitária. Performance: Un.Habitants_To 

make a room for us. Fim de tarde fria. Depois de um dia inteiro em uma pequena viagem de 

trem no deleite de minha solidão, voltava de Guimarães, o berço desse velho mundo Portugal, 

retornando à cidade do Porto, às margens do Douro. Estação de partida Campanhã. (Onde 

deveria acontecer uma performance, por nós pensada, sobre partidas e trânsitos, trocas e 

cartas, mas que nunca existiu. Desencontros. A viagem toda morreu para mim quando a 

performance deixou de existir. Já nada desejava depois dessa morte. Nem mesmo embarcar). 

Embebida em um frescor e um cansaço, sou convocada ao cemitério. Caterina Moroni, artista 

italiana, faria uma nova sessão de sua performance. Eu estava exausta, batendo os dentes com 

o frio europeu. Meu nome estava numa lista de dez nomes. Garantia de entrada no cemitério 

fechado. Lembro-me dos portões serrados. Eram altos. Altura que me lembrava a das catedrais. 

Essa suposta convocação com o céu, mesmo na distância. Parada no portal de passagem, 

seguro flores. Flores que a Caterina calmamente escolheu de uma pequena e única e 

improvisada banca de um florista. Especialmente para mim. Cada nome da lista tinha direito a 

flores. Embarcaríamos, de partida, sozinhos, depois de permanecer em fila com flores nas 

mãos. Fones de ouvido nos acompanhavam. Sem fio. Só. Nem por um fio. Entrávamos apenas 

acompanhados pela voz desconhecida. E flores. Também tínhamos um mapa na mão. Cada um 

deles indicava um túmulo. Um túmulo preparado singularmente. Ele estava a minha espera. E 

eu, graças ao cansaço, nada esperava. Seguia as instruções da voz desconhecida. Suave, me 

dirigia segundo as coordenadas do mapa. Cheguei ao meu túmulo. Uma data, um nome. Não 
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era o meu. Um corpo jaz debaixo daquela pedra, pensei. A pedra era polida, retificada, lisa, 

como as de soleira das portas. Soleiras são lugares de passagem. Marcam a transição entre 

ambientes, aqui, entre mundos. Essa pedra polida trazia uma impessoalidade, nada a dizer, 

padronizada num catálogo que eu bem poderia imaginar: Paradiso, preto Aracruz, São Gabriel 

ou ainda o Absoluto. Todo um cuidado era convocado pela voz. Pedido de atenção aos 

detalhes. Não me lembro de nada além da pedra, de sua frieza, de nada nela me ser familiar, 

nenhuma associação com nomes, datas, nada que me aproximasse dessa que um dia havia 

sido uma existência. Nem mesmo me lembro se era um homem ou uma mulher. Morte sem 

gênero. Lápide. Nada nela inscrita. Uma placa sobre a pedra, espécie de legenda. E, no 

entanto, nada me traduzia. Ofereci as flores para o túmulo estranho. Reguei-as. Aproveitei para 

regar o pouco de terra que havia espremido entre um túmulo e outro. Os terrenos dos vizinhos 

eram colados, separados apenas pela ausência de pedras. Sons surgem. Passarinhos. Vozes. 

Muitas vozes. Lugar cheio de gente. Vozes no contraste silencioso, de um silêncio eterno de 

cada um em seu quadrado. As vozes vão cessando. Cresce um ritmo marcado por uma bateria 

acelerada, uma música toma conta. Em poucos segundos me vejo dançando. Fazia parte das 

instruções, mas nem seria necessário. Dez corpos dançantes espalhados pelo cemitério. Dança 

para os mortos e, no entanto, como me senti viva. Aos poucos, um calor subia por meus pés – 

vindo das profundezas eternas? Talvez. Talvez não. Hey, It`s me. Quanta suavidade naquela voz. 

Somos então convidados a nos deitar. Uma coberta intermediaria a frieza da terra e nosso 

contato com o chão. No estreito espaço que encontrei, me deitei. What you would like to be 

remembered for? – perguntava-me a voz, e eu contemplava aquele fim de tarde. Nunca havia 
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reparado que havia céu em cemitério. Apenas chão. E o céu se movia junto com as nuvens. Um 

azul habitual, mas que não mais eu reparava e agora me reparava. Pássaros e dedilhados de 

cordas de um violão. Ao final, uma despedida eterna, um adeus que guarda saudades, um 

corredor sem fim de perpétua morte.  

 

*** 

 

20 de fevereiro de 2018. Caí na estrada hoje. Nada previsto. A morte é sempre certa, 

nunca prevista. 260, quadra 26. Endereço de partida. Uma pequena inscrição numeral mal feita 

em cimento. Uma identificação provisória e permanente, um pouco maior que um cartão de 

visitas, indicaria o local de uma eternidade. Dirijo lembrando-me da delícia que é dirigir na 

estrada. Canto baixo em respeito ao morto. Depois canto alto em respeito a mim. Bandeirante, 

segui por Campinas. Não tinha nenhum grande apreço pelo morto. Estava lá para apoiar 

aqueles que por ele tinham algum. E entendi que muito apreço eu cultivava por essas pessoas 

ao longo desses anos todos. Me vi envolvida por toda a ritualística do funeral. Um chapéu 

parece ter sido dado a mim novamente. Fiquei a observar as diferentes reações, a cantoria dos 

choros que se iniciavam de tempos em tempos, a cada nova chegada. Estava de partida. E um 

novo coro tomava conta. Ritual de passagem. Quando cheguei, estava sendo celebrada uma 

pequena missa nos preceitos da Sei-cho-no-iê – não sei o que significa, só sei que iê é casa. 

Algo relativo a morada? Talvez. Talvez não. Como uma mãe pode enterrar um filho? Deveria ser 

proibido pelas leis divinas. Vinha dela essa ritualística de libertar a alma de um corpo que 
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entrou em falência. Um corpo que se (mal) tratou por anos. Insistência em viver. Leituras e mais 

leituras de uma cartilha que já não me lembro o nome. Dupla versão: português e japonês. Um 

coro dissonante e simultâneo dessas duas línguas supostamente entoando as mesmas palavras. 

Chuva, ouro, pingo e prata, é o que me lembro. Também me lembro de um tom de voz do 

celebrante da missa: um mono e talvez morno, para ser mais precisa. Desnecessário. Apoio e 

sirvo de apoio a outros corpos que desfalecem um tanto junto ao que faleceu. Fico ao lado do 

caixão, observo e admiro pequenas homenagens. Coroas de flores, muitas flores. Em tecido, 

(não em pedra), inscritos de gratidão. No corpo, uma violência. Uma vida que se dedicou ao 

esporte, se esvaiu para se manter coerente com o desejo de permanecer ativo. “Não vou 

amputar minha perna! Pretendo voltar a jogar futebol.” Viveu por ela e morreu por ela. Mas a 

violência não está aí. A violência estava para mim naquele terno cinza comprado as pressas 

porque isso pouparia uma ida e uma volta de São Paulo a Campinas. Um terno? Por que não 

uma camisa do Santos, meião e chuteiras? No entanto, a única coisa que me fez chorar foi ver 

nas mãos do morto um aviãozinho depositado. E mesmo sem saber por quem e por que, 

aquilo sim parecia contar alguma história. Ser um resquício de vida. Guardava sobrevoos por 

estas terras. Preservava alguma memória. A ritualística seguiu. E eu, no apoio de um corpo que 

apoiou o morto em seu último suspiro, pedindo ar até o último minuto, não pude deixar de, 

parada em frente ao caixão, ajudar a sufocar aquela alma para sempre num caixote de madeira. 

Um a um, fomos lacrando aquele corpo. E antes disso arrumei delicadamente aquela renda que 

envolve todo o caixão. Renda sempre branca no contraste com a viúva negra. Seis homens 

tomaram em seus braços aquela urna. Uma bandeira do Santos seguiu junto. E eu, na cabeceira 
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desse leito de morte, fiquei, nem sei bem como, com a função de portar todo aquele incenso 

aceso pelos homenageantes, produzindo um rastro de uma queima final. Completamente 

performático. Viúva negra. A jornada era longa. Percorremos a pé uma boa distância. Depois 

dessa marcha fúnebre, sete palmos abaixo da terra ficou aquele corpo, depositado por homens 

que fazem essa função cotidianamente e que a morte não parece atingir. Os rituais seguiram 

um tanto mais. E mais queimas de incenso.  Encerrado o ritual, ainda algumas palavras mais do 

senhor que celebrou a missa. Ninguém parecia querer ir embora. Era difícil partir e também 

difícil deixar partir. A dispersão só ocorreu mesmo quando um novo morto chegou. Seria 

enterrado no túmulo seguinte, colado, ombro a ombro, era depositado um outro corpo. 261, 

quadra 26. Endereço de partida. Uma pequena inscrição numeral mal feita em cimento. Uma 

identificação provisória e permanente, um pouco maior que um cartão de visitas, indicaria o 

local de uma eternidade. Um rapaz vestido de azul derramava SÓ sua dor. Só. Uma pequena 

pausa. Os coveiros abrem o caixão brevemente, o rapaz acena, um último gesto, toca o corpo 

frio, consente com a cabeça e segue a sequência repetida há poucos minutos atrás pelos 

coveiros, agora em dois segundos, querendo quase compensar o enterro anterior que seguiu 

longamente com rituais intermináveis de despedida ao morto, como se o tempo do enterro 

fosse proporcional à quantidade de pessoas presentes para esta última cena. Só, era difícil 

partir e também difícil deixar partir só. 

 

 

*** 
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Agora se morre em 559 camas. De um modo industrial, obviamente. Com uma 

produção tão grande, a morte individual não é tão bem-feita, mas isso também não importa. O 

que conta é a quantidade. Quem hoje ainda dá alguma coisa por uma morte bem acabada? 

Ninguém. Mesmo os ricos, que poderiam se permitir indiferentes; o desejo de ter uma morte 

própria se torna cada vez mais raro. Mais um pouco, e será tão raro quanto uma vida própria. 

Deus, tudo está aí. A pessoa chega, encontra uma vida, pronta, e é só vesti-la. A pessoa quer ir 

embora ou é obrigada a tanto: bem, nenhum esforço: Voilà votre mort, monsieur. As pessoas 

morrem do jeito que der; morrem a morte que cabe à doença que têm (pois, desde que todas 

as doenças são conhecidas, também se sabe que os diferentes epílogos letais cabem às 

doenças e não às pessoas; e o doente, por assim dizer, não tem nada a fazer).  

(RILKE, 2010, p. 11). 
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Lampejo 3 

CODICILO gesto de rememoração  
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A vida é uma prisão quando nós a construímos e quando o tempo 

da vida não é apreendido livremente. É possível ser livre tanto 

dentro quanto fora da prisão. A prisão não é uma falta de 

liberdade, assim como a vida não é a liberdade – pelo menos a 

vida dos trabalhadores. O problema, portanto, não é que seja 

absolutamente necessário vivenciar a prisão; não faço disso uma 

filosofia. Não se tem de passar pela privação não é uma condição 

da filosofia. O fato é que é preciso viver as paixões positivas, ou 

seja, as que são capazes de construir algo tanto na prisão quanto 

fora dela. 

                         Toni Negri  
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                 Xéster Rocha, s.d. 
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ROCHA: INVENTÁRIO DE UM CODICILO 

 

Eis que emprestarei aqui uma história que também algum dia me foi emprestada. Ficou 

emprestada até hoje porque não pôde ganhar narratividade. Minha voz nunca achou que daria 

conta de narrar uma história como essa. Ainda acho que não dá, mas ela persiste em continuar 

viva, uma resiliência, como a daquele que a me emprestou.  

Uma história de muitas vozes, vozes claras e ensurdecedoras, vozes que não se calam, 

mas que ao mesmo tempo ninguém consegue ouvir. Vozes que persistem em gritar mesmo 

quando já não há mais fôlego. Vozes que se tornam trêmulas, mas não param de falar, mesmo 

embebidas pelo álcool que de algum modo também as move, mesmo matando-as, vez ou 

outra.  

 

Codici lo 

 

Aqui, forjaremos o codicilo de uma pessoa que morreu de “morte matada” e não de 

“morte morrida” como era seu desejo. Morreu como morrem muitos todos os dias em grandes 

cidades hostis como São Paulo. Uma pessoa que viveu e resistiu, até onde pode, a viver uma 

vida que declarava ser “livre”, mas que pagava um preço alto, todos os dias, por essa 

liberdade.  

Codicilo é o nome dado a uma espécie de testamento de segunda linha. Um 

documento extraoficial que não precisa ser lavrado em cartório, que não possui registro formal 
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e pode inclusive ser escrito em “papel de pão”, como se costumava dizer sobre os pequenos 

rascunhos que deixam de existir tão logo fossem colocados em um bolso de uma calça 

qualquer. Codicilo é também entendido como o registro dos últimos desejos de uma pessoa, 

pequenas instruções deixadas em relação aos rituais de passagem, de sua finitude. É 

comparado a um testamento, pois registram-se o destino de bens sem valor monetário, em 

outras palavras, bens de valor insignificante para os Grandes Sistemas. Tão insignificante que 

não caberia a um órgão como a Justiça se debruçar sobre eles, uma espécie de causa sem fim 

lucrativo que interessa praticamente a ninguém. Pode ser um objeto de valor sentimental, um 

álbum de família, o gatinho de estimação ou um apanhado de insignificâncias.  

São histórias dessa ordem insignificante que queremos rememorar. Um codicilo, um 

testamento, um inventário de coisas deixadas para trás. Realizar um último desejo que, de 

alguma forma, talvez pertençam a cada um de nós e a toda humanidade: o de fazer uma 

inscrição nesse vasto mundo e garantir de alguma maneira uma continuidade, não limitando 

nossa existência ao finito de uma vida. Memórias que podem ainda ativar sentidos, disparar 

reflexões e fazer cintilar algo, atualizando o presente. Essa é uma daquelas histórias que 

compõem as histórias esquecidas, aparentemente sem valor, e que a história maior não parece 

admitir para si como tarefa fundamental contá-las, conhecê-las. Tanto descaso que mal 

sobraram ruínas para que a partir delas contemos algo.  
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Corpo-morada 

 

Que histórias carregamos junto ao próprio corpo? Que histórias são essas que nossos 

corpos sustentam, reproduzem, adaptam, transformam, neutralizam? Diversos são os pesos de 

histórias familiares, ao mesmo tempo que estrangeiras. Familiares porque se acostumam, se 

adaptam e naturalizam rapidamente, como se essa história fosse a única possível de ser levada 

a gerações adiante. E estrangeira porque não pode ser deste planeta, não pode ser possível 

viver todos os dias nessa radicalidade. É possível uma radicalidade se tornar familiar?  

Corpo utópico, disse Foucault. Corpo heterotópico que carrega várias casas e moradas, 

suporta tempestades e alagamentos, que desfalece e ressuscita, não cessa de se recompor, até 

que se desfaz para sempre...  

O corpo aqui em questão é o de Rocha. Um corpo cansado, mas sempre em 

movimento. Um corpo que anda quilômetros em um mesmo dia para sobreviver à selva urbana 

da cidade de São Paulo. Um corpo que abandonou o interior de São Paulo, Itupeva, 

cidadezinha pacata, onde o pai havia sido marceneiro, pedreiro, eletricista, encanador... feito 

aqueles sujeitos habilidosos que de tudo sabem um pouco. Mas é com exemplar descrição que 

dizia sobre o ofício de fazer casas de passarinho. Ele não podia ter maior orgulho do que este, 

de dizer que seu pai fazia morada para o animal embaixador da liberdade. Cada madeirinha 

trabalhada uma a uma, torneada pacientemente à mão, ganhando forma lentamente, aquela 

artesania que parece só sobreviver em lugares onde o ruído das máquinas, os excessos de 

velocidades ainda não tomaram conta. Aqueles lugares onde justamente ainda se pode ouvir o 
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canto dos pássaros. Morada de um animal símbolo da liberdade. Rocha resolveu tentar a 

própria sorte na cidade grande. Seguiu sem olhar para trás, a contragosto de sua mãe, se 

libertando da sucessão patriarcal, para se engaiolar na cidade ruidosa de muitos cantos mudos 

que é São Paulo. 

Sua história é uma história de resistência. Boa parte dela se passa no bairro da 

Liberdade. Bairro que abriga justamente um viaduto cujo nome homenageia um general da 

ditadura militar em nosso país. Viaduto General Costa e Silva. Nome que impôs um dos 

momentos mais duros e brutais do regime ditatorial no Brasil. Sob a “proteção” desse general, 

nessa “Liberdade”, é que dormiu ao relento noites adentro, fizesse chuva, fizesse sol.  

Seu nome, Rocha, muito diz de si: duro, resistente, teimoso também. Rocha nomeava 

um corpo que portava muitas marcas. Marcas de muitas histórias. Logo que o conheci, chamou-

me atenção seu modo manco de caminhar – que fui saber mais tarde era a lembrança que 

estava obrigado a portar de uma história de violência, uma cicatriz que parecia gritar em dias 

de frio, limitar velocidades, porque um dia ele não foi “rápido” o suficiente para escapar da 

hostilidade vivida nas ruas de São Paulo. FAB, assim constava em seu prontuário hospitalar, 

sigla significando ferimento por arma branca, no caso dele um ferimento provocado por uma 

faca na tentativa de resistir a um assalto e que será ao final quase insignificante, dado o 

desfecho marcado por um carimbo de óbito. Óbito trágico, atropelado por velocidades 

semelhantes àquelas que abriram seu prontuário uma vez, e que desta atestaram a finitude de 

resistir aos alucinantes e desprotegidos modos de vida nas ruas dessa cidade. 

 



	 130 

  



	 131 

Resistência dos materiais 

 

“Resistência dos materiais” é uma disciplina que consta na grade curricular das 

faculdades de engenharia civil. Nesse curso, baseado em cálculos complexos, são testadas as 

características dos materiais utilizados em construções civis e demonstradas suas possibilidades 

resistivas, comprovando os usos dados para certos materiais, numa adequação entre função, 

custos e resistência. Uma ciência que estuda as diferentes naturezas dos materiais, expondo-os 

à força mecânica, às mudanças de temperatura, testando sua resistividade, sua elasticidade, 

seus limites. 

Rocha fazia isso também, de um modo pouco reconhecido pela academia, mas que 

certamente demonstrava sua intimidade com os materiais e o conhecimento conquistado nos 

fazeres do dia a dia. Herdara de seu pai certos saberes que compuseram os diversos serviços 

que prestou ao longo de sua passagem por São Paulo. Rocha também era um sujeito que sabia 

de tudo um pouco. Resolvia problemas hidráulicos aqui, fazia reparos ali, restaurava móveis, 

ajustava telhados, construía abrigos.  

Mas seu grande empirismo se deu sobre um suporte semelhante a Rocha. Trabalhava 

com pedras, mas não qualquer pedra, não se tratava de lidar com a resistência, mas explorar 

exatamente sua fragilidade. Esculpia em concreto celular, tipo de rocha desenvolvida pelo 

avanço de pesquisas em materiais da construção civil. O concreto celular é um material leve, 

poroso, fácil de transportar e manusear, é uma espécie de pré-moldado de baixo custo, com 

tamanhos variados e que viabiliza a construção acelerada de grandes empreendimentos. Rocha 
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usava esse material, restos de construções encontrados facilmente em qualquer canteiro de 

obras. Com uma colher, cavava de pouco em pouco, moldando formas vazadas, testado a 

resistividade do material no limite de sua fragilidade. Transformava aquele material, dissolvia a 

resistência esperada de uma rocha que rapidamente se desfazia, dando lugar a novas formas. 

Rocha esculpia em concreto celular, transformava aquele material, lidava delicadamente para 

que a rocha não ruísse, não estilhaçasse, se assemelhando mais ao vidro do que a rocha, 

considerando a delicadeza necessária para esculpi-la. Fragmentária, quebradiça, a todo 

instante lidava com a possibilidade de tudo voltar ao pó. Em suas mãos, esses vestígios de 

modos de morar contemporâneos ganhavam novas formas e construíam outros tipos de 

sonhos. De algum modo, abrigava-o, dava-lhe algum lugar que o protegia e o fortalecia. 

 

Ocupação e outras prisões  

 

Acompanhei-o também em um período em que ele abandonou as ruas ao organizar um 

lugar para morar. Conseguiu um espaço em uma ocupação, uma daquelas muitas conquistadas 

por grupos de pessoas que invadem prédios abandonados nos arredores do centro das 

grandes metrópoles. Ele pagou por aquele espaço que devia ter uns dez ou doze metros 

quadrados mais ou menos. Pagou com o dinheiro que conseguiu com a venda de suas 

esculturas em uma exposição de arte.11  

																																																													
11 Rocha participou de várias ações sustentadas pelo Programa Composições Artísticas e Terapia Ocupacional 
(PACTO) da Universidade de São Paulo, dentre eles o PACTO Trabalho, grupo que operava por agenciamentos 
coletivos na organização de ações de trabalho. Ver mais detalhes em CASTRO et. al., 2013, p.163-170. 
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Acompanhei-o na montagem desse habitar. Com restos de madeira de construções, 

Rocha foi montando seu pequeno espaço, fazendo divisórias, separando quarto e oficina, que 

posteriormente sofreu outra intervenção, quando ele se viu na necessidade de dividir o espaço 

com uma outra pessoa, fazendo então um mezanino, que passou a ser o seu quarto. Sua 

habilidade em otimizar criativamente o pouco espaço que tinha correu de boca em boca por 

toda a ocupação, sendo seus serviços requisitados em outros tantos “barracos”, como ele 

mesmo nomeava. Mas sua permanência não durou muito tempo por este espaço. Logo regras 

condominiais foram impostas, juntamente com taxas administrativas que, para Rocha, foram 

insustentáveis, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista dos modos de 

dominação ao qual teria que se submeter. 

 

É uma “linha de fuga”, como diz Deleuze. Há momentos em que, frente a uma 

realidade que se aplaina, frente a um mundo que se torna cada vez mais 

achatado, pensamos que é possível – e até mesmo necessário – formular uma 

hipótese política: pensamos nisso de todos os pontos de vista, tanto do 

político quanto ao afetivo. Essa hipótese pode partir de qualquer lugar, da 

prisão ou do território ou ainda, talvez, de algumas estruturas administrativas. 

O importante é incluir nesse tipo de análise e de comportamento uma decisão 

fundamental: a de reunir todos os elementos disponíveis a fim de torná-los 

constituintes, produtivos. Cada um de nós é uma máquina do real, cada um de 

nós é uma máquina construtiva. Hoje não há mais profeta capaz de falar no 

deserto e de contar que sabe de um povo por vir, por construir. Só há 

militantes, ou seja, pessoas capazes de viver até o limite a miséria do mundo, 

de identificar as novas formas de exploração e de sofrimento, e de organizar, a 

partir dessas formas, processos de libertação, precisamente porque têm 

participação ativa em tudo isso. (NEGRI, 2001, p. 22-3). 
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Ganha as ruas novamente, pois naquele momento lhe pareceu libertador. Voltou a 

tomar o café preparado na latinha de um fogareiro movido a álcool. E eu voltei a ouvir seus 

companheiros de rua e a lidar com a injustiça de não serem igualmente acompanhados, 

conhecer o cachorro da vizinhança, fazer parceria com a “criança-gente-boa-amigo-de-toda-

gente”. Acompanhei-o também algumas vezes a órgãos públicos para refazer o R.G., pois 

perdia a própria identidade de tempos em tempos. Seria possível ter uma única identidade? 

Seria possível sustentar, nessas condições, uma identidade própria?  

 

Embriaguem-se 

Charles Baudelaire 

 

É preciso estar sempre embriagado. Isso é tudo: é a única questão. Para não sentir o 

horrível fardo do Tempo que lhe quebra os ombros e o curva para o chão,  

é preciso embriagar-se sem perdão. 

 

Mas de que? De vinho, de poesia ou de virtude, como quiser. Mas embriague-se. 

 

E se às vezes, nos degraus de um palácio, na grama verde de um fosso, na solidão triste 

do seu quarto, você acorda, a embriaguez já diminuída ou desaparecida, pergunte ao vento, à 

onda, à estrela, ao pássaro, ao relógio, a tudo o que foge, a tudo o que geme, a tudo o que 

rola, a tudo o que canta, a tudo o que fala, pergunte que horas são e o vento, a onda, a estrela, 
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o pássaro, o relógio lhe responderão: "É hora de embriagar-se! Para não ser o escravo mártir 

do Tempo, embriague-se; embriague-se sem parar! De vinho, de poesia ou de virtude, como 

quiser".  (BAUDELAIRE, 2007, p. 177). 

 

Embriaguez sempre fez parte deste acompanhar.  

Suportar junto o discurso moral em um local de tratamento para alcoólatras em troca de 

um prato de comida e passes para ir e vir. Acompanhar o abandono e tantas partidas de lares-

provisórios, busca por “quentinhas”, lugares para lavar as roupas, enrijecimento de normas e 

encarceramento em um armário menor do que uma caixa de sapatos nos albergues da cidade. 

Trocar um teto e cama pela garantia da carroça-ganha-pão que não cabe em uma caixa de 

sapato. Procurar um lugar para “banhos de R$1,00”. Pular muros altos pra conseguir água 

limpa. Procurá-lo em meio ao cinzento viaduto e seus pertences, entre outros tantos cinzentos, 

sem ao menos uma fotografia em mãos. 

 

Co-xi lar 

 

Com Rocha, aprendi o sentido de “co-xilar”. Cochilar é uma espécie de sono leve, um 

dormir breve, sem cair num descanso profundo. Cochilar exige um certo relaxamento, mas não 

uma entrega total ao sono. Gosto de pensar que um cochilo se assemelha aos estados oníricos 

descritos por Marcel Proust. Um certo estado de suspensão, um quase dormir ou um quase 
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acordar, algo em que flutuam ideias, imagens, uma possibilidade mais solta, sem tantas 

amarras, regras e prisões.  

Digo que aprendi a co-xilar com Rocha porque ele, além das esculturas em concreto 

celular, também produziu uma série de xilogravuras. Com uma habilidade extrema, manuseava 

goivas e estiletes para dar a ver o avesso das coisas. Trabalhava as superfícies, cavava e 

explorava profundidades que, embora parecessem simplistas por apresentarem apenas 

positivo e negativo, revelavam outras tantas nuances pouco visíveis. Também por apropriação 

do que encontrava pelo caminho, catador e artesão recolhiam os restos e transformavam 

resquícios de vida urbana em gravuras. Diferentes temas apareciam em suas gravuras 

recolhidos do grande banco descartado de imagens de revistas, jornais e livros. Aproveitava e 

selecionava a partir do que estava à mão. Um flanêur de Baudelaire dos tempos de hoje da 

cidade de São Paulo. Com um olhar atento e uma habilidade apurada, seguiu a vida toda 

produzindo, operando seu maquinário poético singular, carregando sua ferramentaria no 

próprio corpo, produzindo valor, se reinventando, resistindo até quando não pode mais. 

 

O mais importante capital fixo, aquele que determina os diferenciais de 

produtividade, doravante está no cérebro das pessoas que trabalham: é a 

máquina-ferramenta que cada um de nós traz em si. É essa a novidade 

inteiramente essencial da vida produtiva, hoje. [...] A atividade produtora de 

riquezas não é redutível ao emprego. Os desempregados trabalham; o 

trabalho clandestino produz mais riquezas do que o dos empregados. E, 

inversamente, o emprego é tão assistido quanto o desemprego.[...] A vida 

afetiva se torna, portanto, um das expressões da ferramenta de trabalho 

encarnada dentro do corpo. Isso significa que o trabalho, da maneira pela qual 
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se exprime hoje, não é apenas produtor de riquezas, mas também, e 

sobretudo, de linguagens que produzem essas riquezas, as interpretam e delas 

desfrutam. Essas linguagens são tanto racionais quanto afetivas. E tudo isso 

tem importantes consequências na definição dos sujeitos. (NEGRI, 2001, p. 26). 

 

Xilei e co-xilei diversas vezes com Rocha, algumas delas compõem o codicilo, e dessa 

experiência surgiu o que nomeei como “Poética da Profundidade”, um livro de artista 

produzido em 2005.  

 

Surgiu dos diversos encontros com Rocha e das sensações 

produzidas, em que estavam em questão as marcas que se imprimiam à 

força, mas também a força que se produzia a partir das marcas. 

Alternaram-se nestes encontros fragilidade e resistência, brutalidade e 

delicadeza, numa experimentação intensa, esculpida entre vazios e 

densidades que evidenciavam sempre a porosidade e a rigidez da 

relação com o outro e com a vida. As trincas foram diversas, os abalos 

foram múltiplos, deixo aqui, os registros das marcas produzidas e das 

produções que cavaram o concreto. (ASANUMA, 2005, s.p.). 
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Lampejo 4 

PALAVRAS-DESENHOS invisibi l idades f lutuantes  
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Foto: Mai Fujimoto, 2010, s ite da art ista 
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[...] em um templo em Kyoto, as pessoas escreviam seus 

problemas em um pedaço de papel e, em seguida, mergulhavam 

em uma tina de água, que supostamente deveria dissolver o papel 

e junto com ele, seus infortúnios. Como o papel japonês é solúvel 

e a tinta da caneta oleosa, as palavras se separam do papel e 

continuam a existir leves na superfície da água.  

 

MAI FUJIMOTO, site da artista  
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Infortúnios são escritos em pedaços de papéis, constituindo há séculos os rituais 

orientais, em cada conjunto de traços, um ideograma, um conjunto de gestos, desenhos 

fonéticos, kanjis. Infortúnios reunidos por um ritual, registrados (em escritos-desenhos) sobre 

papéis artesanais. A escrita e o suporte. O suporte sempre frágil evidencia o peso das palavras-

desenhos. O intento é que junto com o desmanchamento do suporte haja a dissolução das 

adversidades. A água é o meio em que se dará esse desfazer. A água, símbolo de limpeza e 

purificação, recebe então o suporte e a escritura. Ritual que se repete milenarmente. Os 

pedidos se modificam, as “pestes” recebem outros nomes, o suporte também ganha 

variações, até mesmo a tinta da caneta se transforma. Mas o que permanece são as palavras. E 

o rito.   

 

As palavras custam a se esvair, impregnam-se... não dissolvem, oleosas e pegajosas, 

sujam, rasuram, profanam... elas não nos deixam... elas permanecem.. insistem... será que 

permanecem apenas porque fazem sentido? Quais os sentidos de sua permanência? Às vezes 

ficam por conveniência, por serem incorporadas, por serem naturalizadas. Não menos comum, 

ficam por se tornarem parte dos discursos da verdade. Elas parecem sempre ter um lugar 

cativo, mesmo que provisório, elas vão encontrando lugares e se acomodam, fixam raízes. 

Passado um tempo, não resta nem mais o seu caráter de esboço, marca de algo transitório, 

rascunho efêmero. Já ouviu a expressão provisório-permanente? É bem o que as palavras são. 

Chegam sem serem notadas, entram sem pedir licença, vão ocupando tudo, tomando os 

espaços, ensurdecendo-nos e, quando vemos, já são anfitriões dando boas vindas ao estranho, 
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nem sequer percebemos o domínio delas, dando isso como certo, naturalizando como 

corriqueiro. 

 

Quando vi essa imagem da artista Mai Fujimoto pela primeira vez, fui tomada por um 

longo suspiro... Uma água turva, esbranquiçada. Era possível imaginá-la límpida, transparente, 

à espera de receber o primeiro suporte com gritos silenciados e que na escrita sintonizava 

algum volume. O pedido de socorro, certamente legítimo, ganhara lugar em um gesto, um 

gesto que não pressupunha estardalhaço, mas que, agora, depois de tanto sofrimento contido, 

podia ganhar um lugar, um suporte que ajudaria a desmanchar o insuportável. Na cultura 

japonesa, em especial, as palavras custam a ganhar lugar. Elas vivem entre silêncios e gestos, 

incrustadas nas almas, mas encontram na escrita, nos interstícios do desenho fonético, um 

abrigo.  

 

Não são apenas as palavras que resistem, os gestos também. E me fazem pensar o que 

as palavras-gestos dão a ver para além dos seus sentidos, significados e significantes. Sentidos 

em suspensão... uma dança dos desenhos se dá nessa superfície aquosa, turva, opaca. Não se 

tratava mais de transparência, limpeza, ordenação... outros infortúnios surgem, uma desordem 

poética... os kanjis ganhando formas, se desprendendo do papel, em seu traço oleoso, não 

miscíveis em seu meio, se destacam, se separam, sobrevivem, mostram sua força, não se 

entregam. Fazem ao mesmo tempo uma movimentação suave, contrastando com marcas 

precisas, como se entalhadas na madeira, formando uma espécie de cicatriz, tatuagens 
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incisivas, rasgos de feridas... e se fixam na estranheza do pensamento que se impõe convocado 

pelas sensações.  

Apenas imagens e, no entanto, não apenas imagens.  

O que elas dão a pensar? Talvez deem a pensar o impensado, ou ainda, o impensável. 

Que invisibilidades sobem a superfície com essa dança de traços boiantes?  
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Lampejo 5 

COM [TE.Ú.DO] SEM ARTISTA ou a exposição que nunca aconteceu  
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Ao Joel 

No continuum da quarentena, 

te acompanharei um tanto mais, 

         na tentativa de dar lugar ao que não se 

findou... 
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Sem título, série rastros de 
parede, 2015, fotografias e inscrições 
a lápis 
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Com teúdo, sér ie rastros  de parede, 2014 
 porta joias de cerâmica, ovo, inscrições a lápis na parede 
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Sem título, série superfícies relevantes, 2005 
 sulfite tamanho A4, grafite e esfuminho    

  



	 151 

Apresentação 
 

O Lèthe Museum, em parceria com [S.I.C.] – sutis invenções curatoriais, tem a satisfação 

de sediar uma singular mostra brasileira: COM TEÚDO SEM ARTISTA, resultado de uma 

pesquisa realizada pela Divisão de Pesquisa em Arte do museu cujo intuito foi estreitar laços 

entre os países e difundir a influência do Oriente nas produções poéticas de artistas 

contemporâneos do Ocidente, num movimento oposto ao que se tem produzido nas últimas 

décadas.  

 

Numa construção crítica e poética visando examinar existências contemporâneas e o 

campo das possibilidades humanas, [S.I.C.] – sutis invenções curatoriais tem como linha de 

pesquisa tudo aquilo que se relaciona com a ideia de falas classificadas como SICs – advérbio 

latino que quer dizer “assim”, “segundo informações colhidas” – cuja notação é utilizada 

quando colocada em questão a veracidade das informações apresentadas. Ou seja, são 

espécies de desvios das ordens e dos discursos esperados, mas a partir de onde, [S.I.C.] 

acredita poder plantar a dúvida e quiçá, extrair algum sentido, por mais incompleto, 

insuficiente e imprevisível que este possa parecer. Interessa, portanto, acolher a “mentira”, ou 

aquilo que o outro quer que seja escutado, sem juízo de valores, da moral ou da verdade, sem 

prévias interpretações ou categorizações. 
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Deixar em suspensão e apenas acompanhar os trajetos nada lineares por onde 

enveredam essas experiências das brechas e que denunciam os desfuncionamentos do mundo 

contemporâneo ocidental. 

 

Talvez a fala, a comunicação, estejam apodrecidas (...) É preciso um 

desvio da fala. Criar foi sempre coisa distinta de comunicar. O importante 

talvez venha a ser criar vacúolos de não-comunicação, interruptores, para 

escapar ao controle (DELEUZE, 1992, p. 217). 

 

 

Lèthe Museum 

 

Museu situado no distrito de Mustang, no norte do Nepal, cujo nome não remete 

apenas ao vilarejo que o abriga, mas também ao sentido de sua origem grega Lete, que 

significa esquecimento.  

 

Tem como projeto museológico promover exposições sobre rememoração, conceito 

cunhado por Walter Benjamim, que implica numa certa renúncia das lembranças e das 

repetições da grande história universal – alvo comumente de comemorações – para dar lugar 

ao que parece ter sido esquecido pelos historiadores. Direciona suas mostras ao que ainda não 

teve direito à lembrança nem às palavras. Não se trata de cultuar um passado esquecido, mas 

sim, fazer cintilar no presente traços dele que ainda possam nos dizer algo, segundo Benjamin. 

A problemática sobre a qual o museu se debruça diz respeito não a recolher grandes feitos, 
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mas a destacar aquilo que é deixado de lado, aquilo que parece não ter significação, com o 

qual a história oficial parece não saber o que fazer. (GAGNEBIN, 2004, p.53-4) 

 

Seu público, portanto, é, no geral, aquele que suporta testemunhar existências 

inenarráveis e poéticas do apagamento, falas mudas que escapam ao ouvido da maioria, e que 

exigem uma quietude, condizente talvez, com o Nepal, com povos do Oriente, que ainda 

cultivam um certo silêncio interior e preservam os espaços limiares – territórios que, segundo 

Jeanne Marie Gagnebin pertencem ao domínio da metáfora, das passagens, dos tempos 

suspensos e de extensões variáveis – tão escassos na cultural ocidental contemporânea. 

 

 

Para Benjamin, nossa dificuldade moderna em conhecer e viver experiências 

limiares, teria se transformado em uma incapacidade de não mais ousar, não 

mais experimentar a intensidade da vida, nem a dor da morte, e seguir vivendo 

num limiar de indiferença e de indiferenciação como se essa existência 

administrada fosse a vida verdadeira. (GAGNEBIN, 2014, p.50) 
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COM [TE.Ú.DO] SEM ARTISTA ou a exposição que nunca aconteceu 

 

A mostra reúne um apanhado de obras de diferentes períodos, suportes e técnicas de 

um artista que as manteve veladas por anos, ocultas ao olhar de quaisquer outros, além dos 

próprios, sendo apenas agora – após sua morte – acessível a um público. Teúdo remete a algo 

que se manteve guardado, conservado e faz referência a um jogo de palavras contido em um 

dos trabalhos do artista. Proveniente do latim tenuto ‒ notação musical que indica sustentação 

de variações de dinâmica ou de duração de uma nota, prolongando seu comprimento, sua 

amplitude. Nesse sentido, com teúdo sem artista  é uma exposição que convida o público a 

adentrar num universo que se manteve velado, guardado, mas que precisa, mais do que a 

manutenção do oculto, dar a ver suas variações de largura, acompanhando seus 

prolongamentos e alterações dos tempos. Uma dimensão do que pode surgir a partir do 

contato com outras temporalidades, intensidades e durações variáveis, que flertam com o 

onírico e o fantástico.  

 

Um convite a adentrar a um território do indeterminado, labiríntico, por linhas, desenhos 

fantásticos, geometrias do impossível, trabalhos oníricos e jogos de palavras e imagens com 

tom leve, sempre apontando para uma certa falência, um giro em falso dos signos já tão gastos 

por seus usos corriqueiros, mas que, no entanto, são recolocados pelo artista de modo sagaz e 

produzem pequenos deslocamentos, denunciando o já demasiadamente convencionado.  
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É preciso, portanto, alguma disponibilidade para uma certa desatenção, olhar frouxo e 

disperso, para poder suspender os apressados esquadrinhamentos habituais a fim de emergir 

ao universo próprio desse artista que ousou, na radicalidade e de um modo singular, 

experimentar, a seu modo, as intensidades de uma vida. 

 

[...]desatenção pelo caminho já traçado e de atenção por descaminhos que 

permitam, quem sabe, vislumbrar outras viagens, “ouvir o inaudito”, “tocar o 

intocado”, (…) uma dispersão ardilosa e ativa: uma tática de desobediência, 

uma inversão de rotas de fuga. (GAGNEBIN, 2014, p.111) 

 

 

Superfícies relevantes 

 

Nascido em São Paulo, em meados da década de 60, viveu as últimas décadas de sua 

vida na zona norte da cidade, onde desenvolveu a maioria de seus projetos poéticos. Cursou 

Filosofia na Universidade de São Paulo no início dos anos 80, período em que se instalou nas 

moradias da universidade, onde pôde vivenciar abertura e liberdade artística. Cursou também 

nesse período aulas de sânscrito, uma das mais de vinte línguas existentes na Índia. Seu 

interesse pela Índia estava relacionado à empatia que possuía pelo budismo ‒ dialogava muito 

com o modo de vida e prática de monges tibetanos. Esta aproximação com o Oriente abriu 

caminho para trabalhos cuja base apontaria para a escrita gestual sânscrita e também para 

aproximações com o Haikai, da cultura nipônica.  
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Sensível e sempre num tom introspectivo, de preservação dos pulsos internos e de 

escuta atenta para possibilidades de criação, viveu quase a vida toda numa postura meditativa 

e crítica, a pensar sobre temas os mais diversos. Pensador profundo, interessava-se por 

questões ligadas à literatura, filosofia, psicanálise, arte, tecnologia e ficção científica. Sua 

biblioteca, bastante eclética, era composta por Joyce, Proust, Wittigenstein, Freud, Farnese, 

Escher, Dalí, Sorayama, Deleuze, Leibniz, Kant, Sade, Haroldo de Campos, Fernando Pessoa, 

entre tantos outros.  

 

Aventurou-se a escrever pequenos poemas, sempre muito sagazes, utilizando a sua 

inteligência poética e fonética, e produziu também alguns poemas visuais. Partia muitas vezes 

de palavras encontradas em jornais, ou algum pensamento que levava-o a flanar horas a fio 

pelos encantos dos jogos fantásticos das palavras. 

 

Uma das suas obras autobiográficas, “Escritos à altura” (que ganhou este nome após 

um período nebuloso em que quebrou o braço por cair da própria altura), um  work-in-

progress, que tratava, a partir da inspiração sânscrita, de um exercício escrito de narrar 

gestualmente, em cadernos de desenho espiralados desmontados, sobre os quais, 

obsessivamente, registrava conteúdos acontecimentais que ocupavam páginas inteiras. 

Suporte de dedicação intensa, esses cadernos constituem um dispositivo não muito acessível 

por dois motivos: o primeiro deles, por conta do uso de grafismo desconhecido ou escrita 

gestual esquizográfica, como gostava de nomear, não sendo, portanto, identificáveis os signos 



	 157 

utilizados, embora mantivessem bastante semelhanças com o sânscrito. Um segundo motivo 

que impossibilita seu acesso é que, em sua prática autobiográfica, colava as páginas inteiras 

umas nas outras, formando blocos rígidos de sua escrita dançante, que embora fossem páginas 

de cadernos, não serviam para serem folheadas. A ideia era condensar todos esses escritos, 

formando uma pilha que atingisse sua altura, o que permaneceu inacabado. 

 

Sua maior dedicação foi direcionada a desenhos em preto e branco, com a marca 

sempre da simplicidade do grafite sobre sulfite. Realizou uma infinidade de desenhos de linhas 

labirínticas iniciadas aleatoriamente, mas que com rigor sempre se fechavam, garantindo um 

circuito onde início e fim se fundissem, sem, no entanto, serem visualizáveis. Segundo ele, eram 

espécies de exercícios de linha e de atenção. Trabalhava seus desenhos sob uma certa luz, que 

por vezes perseguia, trocando lâmpadas e abajures, a fim de atingir um modo de percepção 

que julgava indispensável para dar continuidade aos seus trabalhos. Também se debruçou 

sobre desenhos geométricos tridimensionais absurdos que sempre continham uma falência, 

não enquanto à precisão de suas formas, mas sob o aspecto perspectivo, como as escadas do 

Escher ou uma fita de Moebius, em que dentro e fora se fundem. Intencionalmente, trabalhava-

os de modo que se evidenciassem seus pontos cegos, seus desencaixes ilógicos.  

 

Sempre cultuou a solidão, a preservação do espaço sagrado da criação em sua própria 

casa. Produzia sempre num mesmo lugar, sobre uma mesma mesa em que um livro de grandes 

dimensões (42,5 cm x 61cm) – Deusas da Galeria Celestiais, deusas representadas pela tradição 
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artística do Tibete e do Nepal – ficava depositado quase como uma santidade no altar. Suas 

experimentações eram possíveis dentro daquele sagrado, circunscritos ao espaço de papel 

delimitado, com aquelas poucas variáveis: grafite, lápis, esfuminho, preto, branco e tons de 

cinzas.  

 

Muito sensível ao tipo de papel, ao efeito do deslizar o grafite em certas superfícies, 

travava obstinadas buscas a sulfites ideais. Superfícies perfeitas para relevos imperfeitos, uma 

outra série de trabalhos que desenvolveu e que é bastante significativa. O tratamento das 

superfícies, moldando-as com grafite e esfuminho, apresentam seu cuidado em modelar 

dobras orgânicas, viscerais, quase embrionárias, que a partir de claros e escuros nos dão a 

impressão de profundidade nos vários relevos que suas superfícies produzem, de onde surgem 

ou se escondem pequenos rostos, na maioria das vezes com semblantes de agonia e 

desespero, nos remetendo ao imaginário dantesco. Rostos minúsculos, quase imperceptíveis, 

de certo modo velados, mas que parecem gritar de dor e angústia. Desenhos sempre muito 

bem trabalhados, que embora contassem com o acaso em “revelar” certas formas, exigiram 

delicada precisão no tratamento quase que escultórico que receberam, atingindo grande força 

poética. Páginas totalmente cobertas, com poucas regiões de luz, e quase nenhuma extensão 

alargada de “planícies ou planaltos” em que se possa dar um descanso aos olhos inquietos. 

Também fazem parte desta série composições a partir de colagens (de seus próprios desenhos 

desta mesma série) que eram incorporadas de maneira orgânica e ganhavam continuidade 

modelar no suporte colado.  
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Gostava de se dedicar ao tratamento das superfícies, o superficial remetendo ao que 

para ele era relevante. Relevar, criar relevo... criar relevo na superfície... microrrelevos... relevos 

microscópicos, destacando o que parece pequeno demais, quase imperceptível... um relevo 

que quase passa despercebido, um sutil relevo, que de muito longe, aparenta apenas uma 

superfície lisa, perfeita. Debruçava-se a destacar a imperfeição do superficial. Nada de 

aprofundamentos, movimentando-se, lateralmente. 

 

Esta exposição é um pequeno inventário dos rastros deixados pelo artista. Pequenas 

cintilações dentre um vasto campo de possibilidades, daquele que colhia do acaso, sempre a 

partir de um olhar à espreita para o que se apresentava diante de seus olhos, e que nos 

devolve agora, em forma de convite a adentrar nos limiares de sua poética das superfícies.  

 

Estranha prevenção essa que valoriza cegamente a profundidade à custa da 

superfície e que faz com que 'superficial' signifique não de 'vasta dimensão', 

mas, sim, de 'pouca profundidade', enquanto 'profundo' significa, pelo 

contrário, de 'grande profundidade' e não de 'fraca superfície'. (TOURNIER, 

1991, p. 60-61) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[PONTO CEGO] 
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[PONTO CEGO] 

[pon.to ce.go]  

 

1.  Região do campo visual que não é reconhecida pelo sistema nervoso 

por não haver detecção de luz nesta área e, portanto, ela não é 

processada. 2. ponto cego normalmente não é conscientemente 

percebido. 3.  É uma falha do visível. 4.  Ponto existente mas que escapa 

ao campo visual. 5.  Ponto em que estão veladas certas visibilidades, 

região opaca em que habitam invisibilidades. 6.  Zona entre o visível e o 

invisível. 
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Vidências do invisível. 

 

Somo seres videntes, defendemos diferentes pontos de vista, só cremos depois que 

vemos; ficamos de olho gordo nas previsões alheias, mas não dispensamos um mau olhado. 

Fazemos vista grossa e, por vezes, ficamos a ver navios.  

 

Cremos com os olhos e também em visionários, mas corremos das vistorias. 

 

Quem te viu, quem te vê! Com um único olho sendo rei! 

 

*** 

 

É evidente que existe o privilégio da visão diante de outros sentidos. Não é a toa que 

somos bombardeados por tantas imagens todos os dias. A propaganda, a política, a estética, 

todos se valem da imagem como recurso. A imagem como dispositivo, captura e poder.  

Como seria possível pensar num contradispositivo da visão? Aquilo que desmonta a 

visão, os modos de ver, que recoloca sensações, que desordena os sentidos, que inquieta 

nossa condição vidente.  

O que nos acontece quando piscamos? Há um lapso entre o que vemos e não vemos, 

algo se processa aí na duração variante de segundos ou numa memória que se estende 

longamente desse momento de cegueira. Seria necessário uma certa cegueira para organizar o 
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campo de visão? É o que nos pergunta Derrida. Queremos aqui destacar a suspensão da visão, 

do ato de ver, do entreato, a entrevisão que se abre para o pensar. O que as imagens-gestos 

dão a ver? Como organizar esse campo dos gestos que beiram o invisível? Quais dizíveis são 

possíveis de enunciar a partir dele? O que permanece não visto? As imagens da arte teriam 

força para expor o que ainda não se pode pensar? (ALLOA, 2015).  

E afinal, que função teria a visão? Derrida vai dizer que é pré-ver uma das funções vitais 

do nosso olhar – “ver vir” – possibilitar ver algo vindo, e, portanto, de nos preparar, nos 

proteger para o que vem. Ou seja, está ligada à noção de antecipação, de previamente nos 

apoderarmos do que vem. Mas o que aconteceria se nos apossássemos de um ver que não 

carregue um intuito antecipatório? Poderíamos desmontar, num certo sentido, essa função 

quando nos deparamos com uma imagem da arte, pois uma imagem podendo gestar algo de 

inédito, algo que surpreenda, possibilitaria à visão ser apossada, atravessada, tomada de 

assalto, surpreendida e ocupada. Se desmancharmos um estar a espreita com o olhar atento 

como se sempre estivesse em posição de caça, talvez comportássemos esse paradoxo de 

chavear a visão para uma certa inoperância. Afrouxá-la, fazê-la baixar a guarda, destituí-la de 

sua função de pré-ver. Aguentaríamos deixar vir sem saber o quê? 

Rapidamente realizamos “leituras” do que vemos.  

 

Este mundo que vejo, aquele que é costumeiramente reconhecido como o 

mundo, se apresenta aos meus olhos – pelo menos em grande parte – já 

conquistado, colonizado pelas palavras, um mundo que carrega sobre si uma 

pesada crosta de discursos. Os fatos de nossa vida já estão classificados, 
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julgados, comentados antes mesmo que aconteçam. Vivemos em um mundo 

onde tudo já está lido antes mesmo de começar a existir. (CALVINO, 2015, p. 

109).    

 

Nos cabe então o desafio de ativar em uma imagem sua vivacidade, destacar imagens-

gestos que possam ter a noção de experiência convocatória e não tanto reiterar a noção de 

leitura de uma imagem, traduzindo-a rapidamente ou legendando-a sem de fato produzir 

algum tipo de afetação. Devolver a ela uma noção estranha de cegueira, de um tateamento 

pouco legível, pouco capturado por leituras em chaves e aguentar, nessa cegueira, um certo 

invisível, uma certa dificuldade de reconhecimento, cultivando a “potência de cegueira”, nas 

palavras de Derrida (2002). 

Uma cegueira como a do desenho cego em que não se vê o que está sendo 

desenhado, não se vê o suporte, o papel e o lápis deixando seus rastros. Mas ainda que seja o 

ato de um desenhar qualquer, ou olhamos para o papel ou olhamos para o modelo a ser 

desenhado, há uma disjunção de todo modo, uma lacuna aí, entre o ver ou imaginar o que vai 

ser desenhado e o que está sendo desenhado. Algo acontece justamente aí, nesse gesto 

oscilante do lápis no papel que, mais ou menos desgovernado, segue rumo ao não se sabe 

onde, numa aposta de que algo vá se esboçar. Mesmo que se tenha um pensamento sobre o 

traçado, ainda assim não se vê o traçado previamente, não se antevê nada e, nesse sentido, é 

pura imaginação. Confiança de que algo se formará.  

O conceito de experiência em alemão ou no francês, como nos ensina Derrida (2002), 

não é a relação presente com o que está presente, mas a viagem ou a travessia, o que quer 
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dizer experimentar rumo a, através da ou desde a vinda do outro na sua heterogeneidade mais 

imprevisível; seria então uma viagem não programável. Seria o deixar vir, sem antever, sem ver 

vindo.   

Quando fazemos uma leitura a partir da apreensão compreendida como representação 

de esquema ou de clichê, arruinamos a imagem no que ela teria de mais fecunda: a força de se 

expor ao que ela não pode ainda pensar. A ardência de uma imagem – imagem tentando se 

afirmar como um contradispositivo – teria então esse grau de inaugural, do que ainda não se 

viu. Segundo Roland Barthes (1984), a imagem se faz subversiva quando é pensativa. Subverte 

o caminho da representação que nada nos força a pensar. Um pensar inesgotável poderia nos 

apresentar uma imagem? Força que emerge de uma pensatividade sensível, disso que olhar a 

imagem nos provoca. Não está na imagem, mas a imagem dá a ver esse algo, instaura talvez 

essa pensatividade sensível.  

  

Ela exige, pois, um olhar que não se aproxima apenas para discernir e 

reconhecer, para nomear a qualquer preço o que percebe – mas que 

primeiramente se afastaria um pouco e se absteria de clarificar tudo de 

imediato. Algo como uma atenção flutuante, uma longa suspensão do 

momento de concluir, em que a interpretação teria tempo de se estirar em 

várias dimensões, entre o visível apreendido e a prova vivida de um 

desprendimento. (DIDI-HUBERMAN, 2013a, p.23 e 24). 

 

O trabalho da imagem seria antes sustentar a suspensão provocada pelo não saber. 

Fazer durar esse espaçamento criado por sua estranheza que alarga o pensamento. O trabalho 
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da imagem, nesse jogar com a lógica, mais do que a rejeitá-la, é extrair potências, escavar o 

visível e sua ordenação dos aspectos representados e ferir o legível e sua ordenação dos 

dispositivos de significação. (DIDI-HUBERMAN, 2013a). 

Pois afinal, reduzindo todo conhecimento ao reconhecimento, a força da imagem fica 

anestesiada, isso sim mataria a imagem no que ela teria de mais potente: produzir rasgadura 

nas tramas do pensamento. (DIDI-HUBERMAN, 2013a). 

 

*** 

 

[Ponto cego] quer investigar o que é o existente no ponto de inflexão, não visível aos 

nossos olhos. Algo que está fora do campo da visão, mas que pode ser colocado em circulação 

pelas imagens. Aquilo que as imagens dão a ver. Também compõe [ponto cego] as forças do 

sensível, a tentativa de se transmitir forças tal como se digladiava o artista Francis Bacon entre 

pinceladas e a tela: pintar as forças, segundo Deleuze (2007). Como nos relacionarmos com o 

invisível sem que necessariamente ganhe camadas de visível? Ou como o invisível pode seguir 

habitando um certo grau de impensável, de ilegível, do que não é lido rapidamente, mas 

mantendo uma abertura provocativa. Abertura não rapidamente capturada pelo excesso 

explicativo e interpretativo das palavras.  

Nessa imantação de Bacon, convocamos alguns artistas, alguns com firmes ambições de 

atingir uma espécie de ponto cego. Outros, no trabalho com palavras, nos modos de nomear 

uma intervenção, querem descolonizar o pensamento. O que esse ponto cego poderia ativar 
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em ritmicidade que coloque a pulsar nossos corpos? O que, diante de nossos olhos, 

visualizamos, mesmo sem imagens? Como driblar a tirania da visão? Outros artistas, cujas 

existências beiram a invisibilidade, nos surpreendem pela resiliência que pouco se deixa 

cronificar, a despeito dos avanços de controle em nome do cuidado. Aqui, imaginário e gestos 

como força movente na produção de imagens como contradispositivo.  
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Lampejo 6 

CLAUSURA PROGRAMADA que gestos sobrevivem?  
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De segunda a sexta-feira batia o cartão. Toda semana isso se repetia. Acompanhei sete anos 

dessa rotina que se fixou em 1999. Dormia no serviço e voltava para casa nos finais de semana. 

Como todo bom operário, pegava fila para o almoço, participava do programa de bem-estar, 

marcava presença nas tarefas rotineiras. Mas nem sempre foi assim. Teve muita dificuldade em 

se adaptar à rotina, às exigências de conduta. Se debateu um bocado, tentou, por vezes, 

abandonar o barco. Dormia em um quartinho, tinha o privilégio de não precisar dividi-lo com 

ninguém na última década. O conforto não era muito, apenas uma cama de solteiro, uma mesa 

e uma cadeira, um criado-mudo com três gavetas e um armário. Havia um pequeno banheiro 

do qual queimara diversas vezes a resistência do chuveiro, tentando esquentar água para 

preparar um café. Desistiu depois do pouco sucesso. Passou a usar a primeira gaveta do 

criado-mudo como uma espécie de frigobar, em que colecionava alguns cafés poupados 

durante o dia, aos quais tinha direito – economizava para as madrugadas de insônia ou para 

quando despertava de um sonho. Sonhava muito. Sonhava imagens, desenhos, projetos. 

Curiosamente, comparava seus sonhos a flashes do YouTube. As tragédias automobilísticas 

sempre eram em preto e branco. Não era incomum sonhar em preto e branco, especialmente 

se deitasse apoiando a cabeça do lado esquerdo, sobre o travesseiro.  

Marchava como os outros para a enfermaria, tomava as medicações de rotina, relatava queixas, 

caso houvesse. Não tinha mais acesso ao telefone, seu contato era bastante restrito. Num 

regime de clausura, seguia desenvolvendo seu ofício. Não reclamava. Deixara para trás esposa, 

dois filhos e duas netas. Depois de idas e vindas, achou por bem que talvez fosse isso o melhor 
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a fazer. Se conformou. E porque isso, de alguma forma, garantia a dedicação à sua ocupação, 

sem desvios. 

Seu ofício anterior foi como estagiário na IBM, importante empresa multinacional localizada na 

Avenida 23 de Maio, em São Paulo. Sonhava com um retorno a este trabalho ou a outro 

semelhante. Mas não reclamava do ofício que exercia. Era digno também. Dedicava-se à feitura 

de desenhos técnicos, de prédios a mobílias, projetos e inovações tecnológicas. De tempos em 

tempos, enviava pelo correio para a apreciação da NASA. Por vezes, recebia algum retorno. 

Morou nos Estados Unidos, em Nova York e também na Cidade do México. Seu pai, formado 

em letras, desenvolveu trabalhos com a Barsa e a Britânica, ambas enciclopédias importantes, 

bem como algum tipo de prestação de serviço ao dicionário Michaelis ou Aurélio, já não sei 

mais precisar. Imerso em palavras e traduções, também se arriscou na escrita. Chegou a se 

inscrever em concursos de poesia. Teve alguma delas publicada em um livro. E tem outras 

tantas reunidas para uma nova publicação. Na verdade, um compilado para publicação que 

prevê o desdobramento em dois volumes. 

 

Sobre a pintura... 

 

Das cavernas  

Às paredes de Nova York 
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Os homens pintam sem que ninguém os mande 

Mas com uma lei que os rege. 

Embora psicodélico, com uma ditadura sobre eles  

Que quanto mais se livram, 

Mais um encargo aparece, 

Um tirano a ser pintado. 

 

Quanto mais tenta se livrar,  

Mais dura fica a escravidão que os domina 

Escravo da própria criação 

 

As cores onde há luz 

Mas, a obra, no escuro 

A arte das trevas, 

À ciência da luz 

Chegando ao ponto de que um absurdo é bem recebido. 

Sempre se encontrará a realidade 
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Por todos os caminhos da arte,  

Fica difícil transpor a trincheira do cubismo. 

Um por um, e são muitos os pintores, 

Que fizeram este esforço,  

Sou mais um... 

Vindo a calhar o desenho de retas e segmentos,  

Apresento como a multidão de conselheiros 

Esferismo e retilinismo como a arte em reprodução 

De exemplares híbridos, capazes de nascer 

E se reproduzir... 

 

Uma nova espécie da arte eterna. 

       

Maurício Prado 

Mas esta não é a principal atividade a que se dedica. Ele é um operário das imagens. Se dedica 

quase integralmente a produzir imagens. Desenha-as e pinta-as. Normalmente em grande 
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escala, em tecidos com dimensões de 2 x 1,5m, num ateliê coletivo. Utiliza uma paleta grande 

de cores, na maioria das vezes muito vivas. Comum também é determinar com linhas pretas os 

contornos ou limites de uma cor e outra. Mas isso não garante a separação. Ele se utiliza de 

poucos pincéis, de modo que as cores se misturam e ele mesmo as mistura, um naco de tintas 

variadas vai ao tecido e, livremente, com um gestualismo solto, percorre toda a extensão 

disponível. Pinta na vertical, fixa o tecido com pregos na parede. Gosta de trabalhar um por 

vez, mas também trabalha mais de um a cada vez. Esboça em carvão alguma ideia principal. 

Mas não se fixa nela. Esboça para poder fazer os desvios necessários. Improvisação. 

Gestualização. Amplitude de movimento.  

 

Segmentos continuados: rastros de um gesto 

 

Produzida a partir de segmentos de reta, como herança da vanguarda cubista, estas obras são 

composições de cores e linhas, provenientes de uma pesquisa contínua das formas, e vivificam 

a experiência de uma vida dedicada ao desenho e a pintura.  

O artista debruça-se diariamente numa investigação dos traços e pinceladas, sempre com tinta 

óleo, trabalhando com sua viscosidade e brilho. Explora – embora seu tempo de secagem 

permita retoques e revisões – o instantâneo, e é da espontaneidade que produz seu traçado, 

firme e gestual, em que acompanhamos sua precisão e velocidades, e entramos em contato 

com o que Prado chama de experimentação das pinceladas como batidas vitais.  



	 174 

Seus traços soltos, compondo com jogos de cores, são pistas de gestos, segmentos que ora se 

fundem, ora se afastam, conduzindo nosso olhar para a dinâmica que trazem aos seus 

trabalhos. Um contínuo se faz, um esboço se constitui, um contínuo segmentado, que 

apresenta a crueza e a brutalidade do que há de mais humano: a potência de um gesto. 

Se dedicava a desenhar semanalmente o que seria exposto nos outdoors de São Paulo. Uma 

câmera interna conectada via satélite reproduzia essas imagens para a exterioridade. Quando 

Kassab baixou a lei “cidade limpa”, em que os outdoors seriam banidos, um impasse se deu. 

Estavam extinguindo sua função, parte de seu ofício. Depois se conformou que seus desenhos 

circulariam apenas pela cidade de Taboão da Serra e arredores.  

Boa parte de suas pinturas era abstrata. Para a desova delas, tinha uma parceria há anos com 

uma galeria em Embu das Artes. Na Galeria Cantão de Dona Estela manteve um único ponto 

de venda, insistindo que o prego tinha que ser sempre martelado no mesmo lugar. No último 

ano em que o acompanhei em suas andanças vendeu bem. Em meio a um período de crise 

econômica no país, conseguiu vender praticamente um quadro por mês. Também lá no Embu 

constituiu uma mini rede de serviços. Sidney era seu marceneiro, o cara que emoldurava suas 

grandes telas. Também havia a Bárbara, dona da loja de materiais artísticos. Estas parcerias, 

duradouras.  

Confundida ora com fábricas, ora com prisões, esse operário da imagem morava numa 

instituição psiquiátrica. Como morador dessa clínica há quase vinte anos, não conquistou 

praticamente nenhum privilégio. Pelo contrário, a cada troca de gestor, de equipe clínica ou de 
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enfermagem, era submetido a novas regras de cerceamento e controle sob o nome de 

cuidado. A gestão desse suposto cuidado o submetia a revistas a cada chegada no que se 

constituíra como morada para ele. Mesmo não se envolvendo em confusão alguma, não tinha 

direito de permanecer com fósforo ou isqueiro, não podia ter a própria cafeteira, depois nem 

mesmo o próprio rádio ou violão. Em nome do controle, de garantir o bem estar e evitar 

qualquer instrumentalização do suicídio, não possuía barbeador nem pente, e andava com as 

calças caindo, pois nem mesmo seu cinto lhe pertencia durante a semana. Por vezes, resistiu a 

revista íntima, justificada pela necessidade de vetar a entrada de drogas na instituição que 

tratava dependência química. Como morador, era visto como ameaça, como potencial “mula” 

de drogas, de contrabandos proibidos.  

Resiliente, permanece até hoje na clínica. Sobrevive em meio ao modo carcerário de vida, 

produção de imagens como gestos de resistência, lampejos de existência.  
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Lampejo 7 

MAI FUJIMOTO gestos delicados  
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Mai	Fujimoto,	Corpo	continente		

(pauta	coreográfica	–	como	os	corpos	se	movem	ao	vento)	,	2017	

Mai Fujimoto, Corpo continente  

(pauta coreográfica – como os corpos se movem ao vento) , 2017 
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Corpo continente  

pauta coreográfica – como os corpos se movem ao vento 

 

A coleção de gramíneas de Fujimoto diz sobre como brisas mínimas tocam notas, tocam 

sopros, tocam corpos, compõem pautas que dançam, formando uma coreografia aleatória 

segundo a intensidade do vento. Um encontro com gramíneas em um passeio qualquer 

sutilmente vai produzindo continência, ao mesmo tempo que se espalha como pólen. Mai, uma 

a uma, vai coletando essas gramíneas e delicadamente acompanha seu estado de 

decomposição, de desidratação, até extrair delas um estado de pausa no tempo, em que já 

não são mais as seivas que as mantêm vivas, mas seivas com outras elaborações. Elaborações 

gestuais, no trato delicado que Mai impõe rigorosamente no cuidado delas. Dispõem-nas 

como que em pautas musicais, como corpos-notas silenciosas, experimentando tonalidades 

escalares, coreografando danças sonoras ao vento. Brisa Mínima é um encontro imprevisto, um 

acidente musical ao acaso, um nome que se achega posteriormente e vem ao encaixe dessa 

música, notas ínfimas de um sopro.  

 

Delicadeza de um gesto que tange a desaparição ou a invisibilidade. Aceno a uma inexistência. 

Cultivados em pequenos celofanes, rastros de vida que se moveram livres ao vento e que 

agora são escolhidos propositalmente a balançarem ao vento artificial da saída do ar 

condicionado. Situação de uma exposição: situação condicionada.  
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Trechos de cadernos de notas de Mai Fujimoto  

Perceber e mapear estados de estar vivo12 

 

natureza morta 

vida em suspensão 

instante colhido 

suspensão entre a vida e a finitude 

natureza deslocada da vida real, solitária e isolada, cenário de abandono e segregação 

momento congelado (frozen leisure - cinthia tano e a banda da hannah willow) 

vita fermata in un instante immobile 

não objetos imóveis, mas coisas que ficaram paradas em um instante 

para o tempo e o movimento depois de os segmentar e tornar descontínuos 

instante duradouro 

anular a temporalidade 

ad perpétuam rei memóriam 

ex nihilo nihil 

vanitas: símbolos da transitoriedade da vida e da irrelevância dos bens materiais 

memento mori 

																																																													
12 Exposição ocorrida entre agosto e novembro de 2014, no Museu da Gravura Cidade de Curitiba.  
Edital Bolsa Produção para Artes Visuais 06 - Fundo Municipal de Cultura - Fundação Cultural de Curitiba 
http://maifujimoto.weebly.com/perceber-e-mapear-estados-de-estar-vivo.htm 
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kintsugi /  kintsukuroi: técnica japonesa de fazer reparos em peças de cerâmica quebradas 

preenchendo as fissuras com uma mistura de ouro. desse modo, ficam evidentes as partes 

quebradas como parte do objeto, ao invés de esconder suas falhas ou de jogar fora a peça. 

celebração do imperfeito; aceitação de mudanças / ideia de perda, destruição / renascimento; 

dimensão temporal dos objetos e outras associações. 

	

	
   http://maifujimoto.weebly.com/perceber-e-mapear-estados-de-estar-vivo.html 
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mono no aware: o “pathos das coisas” também traduzido por “uma empatia para com as 

coisas” ou ainda “uma sensibilidade às coisas efêmeras”; é um termo japonês relacionado a 

percepção da transitoriedade das coisas; também ligado a uma leve tristeza (ou melancolia) ao 

notar a passagem, as mudanças; um certo estado de conformidade para com a realidade da 

vida. implica uma “sensibilidade”, consciência e capacidade de resposta a alguma coisa: um 

objeto inanimado ou mesmo um ser vivo, ou uma resposta emocional sobre outra pessoa. as 

flores de cerejeira ou as borboletas são exemplos de elementos que podem ser evocativos de 

‘mono no aware’: nascem, florescem e morrem (fragilidade, beleza, brevidade); expressões 

emocionais dos processos naturais de estar vivo. 

 

wabi-sabi:  conceito ou visão de mundo relacionado à escolha de procurar beleza na 

imperfeição; em aceitar o ciclo das coisas, de seu nascimento, decadência e morte. semelhante 

a mono no aware, mas mais direcionado à arte; conceito estético. 

 

 

fermata: em italiano, significa parada. trata-se de um sinal colocado sobre a nota ou pausa 

(em uma pauta musical), pequena interrupção entre um compasso e outro. 
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http://maifujimoto.weebly.com/hanabi.html 
hanabi, 2008 (foto: Laura Wrona) 
花火, hanabi: hana - 花 (flower), bi - 火, (fire) 
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Mai Fujimoto não tem ateliê, não nomeia como performance nada do que faz, suas produções 

são, na maioria, fruto de brincadeiras sérias. Não gosta de determinações, se intimida com as 

formalizações. Os nomes das coisas são sempre cuidadosamente escolhidos por ela, há uma 

preocupação levada a sério; os títulos de seus trabalhos são revistos, se autoriza a isso e afirma 

ser necessário, renomeia-os sempre que julga indispensável, afinal de contas, nas palavras dela: 

“ainda sou uma artista viva”. Conta que seus trabalhos dos últimos anos não vieram de uma 

largura de tempo, do cultivo do silêncio, de retiro, tranquilidade ou paz. Ela produz a partir do 

possível e é categórica nessa afirmação, quase como um modo de sobrevivência da criação. 

Indaga-se junto a outras colegas mulheres sobre a condição, a singularidade do feminino e da 

maternidade na atuação como artista. Partilha dos impasses, levanta questões ligadas às 

residências artísticas, viagens, aos tempos dos editais, montagens, projetos, encontros, 

presenças... enfim, das indisponibilidades que certos momentos da vida colocam e tornam 

inviável a dedicação profissional. 

 

Muito longe do ideal, do que sonha como ambiente propício ou tempo certo para a produção, 

aproveita uma espécie de ativação quase ao acaso, que não é apenas uma atenção do olhar, 

mas alguma ativação sensível que a convoca a destacar algo do que vê, a registrar e a fazer 

durar, mesmo que por um breve tempo. Fazer um olhar durar por um tempo a mais. Um certo 

ritual desavisado em que, em situações inesperadas, não sabe localizar ao certo o quê, se 

dispõe a uma atenção, mas não apenas isso. Não exatamente algo invocado, talvez algo 

convocado involuntariamente, algo que simplesmente se apresenta. Agradece pela facilidade 
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dos smartphones que possibilitam a apreensão desses instantes que surgem inusitadamente, 

distraída na rua, em algum momento de espera ou num passeio pelo campo. Sabe que do 

mesmo modo que surgem podem desaparecer. Talvez por isso seu encanto pelos hanabi – 

traduzindo do japonês, fogos de artifício. Os hanabi datam a virada do ano, remontam a 

passagem do tempo, renovação e efemeridade. “signos ordinários da passagem do ano para 

fixar figuras de explosão, dispersão, des-aparição”, nas palavras de Cayo Honorato. 

 

 

Sobre expor 

 

Conta que sua exposição no Memorial da América Latina, Scapeland: Território de Trânsito 

Livre – curadoria de Laerte Ramos, ocorrida de fevereiro a abril de 2018 –, aconteceu a convite 

de Laerte. Mai atualiza, na ocasião, suas indagações sobre o sentido de expor o que produz, 

especialmente diante de expectativas alheias apresentadas. Bastante crítica do espaço do 

museu, sempre se indaga o quê de sua produção teria sentido ser pendurado em uma parede. 

Por que algo nasceria, seria criado para ser exposto em um museu? 
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Gesto 

 

Talvez a relação que Mai estabeleça com seus trabalhos seja diretamente com a materialidade 

e os gestos – de entrega, de ir em direção ao outro, de fazer chegar nas mãos do outro algo e 

de modo singular – envolvidos numa feitura muito minuciosa. Talvez, esse se colocar diante de 

um trabalho, no espaço do museu, esteja muito distante do que acredita ser o contato de seu 

trabalho com o outro. Talvez porque zele por uma delicadeza que raramente é possível ser 

invocada nos espaços expositivos. Talvez porque essa delicadeza exija um tempo próprio 

daquele que entra em contato com o seu trabalho, um tempo para se atentar, para se dedicar, 

um tempo num momento preciso, e não o tempo de visitação de uma exposição, disposto 

como alguém acha que deveria ser. Algo como o tempo de um livro, de uma leitura, que 

envolvem uma escolha de quando serão abertas as páginas e em que condição se colocar 

diante de uma experiência. Experiência. Experiência da delicadeza. Da delicadeza que possa 

tocar.  

 

Notas de Mai Fujimoto  

Sobre Táticas para Trocas e Atravessamentos13 (2014) 
 

imagens recorrentes . afetos . opacidade (tantas camadas). sonhos nítidos de vida . encontrar 
amor . dormir . lembrar guardar dissolver . relações que se acabam . que queremos manter 

																																																													
13 Exposição ocorrida entre março e abril de 2014 no Centro Cultural Sistema Fiep, Curitiba. Disponível em: 
<http://maifujimoto.weebly.com/horizontal.html>.	
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vivas . que é a vontade do eterno? . frágil . a vontade de estar junto . abrir e fechar os olhos . 
abismo (mapa do melancólico) . sopro . todo peso (dor) . leve (ar) . transparente (as coisas de 
dentro) . está respirando . (ainda) estamos vivos e isso é estranho . que fazer com isso? 
 
19 de março de 2014 às 13:11  
 

Estamos em um momento de delicadezas aqui na cidade - memórias, notícias, fotos e 

um pesar nos sensibilizam de forma doída. Mas outras delicadezas estão também entre nós – 

os abraços, encontros, palavras certas e o estar juntos como partilha do afeto e dos sonhos. É 

um momento também da urgência. Não a urgência da ansiedade vazia, mas a da afirmação dos 

desejos, vontades e projetos. Tempo de afirmar posições, de olhar os vazios e escuros e 

desviar das estrelas tão evidentes (como nos diz Agamben em texto sobre o contemporâneo). 

Tempo da urgência ao afirmar o hoje, o hoje, o hoje... E que assim venham as “Táticas para 

trocas e atravessamentos” com suas urgências e delicadezas. Paulo Reis 

 

horizontal o processo vivido com outros artistas e os visitantes da exposição Táticas para 

Trocas e Atravessamentos.  

 

horizontal: é uma linha imaginária paralela ao horizonte; é perpendicular à vertical a partir da 

observação. muito utilizada graficamente, juntamente com a vertical, em tabelas, desenhos, 

textos, etc. e como referência para especificar a posição que deve ser mantida. no primeiro 

caso pode não ter qualquer relação com a definição propriamente dita, mas sim com o material 



	 187 

em que se trabalha graficamente. paralelo ao horizonte ou ao nível da água contida num 

recipiente. do horizonte ou a ele relativo. nivelado. 

 

troca: é o ato de modificar, mudar de posição, diferenciar posições, obter algo novo. ação ou 

efeito de trocar (-se). transmissão de bens ou qualquer outra coisa de comum acordo entre 

seus respectivos proprietários. substituir alguma coisa por outra.  

 

atravessar: ato de ir do sujeito A para o sujeito B passando por um sujeito C ou mais que 

separe esses sujeitos. os sujeitos devem estar posicionados de forma paralela ou em polos 

paralelos. pôr de través ou obliquamente: atravessou o caminhão na estrada. passar através de; 

transpassar: o punhal atravessou-lhe o coração. passar além de; cruzar, transpor: atravessar um 

rio. passar, sofrer: atravessar dificuldades. resistir, subsistir a (o tempo): atravessar os anos. 
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Entrevistando Mai Fujimoto, 2017 
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Respostas de Mai, Curitiba, 2018 
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Dialogando com Mai Fujimoto, 2018 
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Mai	Fujimoto	dialogando	comigo,	2018	
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Lampejo 8 

INTERSECÇÃO E INTERCESSORES gestos de açoitamento  
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O acontecimento visual do quadro só advém a partir dessa rasgadura que 

separa, diante de nós, o que é representado como lembrado e tudo que se 

apresenta como esquecimento. As mais belas estéticas – as mais desesperadas 

também, pois em geral estão votadas ao fracasso ou à loucura – seriam então 

aquelas que, para se abrirem inteiramente à dimensão do visual, gostariam que 

fechássemos os olhos diante da imagem, a fim de não mais vê-la, mas de 

somente olhá-la, para não mais esquecermos o que Blanchot chamou “a outra 

noite”, a noite de Orfeu. Essas estéticas são sempre singulares, se desnudam 

no não-saber, e nunca hesitam em chamar de visão o que ninguém desperto 

vê. Mas para nós, historiadores e historiadores da arte, nós que desejamos 

saber, nós que despertamos toda manhã com o sentimento de uma visualidade 

do sonho soberana mas esquecida, só resta a escrita ou a palavra falada para 

fazer desse esquecimento um suporte eventual do nosso saber, seu ponto de 

fuga sobretudo, seu ponto de fuga rumo ao não-saber  

 

DIDI-HUBERMAN, 2013 



	 194 

Era uma quarta-feira a noite, quase às vésperas de Natal. Chuviscava. E no ateliê do artista 

Felipe Góes estavam reunidas mais de dez pessoas, talvez quinze. Eu, adiantada, cheguei por 

último. A sessão então começaria. A arena estava pronta, ansiosamente aguardei o momento 

de seu início.  

A pintura da vez era a 317, provavelmente trabalhada por Felipe no último mês de 2017, acrílica 

e guache sobre tela, 160 x 220 cm. Fundo predominantemente preto e esverdeado bem 

escuro, um tom de noite densa. Cadeias montanhosas ao fundo; opacas, quase desaparecem 

na pintura. Em primeiro plano, destaque para erupções vulcânicas em amarelos, vermelhos e 

laranjas. Em contraste com a escuridão, tornam-se espalhafatosas, chegam a doer a vista. 

Exageradas, gritam na tela. Se espalham, se lambuzam. Lavas escorrem do topo das 

montanhas e compõem essa montagem cênica.  

Começa o açoitamento público: “Fracasso total!”, “Deslocamento forçado!”  

Felipe não se debate. Acolhe o açoitamento como se sentisse um ardor refrescante. Não 

esboça resistência, apanha calado. Pensativo. Escuta atentamente cada palavra, sentindo cada 

entrelaçar da corda que bate em suas costas. Se coloca diante da violenta sessão de críticas. 

Aos poucos, rasgam-se suas roupas. O desgaste é grande, a exposição é de uma coragem e 

seu corpo vai ficando cada vez mais exposto. Poroso. Extensões de pele e pelo ficam visíveis. A 

certa altura já está nu. Isso o envergonha, mas não o abala. Não o faz recuar. Nem ousaria 

recuar. Já não é mais possível. Sabe que daquele momento em diante é irreversível. Segue 

apenas com sua couraça própria, adquirida nos outros nove encontros que antecederam esse. 
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Não confia muito nessa couraça, mas, de algum modo, confia que algo se produzirá a partir 

dessa violência e nela repousa com alguma fé. Fé é a certeza das coisas que esperamos e a 

prova das coisas que não vemos. Os hebreus sabiam disso e nisso Góes aposta com certa 

hesitação. 

Explica ele que a pintura surgiu de um recorte da anterior, da pintura 316, comentada no 

encontro passado. Surge de um desejo de entrelaçamento, de intersecção, de um emaranhado 

de galhos, de ramificações daquela pintura. 

  

[in.ter.sec.ção] – 1. encontro de duas ou mais linhas ou de dois ou mais planos que se cortam; 

cruzamento. Ponto onde se dá esse encontro. Corte, principalmente quando feito pelo meio 

do objeto. 3. Matemática: operação pela qual se obtém o conjunto formado pelos elementos 

comuns a dois outros conjuntos. 

Felipe queria destacar as intersecções, os pontos de contato. Foi o ímpeto do cruzamento 

fecundo do encontro anterior que o mobilizou a fazer render esse pedaço da pintura. 

Transportou um pequeno recorte e quis que ele dominasse a cena. Quis fazer crescer o que 

fora destacado como precioso no açoite passado. Em vão.  

“Fracasso total!”, “Deslocamento forçado!” 

O açoitamento é feito violentamente porque talvez não haja outra maneira, mas, ao mesmo 

tempo, cada um ali tenta calibrar a mão, ajeitar o bisturi com cuidado, na tentativa de produzir 

um corte preciso. Não mais que o necessário. Alguns já têm maior prática e habilidade, sabem 
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da importância da interlocução e na medida em que proferem palavras contra ou a favor da 

pintura, sabem que estão ajustando uma precisão do próprio olhar. Aprender a ver. Aprender a 

apreciar. Aprender a analisar. Produzir incisões só o tanto necessário. Calibrar a intuição e 

afirmá-la como um saber. Tatear as palavras para que melhor se ajustem ao que se quer dizer. 

Há outros que trilham como iniciantes nesse percurso. Sentem-se inseguros, treme a voz, a 

mão ainda não está firme. Ainda sim, se arriscam; também num ato de coragem de se expor ao 

que ainda não dominam e que com um pouco de tempo saberão que não se domina nunca 

certos saberes em sua totalidade. O desafio está lançado. O compromisso ali é com a afinação 

dos cortes, encontrando um timbre possível para vasculhar o inaudível e o invisível. No entanto, 

não podemos nos contentar com a dificuldade de encontrar palavras. É preciso tentar. Seguir 

tentando. Tateando. Aproximações é o máximo que talvez encontremos. Mas é preciso seguir. 

Ambição de ajustar olho e mão, palavra e voz. Intersecções. Intercessores. 

Tentou muito e fracassou. Mas parece que é preciso tentar, tentar e tentar. Seguir tentando, 

errar feio, insistir, mirar em um lugar e acertar outro.  

“A pintura 317 possui um grande trecho em que um magma hipster é arremessado pelos céus. 

Tive muito a vontade de entrelaçar as coisas, fazer com que tudo tivesse intersecção, que 

houvesse fusão. Tentei muito, fiz e refiz, e por fim a intersecção aconteceu aonde não era o 

foco consciente do trabalho, aconteceu numa distante periferia, no quadrante direito.” 

Muito bonita a humildade de Felipe, mas a intersecção que ele não prevê acontece 

especialmente entre as pessoas, com as próprias questões e processos criativos e existenciais, 
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embate com as matérias, materialidade com as palavras, com os afetos. Zonas de misturas e 

diferenciações. Quase um ritual, um lugar de saber tentando se construir, balizado por Rubens 

Espírito Santo, que já andou bastante nesse apuro da linguagem e da visão. Exercício de falar a 

partir das forças de uma imagem, honestidade, franqueza, nudez, clareza e ofuscamentos. 

Gestos tácitos. Gestos violentos.  

Felipe gesta com muito desgaste. Se expõe ao erro. E porque faz isso parece 

proporcionalmente fazer crescer a zona de acerto. Uma ousadia. Risco. Mas parece que onde 

ele mais dispende energia, onde o vulcão queima, fica fadado ao espetacular, ao folclórico, ao 

já dado. Não é no óbvio que a pintura arde. Não é a lava que a incendeia. É sim na inversão da 

pergunta “o que o pintor quis com a obra” para o que a obra quer do pintor, o que a imagem, 

a pintura quer nos dizer. Uma força da imagem! Deixá-la vazar coisas... fazer fluir, não tanto um 

esforço de preenchimento, mas de ser capturado por ela. Um ajuste dos gestos, a fim de dar 

passagem às intensidades das forças. Não mais apresentar o visível, mas tornar visível, investir 

diretamente contra o clichê, o obviamente legível, contornando sua representação: “liberar a 

vida ali onde ela esta ́ aprisionada, traçar linhas de fuga” (DELEUZE, 1992, p. 176). E, nesse 

sentido, como diria Francis Bacon, cerebralmente pessimista, mas nervosamente otimista, uma 

espécie de ato de fé vital. (DELEUZE, 2007). 

 

Tudo está, então, em relação com forças, tudo é força. É isso que constitui a 

deformação como ato de pintura: ela não se deixa reduzir a uma transformação 

de forma, nem a uma decomposição dos elementos (DELEUZE, 2007, p. 65). 
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O pintor como o operário da materialidade se debruça na pintura como operário da 

experiência. Uma insistência é sua marca. Góes sabe que é necessária uma vida de apuração, 

de aprender a ver, de calibrar os gestos entre soltura e preensão, de preparação de um corpo 

que precisa portar experiências, acolher inquietudes, dar conta de não sucumbir diante delas, 

constituindo uma inteligência que leva tempo. Mesmo assim, Felipe tem pressa, não quer ser 

um bom pintor apenas aos 70 anos. Só fracassando num certo sentido algo outro pode 

acontecer. Cultivo de uma serenidade nervosa. Inoperância. 

Impressionante a força de movência e de mobilização... 

Algo opera fortemente. Não são apenas intersecções. São também intercessões. Compõem 

esse pacto tácito de serem intercessores uns dos outros. E nesse sentido compõem o trabalho 

com Felipe. A criação não é, portanto, da tela, da pintura em si, é desse espaço composto por 

gestos que marcam intersecções e também intercessores.  

 

O essencial são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não 

há obra. Podem ser pessoas – para um filósofo, artista ou cientista; mas 

também coisas, plantas, até animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais, 

animados ou inanimados, é preciso fabricar seus próprios intercessores. É uma 

série. Se não formamos uma série, mesmo que completamente imaginária, 

estamos perdidos. Eu preciso de meus intercessores para me exprimir, e eles 

jamais se exprimiriam sem mim: sempre se trabalha em vários, mesmo quando 
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isso não se vê. E mais ainda quando é visível: Félix Guattari e eu somos 

intercessores um do outro. (DELEUZE, 1992, p. 156).  

 

O que é preciso ver é que as interferências entre linhas não dependem da 

vigilância ou da reflexão mútua. Uma disciplina que se desse por missão seguir 

um movimento criador vindo de outro lugar abandonaria ela mesma todo 

papel criador. O importante nunca foi acompanhar o movimento do vizinho, 

mas fazer seu próprio movimento. Se ninguém começa, ninguém se mexe. As 

interferência também não são trocas: tudo acontece por dom ou captura. 

(DELEUZE, 1992, p. 156). 

 

A pintura de Felipe Góes aponta para essa suspensão do saber esclarecido e dado a ver. Ela 

produz inexatidões que se pode experimentar e habitar. Não representa nem reapresenta uma 

realidade dada, apenas sugere, por meio de indícios e graus de abertura, uma realidade ainda 

por saber; lugares a conhecer e onde o olhar pode se perder. Pois quando o olhar finalmente 

se perde – quando ele não sabe – é que pode encontrar o outro, o desconhecido, o 

inominável, o indizível, o impensável. É assim que o olhar pode ver o invisível. 
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Lampejo 9 

DIAGNÓSTICOS CÍNICOS insuficiência inspiratória  
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Parece-me que no cinismo, na prática cínica, a exigência de uma forma de vida 

extremamente tipificada – com regras, condições ou modos muito 

caracterizados, muito bem definidos – se articula muito fortemente com o 

princípio do dizer-verdadeiro sem vergonha e sem receio, do dizer-verdadeiro 

ilimitado e corajoso, do dizer-verdadeiro que extrema sua coragem e ousadia 

até transformar-se em insolência intolerável.  

 

MICHEL FOUCAULT  

 

 

Eles compreendem a verdade como inseparável de uma espécie de 

pensamento que nasce, atravessa e se expressa no corpo”, anunciando, na sua 

pedagogia e na sua ética, uma forma de reconciliação entre o homem e a 

natureza e, com isso, atacam frontalmente todas as formas de sociabilidade de 

sua época: sua arma é o riso, a insolência, a blasfêmia, a heresia, no combate a 

todas as formas da hipocrisia social.       

      

   ERNANI CHAVES 
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A partir de termos técnicos utilizados por profissionais de saúde na Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI), DIAGNÓSTICOS CÍNICOS: INSUFICIÊNCIA INSPIRATÓRIA se constitui como 

uma poética que trabalha com as falências de provimento ao sistema inspiratório, o que logo 

mingua a manutenção dos níveis saudáveis de troca e criação, muito comuns no campo da 

saúde. Uma quebra de produção, um comprometimento das funções vitais por falta de 

inspiração. Um aumento dos níveis de sedentarismo criativo e consequente perda da 

capacidade de invenção. Diagnósticos como este estão presentes por todo o trabalho, seja 

nesse jogo de torção com a linguagem, seja por meio de imagens, colagens, composições 

texto-imagem. Interessa tratar aqui os discursos assimétricos, no geral de poder, do que sabe, 

diagnostica, trata e dos que são submetidos a procedimentos, medicados e que atribuem ao 

outro o poder de curar e cuidar, ficando entregues, quase sem crítica e participação nos 

processos e decisões relativos a própria saúde. Pretende-se produzir com esse trabalho 

inquietações e sutis denúncias aos modos de operar – com precisão e afiados bisturis –, e criar 

fendas para que algo além de “ciência baseada em evidência” possa se afirmar. Resta lançar-se 

aos procedimentos aqui oferecidos, tendo como predisposição uma saúde frágil, que não 

esteja blindada demais, anestesiada demais ou asséptica demais. Aberta a contaminações, 

padecimentos, e que suporte um pouco as arritmias e imperfeições, que são sinais de que se 

está vivo. Saúde frágil que teria como prognóstico uma saúde cínica no contemporâneo.  
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Diagnóstico é o processo de análise de que se vale o especialista, ao examinar um quadro 

clínico, para chegar a uma conclusão. Em medicina, diagnóstico é parte da intervenção voltada 

à identificação de um distúrbio das funções, um desequilíbrio nos sistemas vitais, analisado a 

partir de sintomas, histórico clínico, exames físicos e complementares. Aqui, trabalharemos à 

luz de um certo olhar cínico – a partir da experiência como profissional de saúde de uma UTI 

em um hospital municipal –, reapresentando, de modo crítico, diagnósticos clínicos e termos 

técnicos de saúde, reinventando-os, ora parodiando os termos existentes, ora deslocando o 

sentido de seu conteúdo.  

Este modo cínico, fomos buscar nos discípulos de Sócrates que compreendiam a verdade 

como inseparável de uma espécie de pensamento que nasce, atravessa e se expressa no 

corpo. Segundo Foucault, é uma espécie de modelo de crítica, de prática da verdade, um 

exercício de vida “caracterizada pela insolência e pelo escândalo”, uma vez que em um mundo 

sempre em acordo com a bem comportada falsidade, a verdade soa necessariamente como 

um escândalo. (TIBURI, 2014).  
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      Diagnósticos Cínicos, Gisele Asanuma, 2010	
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ARRITMIA 

Variações de ritmos, alteração nas frequências. É caracterizada por grandes oscilações, 

alteração de fluxos, podendo proporcionar fadiga, queda do nível de consciência, desmaios. 

Descompasso, palpitações, taquicardias.  

Algum grau de arritmia deveria ser recomendado pelos mistérios da saúde, resetando o modo 

rítmico alucinado ou desmontando a automatização previsível dos compassos. 

 

ACESSO VENENOSO 

É um conjunto de ações invasivas que visa à administração de fluídos, introduzindo mal-estar 

central e periférico. Procedimento comum realizado por profissionais da saúde a fim de 

amansar reações desagradáveis ao protocolo de boas condutas em ambientes hospitalares.  

 

ASSEPSIA 

É um conjunto de procedimentos que visa impedir o contato entre seres viventes num mesmo 

ambiente, evitando contaminações e reverberações na relação com o outro. Manter-se limpo, 

asseado. Em ambientes hospitalares, as cores em tons pastéis parecem representar a limpeza e 

transmitir a ideia de descontaminação. Há diversos protocolos relativos a este conjunto de 

procedimentos, a fim de garantir o isolamento de contato.  
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ANALGESIA 

Insensível à dor; analgia. Manter-se sedado, privado de toda compreensão de estímulos 

dolorosos. Sedação que aniquila o mal-estar e qualquer percepção sensível do corpo. 

Popularmente conhecido como chapado, sonolento, zumbi. No geral, deixa o indivíduo sem 

possibilidade de esboçar reação algum.  

 

BRONCASPIRAÇÃO 

É definida como a aspiração de conteúdo que não pertence ao corpo, no geral aspirado 

gratuitamente, causando mal-estar, desconfortos múltiplos, podendo evoluir para lesão e/ou 

obstrução das vias aéreas, de inspiração vital prolongada. 

 

CHOQUE SÉPTICO 

É o termo médico usado para designar falência, acompanhada de hipotensão grave, causada 

por contaminações, geralmente pelo contato inadequado de objetos, associado a uma baixa 

imunidade. O paciente deverá ser encaminhado para UTI em razão da grande mortalidade ( > 

50% no Brasil). Pode ser necessário uso de respirador artificial, uso de diálise, sedação, sondas, 

cateteres, entre outros. 
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CRISE CONVULSIVA 

Alerta corporal para os excessos sofridos pelo organismo. Ele se caracteriza pelos movimentos 

involuntários do corpo ou de parte dele, exacerbando a atividade elétrica em determinadas 

áreas cerebrais, provocando crise de ausência ou perda súbita da consciência. Também 

compreendida como “pane” no sistema. Vários fatores podem desencadear as crises, 

especialmente o modo de vida na contemporaneidade nas grandes cidades. 

 

DISFUNÇÃO EMPÁTICA  

Define-se como uma grave deterioração da função da empatia. Aparece como consequência 

de qualquer tipo de perturbação social, tais como a empatite de contato e lesões produzidas 

pelo desafeto. Para que se apresente uma insuficiência empática, grande parte do 

funcionamento do pathos deve estar afetada. Uma pessoa com insuficiência empática costuma 

apresentar intolerância, tendência para se irritar facilmente, alteração da função social. Outros 

sintomas frequentes são esgotamento e isolamento. A depressão pode estar associada ao 

quadro  
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DESCONFORTO RESPIRATÓRIO 

Síndrome do Desconforto Respiratório é um tipo de insuficiência pulmonar provocada por 

diversos distúrbios que causam um acúmulo, um excesso nas vias aéreas, dificultando a troca 

vital do que entra e sai, é uma resposta aguda grave de insuficiência respiratória a diversas 

formas de agressão. É caracterizada por uma desregulação da respiração e pode resultar em 

falência múltipla e letal, necessitando de suporte de ventilação maquínica. 

 

EDEMA 

Consiste em um acúmulo anormal de líquido nas cavidades corporais em virtude do aumento 

da pressão, e diminuição da permeabilidade de vasculhar o excesso, dificultando a drenagem 

enfática. Caracteriza-se pela perda da capacidade de absorção, por causa da exacerbada 

exigência de processamento sofrida pelo corpo. Quando o líquido se acumula no corpo inteiro, 

diz-se que é um edema generalizado, um inchaço e desconforto agudo.  

 

EMBOLIA PULMONAR 

Do mesmo radical de embolar, se caracteriza pelo bloqueio de ramos sanguíneos do pulmão. 

Os sintomas incluem dificuldade em respirar, dor torácica na inspiração e palpitações. Os sinais 

cínicos incluem baixa oxigenação, respiração rápida e frequência cardíaca aumentada, 
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respostas do organismo ao que se embolou, estancou, colapsou e dificultou a fluidez e 

passagem do vital. A instabilidade de circulação pode levar à morte súbita. 

 

FALÊNCIA MÚLTIPLA 

Caracterizada pela deterioração aguda da função de dois ou mais órgãos, resultando em perda 

da função do órgão acometido. Também diagnosticada a partir do aparecimento dos 

seguintes sintomas: esgotamento, depressão profunda, ausência de energia e potência vital. 

 

FRATURA EXPOSTA 

Ruptura em que ficam visíveis as partes internas, deixando exposto o que estava protegido. 

Estar com a fratura exposta pode significar muita vulnerabilidade e fragilidade, levando o corpo 

ao enfraquecimento de seus sistemas de defesa. Lidar com a fratura exposta requer paciência e 

adequação, retirando-se de espaços hostis e nocivos para garantir o cuidado delicado no 

processo de cicatrização total. 

 

GANGRENA 

É um tipo de necrose causada pela morte de um tecido por falta de irrigação sanguínea e 

consequente falta de oxigênio. Em outras palavras, é a morte do corpo por pressão ou 

compressão violenta de certa região. “Asfixia corporal” por falta de irrigação vital. 
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HIPERTENSÃO 

Aumento excessivo da pressão, exigindo um esforço maior de funcionamento de todo o 

sistema para garantir circulação, sobrecarregando-o. É uma doença crônica, isto é, seus 

sintomas existem continuamente, sendo extremamente incômodos, levando à disrupção da 

qualidade de vida e incapacidade na realização das atividades das pessoas. 

 

HEMORRAGIA 

É a perda ininterrupta de fluido vital, um vazamento com uma temporalidade larga, causando 

grande perda ao corpo. Normalmente decorrente de algum tipo de lesão, fissura, corte, 

abertura excessiva de camadas cuja função é a de proteção. Mecanismos compensatórios são 

acionados, na tentativa de evitar débitos maiores, para que o corpo não entre em falência. 

Algum recolhimento, proteção se faz necessário para estancar o que não para de vazar e 

recuperar suas camadas de proteção. 

 

INFECÇÃO OCULAR 

Impossibilidade de ver com clareza, visão turva, distorcida ou cegueira total. Nesta última 

condição, o sujeito fica prostrado diante daquele que vê, delegando sua possibilidade de 

gestão de si a outro. 
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INSUFICIÊNCIA INSPIRATÓRIA 

Falência de provimento ao sistema inspiratório, resultando numa incapacidade de manter os 

níveis de criação e troca em patamares saudáveis. Uma quebra de produção, 

comprometimento das funções vitais por falta de inspiração. Aumento dos níveis de 

sedentarismo criativo e consequente perda da capacidade de invenção.  

 

ISOLAMENTO 

Procedimento relativamente comum realizado em que opera-se o princípio da segregação para 

evitar a contaminação. Pode se dar de diversas formas, por confinamento físico de contato, 

com uso de máscaras e material de proteção ou blindagem através do saberes em saúde, 

tomando distância dos focos de incômodo e inquietação, normalmente convocados pelos 

pacientes e familiares. 

 

LAUDO MÉDICO 

Expressão latina empregada genericamente para denominar o documento escrito emitindo um 

parecer ou relatório pericial. Pode limitar-se a fornecer uma informação, ser conclusivo ou ser 

um esclarecimento de ordem técnica, dependendo da natureza do que está sendo investigado. 

No entanto, quase sempre, imprime uma marca indelével ou produz grande impacto na vida 

do envolvido.  
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ESTÓRIAS DA UTI [SIC]: Protocolo médico x protocolo policial 

 

Assistíamos pela TV o que assistiríamos ao vivo (o vivo) poucas horas depois. Era um noticiário 

sensacionalista num momento de calmaria na UTI, numa tarde fria e cinzenta, em que a rotina 

pacata nos fizera ligar a televisão em um canal que parecia oferecer algum movimento. O 

noticiário era o seguinte: em um posto de gasolina, um assaltante mantinha como refém uma 

jovem frentista, ameaçando executá-la, caso não conseguisse levar o dinheiro e sair ileso. O 

clima era tenso e ele, a medida que avaliava estar encurralado, espalhou combustível pelo 

corpo da frentista e pelo chão, tornando o nervosismo da situação mais intenso. Horas mais 

tarde, admitimos esse criminoso em nossa unidade de terapia intensiva com queimaduras pelo 

corpo. Ele, ao contrário da jovem frentista, apresentava apenas algumas lesões decorrentes da 

ação desesperada de atear fogo na tentativa de se safar. Estava ali, escoltado por policiais e 

mobilizando uma equipe toda com falas raivosas, querendo, por vezes, fazer justiça com as 

próprias mãos. Foi sedado, não talvez por necessidade de seu quadro clínico, mas para conter 

os ânimos do entorno e tornar possível qualquer sustentação de trabalho, garantindo, assim, a 

vida de um criminoso que tirou a vida de uma trabalhadora inocente de maneira brutal e cruel. 

O que é trabalhar para manter esse ser vivo? Júri popular, diversas opiniões, intrigas... um 

tribunal com mão de obra especializada, que de tão especializada, aliás, poderia rapidamente 

dar fim, de maneira silenciosa, ao incômodo coletivo. O tribunal estava armado, com sua 

escolta policial e tudo. O paciente sedado permanecia algemado, diga-se de passagem, 

demasiadamente algemado, e, segundo os policiais, era este o protocolo a ser seguido. Entre 
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protocolos médicos e policiais, a UTI seguiu por dias, suportando toda a tensão instalada, com 

a presença dos policiais se revezando, equipe de profissionais, outros nove pacientes e visitas 

familiares, tentando se evitar, se proteger um pouco, ao menos, separados apenas por cortinas 

entre os dez leitos da UTI; cortinas estas esterilizadas diariamente para evitar qualquer tipo de 

contágio. Um policial, que supostamente teria protocolos a cumprir, um pouco deslocado de 

seu ambiente normal de escolta e trabalho, deixava suas impressões, fazendo questão de 

lembrar a toda equipe de que aquele homem era um bandido, que deveria estar na cadeia, 

pagando pelo seu crime, e que não merecia receber nenhum tipo de regalia, cuidado ou bons 

tratos. Num tom acusatório, questionava o cuidado multiprofissional dado a ele, chegando a 

levantar a voz para expressar sua indignação: “é por isso que vocês merecem ser assaltado na 

rua! Vocês não merecem que arrisquemos nossas vidas pra proteger vocês que querem salvar a 

vida desse sujeitinho.” Um outro policial, em um momento em que o paciente havia saído da 

sedação, recebeu provocações do bandido, bastante abusado por sinal, se exaltou e sacou sua 

arma da cintura. Se não fosse a prontidão e autoridade da médica chefe da UTI, teríamos 

levado a óbito o paciente que parecia nos matar um pouco a cada dia. É preciso estar um 

pouco sedado, equipe da UTI, policias e pacientes... como aguentar as tensões todas, as 

revoltas, maus tratos, tudo o que há de mais humano que aflora sem dar tiros para todos os 

lados?   
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Lampejo 10 

GRADA KILOMBA gesto necessário  
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Ao entrar numa instalação da 32a Bienal Internacional de São Paulo me deparo com uma sala 

escura, com três projeções rodando ao mesmo tempo. O olho custa a se acostumar ao breu. 

Sou convocada a organizar uma outra presença corporal. Desconfiada, tateio a escuridão, a fim 

de encontrar algum abrigo. Sento-me sem bem saber se haveria uma ordem a seguir, sem 

saber em qual direção olhar. As três projeções davam a ver palavras, frases. Vou tentando 

entender se seriam elas a introdução, créditos, título do que viria a seguir. Em looping, como é 

de costume, nunca sabemos se estamos no início, no meio ou no fim. Aguardo mais um pouco, 

torço o tronco para ver as outras projeções, e quem sabe tirar alguma conclusão disso. As 

palavras vão ganhando destaque. Não eram quaisquer palavras. Vão me chamando atenção e 

deixando claro que não poderiam ser apenas “notas explicativas”. Um som parece unificar essa 

tríade de projeções. Inicialmente, vozes; vozes numa multidão, sem diferenciação, sem a 

acuidade necessária para entender qualquer diálogo ou fala. As vozes fazem um volume no 

conjunto, diferencio graves de agudos, mas não identifico uma palavra sequer. Algumas 

interjeições pareço reconhecer, alguns risos se sobressaem. De repente, um som de tambor 

começa a solicitar a atenção, no entanto, a massa sonora não se abala, não apresenta nenhuma 

variação diante do chamado. Entre pausas, o pedido insiste. Insiste e cresce. Cresce e vai 

calando outros sons. Vai tomando conta e ganhando uma cadência, agora já não mais 

solicitando atenção, mas ditando o ritmo dessa melodia percussiva. Crescem também as 

palavras projetadas. Começo a sentir que elas não são legendas, elas tomam corpo, ritmo e 

ganham visibilidade. Fundo preto e palavras em branco ocupam o lugar do que, em geral, é 

ocupado pelas imagens. 
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 Esta videoinstalação, The Desire Project (2015-2016), dividida em While I Walk, While I Speak e 

While I Write quer explorar narrativas silenciadas, comuns nos trabalhos de Grada Kilomba, em 

torno da descolonização do saber e performatização do conhecimento. Estamos diante de um 

trabalho que destaca a palavra como elemento visual, não se trata da palavra em voz, mas o 

que vai ficando evidente é justamente a necessidade desse discurso ganhar voz, precisamente 

por ter sido historicamente silenciado esse sujeito enunciador. Palavras emudecidas por uma 

história colonialista, palavras esmagadas por falas deterministas provindas dos discursos do 

colonizador, daquele que se empossou de sua própria verdade e ignorou o outro, dominando-

o e fazendo-o anular as próprias verdades existentes. 

 

Em algum sentido, essas palavras que saltam da tela querem ocupar o lugar ruidoso e 

indiscernível das verdades alheias, querem se tornar sujeitos de um discurso próprio, não 

querem ser “legendas” de uma imagem, explicações de um filme, e sim protagonistas de um 

filme porvir. 

 

Uma legenda tomando o lugar da imagem. É assim que me atravessaram as palavras ocupando 

esse lugar central de um filme. Mas pensemos o lugar que ocupam as legendas e as imagens 

num filme. As imagens, comumente, ocupam o lugar de carro-chefe. Explosões, efeitos, novas 

dimensões parecem atrair grande parte dos cinéfilos. A visão fica numa movimentação ligeira, 

entre imagens e legendas, num sobe e desce exigente, para que nada seja perdido. Mas, 
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mesmo que tivéssemos que abdicar da legenda ou da imagem num filme, tendo que escolher, 

possivelmente nos privaríamos da legenda para permanecermos com a imagem (e também 

com o som). As imagens parecem ocupar um plano central, de importância maior. No entanto, 

que incômodo causa um filme estrangeiro sem sua tradução! Como acompanhar algo que 

parecemos não entender? Nesse caso, sustentaríamos assistir a um filme até o fim sem 

entender uma palavra sequer? Talvez mudássemos nossa escolha se nos refizessem a pergunta: 

imagens ou legendas? 

 

Indago essas questões para invocar a questão que nos interessa: qual o domínio do legível 

sobre o visível? 

 

No videoinstalação da Kilomba, diferentemente de uma legenda que “traduz” o que se passa 

num filme, que se propõe a ser uma espécie de manual do que está sendo apresentado, as 

palavras vão se utilizando da função central das imagens. E as palavras de Grada Kilomba 

crescem para ocupar o protagonismo das imagens com a força de um discurso que devolve a 

potência ao sujeito. Uma reordenação já dada das imagens e palavras, uma narração 

experimentando novas formas. 
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Lampejo 11 

GESTOS GOTEJANTES chuva de imagens  
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“queria filtrar a chuva, fazer um abrigo de papel.” 

JOEL 
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Gisele Asanuma, 2012  
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Para quem não sabe, o guarda-chuva é um instrumento poderoso num processo terapêutico. 

Em sua concepção metafórica, pode guardar, nos guardar, nos proteger. Mas pode também 

nos expor, nos faltar, se mostrar insuficiente e, portanto, nos deixar na mão. Ele pode expor 

nossas fragilidades, apontar o insustentável de tantas tempestades. Pode simplesmente gotejar 

nossas falências. Mas como eu disse, é também de grande potência, talvez por todos esses 

motivos que apontei. Ele tem a potência de transpor funções e operar mesmo nas disfunções. 

Pode proteger-nos do excesso de sol que queima nossa pele. 

 

Mas voltemos ao motivo que me fez iniciar esses escritos: a potência de um guarda-chuva. O 

poder que atravessou uma década num acompanhamento terapêutico que fiz e que me fez.  

O guarda-chuva aparecia em cena toda vez que, ao sair do metrô, era surpreendido por uma 

chuva. Com os poucos trocados que tinha, insistia, toda vez, em apostá-los nos guarda-chuvas 

chineses de pior qualidade possível vendidos por ambulantes oportunistas que, no entanto, 

nunca tiveram a pretensão de enganar ninguém, já que é desde sempre sabida a qualidade 

duvidosa do produto. Pois bem, ele insistia em garantir proteção, até que uma ventania mais 

forte se instalasse e logo viraria seu guarda-chuva do avesso. Com sorte conseguia desvirá-lo 

sem grandes avarias, de modo que se mantinha funcional, (já não fechando mais como antes), 

até uma segunda ventania, à qual certamente não sobreviveria, rompendo suas frágeis costuras 

ou suas dobradiças mal fundidas que emperravam a qualquer tentativa de abrir ou fechar, 

como bem preferir.  
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Guarda-chuvas pretos, de nylon, que inflacionam de acordo com o volume de chuva e que, 

dependendo da pressa do transeunte, determinam a variação cambial do mercado sazonal dos 

guarda-chuvas nas portas das estações de metrôs.  

 

O guarda-chuva, figura poderosa de processos, justamente por ser banal e comum a todos. 

Quem nunca teve uma história de guarda-chuva para contar? Quem nunca presenciou e se 

identificou com o avesso do guarda-chuva alheio? Guarda-chuvas são usados só por quem se 

coloca à chuva e não quer se molhar (muito). Mas seria isso possível? 

 

Certa vez, andando pela Av. Paulista, num dia cinzento, típico de uma cidade em que mal 

vemos o céu, chovia. Neste dia, meu humor igualmente cinzento ganhou alguma modulação. 

Chuva que convocava um digladiar de guarda-chuvas sobre uma altura média de 20 a 30 

centímetros da cabeça de muitos transeuntes, numa disputa pelo espaço aéreo dessa faixa 

específica, que exigia agilidade e destreza em manobras desviantes. Nesse cenário, eis que 

surge um guarda-chuva majestoso. Destacava-se em meio a multidão. Certamente era 

destaque para mim e para as pessoas que também têm uma altura desavantajada, pois apenas 

por esse ângulo de visão, de quem olha por baixo dos guarda-chuvas alheios e não por cima, é 

que vi, em meio a outros tantos guarda-chuvas pretos, cinzas predominantemente escuros, UM 

CÉU!!!! Um rasgo nos tantos tons cinzentos, entre guarda-chuvas e humores, uma rasgadura 

poética vinda de um único guarda-chuva que por fora era igual a todos os outros, mas em seu 
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interior apresentava esse radiante azulado que em tantos dias passa batido! Um céu azulzinho 

que dava lugar a pequenas nuvens brancas, fofas. Eu quase podia sentir o sabor daquelas 

nuvens que deixavam de lado aquele gosto de guarda-chuva urbano que carregamos conosco 

em uma garoa qualquer. Certamente, quem projetou aquele guarda-chuva deveria ser a 

mesma pessoa que se preocupou em nomear cada nuvem do céu e eu já me vi tomada em 

imaginar que toda uma ciência deveria estar por trás desse mistério.   

 

Tudo isso aconteceu bem ali, nos arredores do MASP, que por aquelas épocas abrigava uma 

exposição às avessas, na exterioridade do museu: nuvens de Regina Silveira na fachada de 

todo o MASP e região na qual, em seu subterrâneo, abrigava uma exposição de fotografias que 

justamente davam a ver os reflexos de uma chuva na Avenida Paulista. Poderiam ser 

catastróficas as imagens dessa mostra, visto que é costumeiro no cenário caótico dos grandes 

centros urbanos em dias de chuva, mas eram de uma vibração como a do guarda-chuva 

poético. Um rasgo nesse guarda-chuva engessado de uma grande cidade. Nas poças da chuva 

víamos os reflexos do MASP e de tantas outras insignificâncias caóticas de dias de chuva.   

 

Reflexos da chuva 

Mostra subterrânea 

Exterioridade de uma exposição 
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Interior de um guarda-chuva 

Proteção às avessas 
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Tudo isso servia para encontros que se deram inúmeras vezes pelas imediações da Paulista. 

Constituíam uma atmosfera propícia para coisas acontecerem. Coisas nada previsíveis, 

andanças aos moldes dos flâneurs, direções errantes e passos flutuantes, com uma abertura, 

uma disponibilidade em pensar o que o pensamento nos convocasse a partir do que entraria 

por nossos olhos, por nossa pele, por nossos ouvidos. Ações do invisível. 

 

Num desses encontros, ele me aguardava no grande horizonte do vão do MASP que parecia 

alargar muitas coisas naqueles instantes. Em sua mochila surrada, trazia um livro organizado 

pelo Haroldo de Campos. Ideograma: lógica poesia linguagem. Uma página específica estava 

marcada, era ela a escolhida para ser apresentada naquele dia chuviscante. Uma sutileza que se 

misturava à sua delicada presença, sempre um tanto acuada e fascinada pelas possibilidades 

de nossos encontros. Inseguro, me mostrou a página que trazia algo de minha cultura 

ancestral. Seiichi Niikuni, um poeta concreto japonês. 

 

Como uma chuva poderia ser tão leve, tão suave?  

 

Uma transparência se apresentava... nem colorida e nem opaca. Nada de cinzento urbano ou 

chuvisco sem vida. Uma transparência radiante... era possível isso? Algo da ordem do invisível 

que marca uma presença, uma onipresença, porque tudo parece ocupar, nos tomar! O invisível 

lavando a alma... levitando o corpo... atravessando os sentidos... proteção ao avesso! 
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Depois desse encontro, um objeto se fez. A partir de um guarda-chuva quebrado, 

amargamente descartado por esta mesma figura em cujo gesto habitava a dura repetição de 

lidar com a insuficiência protetiva, construí um novo abrigo. Um abrigo que consistiu 

exatamente em dar a ver a fragilidade de um guardador, de constituir uma guarda, de 

preservar um guardado. Um guarda-chuva que queria dar a ver seu avesso, o concreto frágil de 

uma poesia visual portando o gotejar de pequenas diferenças em meio a tantas repetições.  

 

Um suporte e o que seria suportado. Esses seriam os elementos sobre os quais me debruçaria. 

É também com o que um terapeuta normalmente se preocupa. O suporte, então, não poderia 

ser outro senão papéis. Mas não qualquer papel. Há tantos papéis dos quais nos ocupamos! 

Papel de suporte, papel de seda, papel espelho, papel transparente, papel colante, papel liso. 

Há tantos papéis! Um papel então se apresentou nessa composição das funções de um 

guarda-chuva: PAPEL FILTRO. Moldei um guarda-chuva como se faz com tecidos planos. Isso é 

uma outra arte, dar forma ao que parece plano. Produzir cortes e dar volumes. Suporte dando 

sustentação, criando outras dimensões inicialmente invisíveis. Costurei aba por aba, calculando 

as possibilidades de serem posteriormente acopladas à estrutura capenga que restara do 

guarda-chuva. A tentativa era de dar vida ao obsoleto. Resolvido o suporte, restava trabalhar o 

que seria suportado. O papel filtro utilizado é daqueles usados em laboratórios químicos, e em 

suas especificações encontramos a unidade de medida que ele filtra: micrômeros. Ordem de 

pequeneza. Suportaria, pois, a concretude das letras que eu gostaria de tatuar em sua 



	 227 

superfície? Teria a suficiência em suportar o desejo de transplantar em uma outra dobra o 

encharcamento de ideias dadas pelas últimas chuvas? 

 

Divididas em oito partes, número de gomos do próprio guarda-chuva, constituíam 

coincidentemente o número de gestos para se desenhar o ideograma de AME, chuva em 

japonês. Pelos gomos, dividi então os gestos da grafia desse kanji. Desenhei um a um esses 

gestos-gotejantes de chuva incessantes que se fizeram em mim. Um guarda-chuva coletor, um 

guarda-chuva filtro de pequenezas invisíveis.  

 

Esse guarda-chuva transitou entre minha casa e a dele. Uma espécie de amuleto para dias 

tempestuosos. Cumpriu sua função. Levantou voos, deu a ver avessos e ganhou outras dobras 

num projeto pensado para uma performance muito simples. Num dia de chuva uma 

performance na Avenida Paulista abrigados neste guarda-chuva que diluiria a tinta, desfaria sua 

forma, se esvairia em seus sentidos. Presentificaria-se em restos de lembranças, guardaria o 

lacunar de nossas memórias. Efêmero, tomaria outras grandezas de invisibilidade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[SISMÓGRAFO]  
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“A tarefa que nos cabe no presente é revolver, no passado, os futuros 

soterrados.”  

Suely Rolnik, Réquiem para Benjamin 
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"Quando virão os lógicos, os filósofos adormecidos? Eu gostaria de dormir, 

para poder me entregar aos dormidores, como me entrego aos que leem, 

olhos bem abertos; para cessar de fazer prevalecer nesta matéria o ritmo 

consciente de meu pensamento. (...) por que não haveria eu de conceder ao 

sonho o que recuso por vezes à realidade, seja este valor de certeza em si 

mesma, que, em seu tempo, não está exposta a meu desmentido? Por que não 

haveria eu de esperar do indício do sonho mais do que espero se um grau de 

consciência cada dia mais elevado? Não se poderia aplicar o sonho, ele 

também, resolução de questões fundamentais da vida? Serão estas perguntas 

as mesmas num caso como no outro, e no sonho elas já estão? O sonho terá 

menos peso de sanções que o resto?"  

 

André	Breton,	1924  
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 [SISMÓGRAFO] 

[sis.mó.grá.fo] 

 

1.  Instrumento que torna visíveis abalos invisíveis. 2.  Objeto 

responsável pela transmissão de uma onda sísmica captada 

anteriormente à sua manifestação mais intensa. 3.  Vidente de forças 

porvir. 4.  Captador sensível de vibrações que ainda não estão na 

superfície. 5.  Captador de amplitudes e extensões de ondas produzidas 

por atrito, sobreposições, movimentações, de fricções que faíscam e 

ardem.  
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O sismógrafo tem como função produzir desenhos, traçados de uma movimentação 

invisível, captando uma certa onda sísmica, movimentos subterrâneos, por vezes 

imperceptíveis. Ele capta vibrações sensíveis, antevendo possíveis abalos significativos. É uma 

espécie de vidente sem visão, conversor de sinais que capta forças invisíveis, sendo também 

sua função transmitir de algum modo algo que chegará, mesmo sem saber exatamente o quê e 

por isso é um vidente sem visão. Prenuncia a intensidade de um abalo sem poder, no entanto, 

nomear, controlar os efeitos ou impedir sua chegada. Prenuncia algo do que não pode ser 

visto, pré-visto. Não vê vindo. Há no sismógrafo uma operação de transmissão de abalos 

sentidos para um traçado visual, criando uma visualidade das vibrações, acolhendo em esboços 

de linhas – traços um tanto descontrolados, desenhos trepidantes. Traduz aquilo que talvez 

permanecesse nas entrelinhas, caso não ganhasse alguma visualidade, porém, o faz 

preservando seu tom vibrátil, sem que necessite aprisioná-lo em linhas lidas, em linhas que 

sejam capturadas por critérios de legibilidade.  

 Aqui, uma pequena pausa. O sismógrafo como transmissor ou transdutor de 

ilegíveis, como figura de uma certa inoperância, do giro em falso, do desejo de abalo do 

legível. O sismógrafo como provocador de desalinhamento, destacando a trepidação, 

lembrando-nos que as linhas, por vezes ditadas pelas palavras – muitas delas palavras de 

ordem que já nem nos damos conta –, podem ser abaladas. E pequenos tremores podem ser 

suficientes para produzir grandes movimentações.  

 Esses tremores podem ser como que acontecimentos na fronteira da linguagem. 

Em Crítica e Clínica (2011), Deleuze fala sobre um certo modo de delirar que inventa e arrasta 



	 233 

as palavras de um extremo a outro. Um sacudir do transmissor do legível. As palavras 

necessitam ser arrastadas, pois elas parecem transmitir em linhas letradas esse mundo 

aprisionado ao legível. Numa colocação bastante radical, Bergamín, em A decadência do 

analfabetismo (2012), afirma que a cultural literal (das letras) organizou o mundo com seu 

excesso de alfabetização, ordenando tudo de forma alfabética. A letra, que, como um ladrão, 

rouba a palavra viva do homem, rouba caladamente, andando com pés de chumbo ao pé da 

letra. Ao pé da letra é, por conseguinte, pouco movente, como pés pesarosos que “Não 

dançam, não correm nem pulam, avançam lentamente: e pisam em todas as coisas 

esmagando-as, para espremê-las; para tirar-lhes o suco; deixando-as secas e mortas, [...]” 

(BERGAMÍN, 2012, p. 59). É preciso, portanto, seguir as sugestões de Deleuze e arrastar as 

palavras e livrá-las de seu letramento de chumbo. Nas entrelinhas, talvez, possamos apostar 

que há uma produção de visões, reverberações, vibrações que sobem à superfície. Uma 

vidência que conserva um grau de cegueira, uma impossibilidade de ver e ler, que mantém 

zonas opacas e bordas borradas que nos tocam, nos dobram, nos atravessam, nos 

movimentam. Acolher o ilegível e não o ordenar segundo critérios rapidamente capturados 

pelas letras, pelo literal. Este é o sentido de sismógrafo aqui desejado. Algo que desbanque 

um tanto as literalidades e os excessos da legibilidade, da legitimação, aquilo que apenas nos 

chega demasiadamente mediado pelas letras, demasiadamente lido. Sismógrafo que trepida e 

transmite borradamente as entrelinhas, “entreletras”: ondas sísmicas de um porvir.  
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“Quem pensa que os sonhos, assim como a loucura, são experiências absurdas, 

sem sentido e desprovidas de coerência, portanto irreais, assume que a 

realidade é uma experiência racional dotada de existência, unidade e 

identidade, independentemente do que possamos pensar ou dizer sobre ela. 

Mas o que dizer quando olhamos para a realidade e experimentamos que ela é 

absurda, incoerente e destituída de sentido? O que sonhar quando a realidade 

social diante de nossos olhos adquire os mesmos traços de irracionalidade e 

fratura de sentido que atribuímos aos pesadelos e à paranoia?”  

 

Christian Dunker, 2017  
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Sonhos como sismógrafos 

  

Aproximemos os sismógrafos aos sonhos. Façamo-nos vibrar em uma mesma 

frequência. Com seus graus de velamento, que ondas sísmicas os sonhos podem captar e que 

futuros podem transmitir?  

Sonhamos, e o fazemos desde sempre. Sonhamos dormindo e acordados. Sonhamos e 

lembramos, ou esquecemos. Sonhamos quando não queremos. Sonhamos e não sabemos. Os 

sonhos irrompem estranhamentos, nos apresentam desconhecidos, desnudam nossos 

disfarces, velam nossos segredos. Retratam uma mistura entre o que quer se manter oculto por 

mecanismos internos e o que quer ser escancarado e assumido como desejo. Entre essas 

instâncias, as imagens dos sonhos surgem como espécies de aparições. Dão a ver camadas de 

mistérios ainda pouco reconhecíveis; se apresentam como imagens distorcidas, disfarçadas, do 

desejo do sonhador. Lampejos dormentes. É a Freud que devemos essa compreensão de 

nosso funcionamento psíquico que marcou a virada do século XIX para o XX. Sonho como “via 

régia” para o conhecimento do inconsciente, dizia ele.  

As imagens dos sonhos serão assumidas aqui como imagens sismográficas. Elas serão 

apresentadas como portadoras de um certo tremor, anúncio de abalos maiores vindouros. 

Imagens que surgem de uma força pouco legível ou pouco apreensível, de difícil captura. 

Imagens que nos escapam por serem inventadas em momentos de inoperância de uma certa 

lucidez ou ainda derivadas de atividades psíquicas involuntárias. Por isso o sismógrafo é um 

captador dessas forças sensíveis clandestinas – desvio de uma certa lucidez – que se 
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apresentam e que não querem ser representadas. O sismógrafo prenuncia uma ideia de futuro, 

canta porvires ainda não formulados, capta sonhos e pesadelos que ainda não ganharam 

forma. Prenúncio de futuro e atualização de um passado revolvido com inquietações no 

presente.  

Imagens sonhadas, como nos ensina Didi-Huberman (2013a), não estão a serviço de 

uma representação. A imagem que nos interessa não é que simula o real, mas a que apresenta 

algo, que traz consigo algo inesperado, novo, que instaura uma ardência. Que imagens se 

apresentam em uma soltura da atenção quando estamos dormindo? Que produções sem uma 

intencionalidade prévia podem surgir e que forças operam aí, justamente na inoperância 

improdutiva?  

O psicanalista Christian Dunker (2017, p.11) vai dizer que os sonhos são artesanias 

criadas pelo sonhante, cujo substrato seria a memória, a imaginação e o desejo, que dão a ver, 

em especial, os espaços de descontinuidade, entre o sono e a vigília, mas também uma 

descontinuidade entre a realidade e o desejo.   

 
Se a forma como sonhamos é a maneira como tratamos o real da política com 

nossas próprias divisões subjetivas, a forma como enlouquecemos é o modo 

como tratamos politicamente o real de nossa divisão subjetiva. Sonho e loucura 

não são acontecimentos individuais e privados, mas experiências intervalares 

entre o individual e o coletivo, entre o público e o privado. (DUNKER, 2017, p. 

17).  

 

Benjamin, ao se debruçar em escrever sobre sua infância berlinense esteve às voltas 

com a problemática de uma escrita autobiográfica. Inquieto, se perguntava o que haveria de 
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interessante numa vida infantil burguesa e a quem interessaria isso. Em algum momento, 

consegue fazer uma compreensão e também deslocar seus escritos desse lugar muito 

localizado em primeira pessoa, aproveitando-se, sim, de traços biográficos para dar a ver o que 

o olhar de uma criança captou e guardou de uma época pré-guerras. Numa certa afinação com 

a ideia sismográfica, Benjamin pode transmitir, em Rua de mão única, Infância Berlinense 1990 

(2013), o que uma criança berlinense enxergou, captou e traduziu de uma época. Essa 

transmissão de um certo modo burguês de vida passa então a importar pelo modo frouxo, 

nada letrado do olhar de uma criança que traz em sua narração, os bastidores de uma época, 

aquilo que talvez uma livro de história desse período em Berlin não conte, um pano de fundo 

que tem sua preciosidade no modo como um criança registra o entorno que explora. E nesse 

sentido, muito semelhante ao que parece nos interessar para pensar os sonhos, o cenário do 

que perpassa a vida. Queremos destacar nos sonhos o que eles dizem de uma época, o que 

trazem de elementos de um momento, prenunciando tremores, abalos sísmicos, mais do que 

levantar autoria ou localizar no sonhador seus processos, seus abalos ou atravessamento.  

Os sonhos tornam evidente que as descontinuidades das quais falava Dunker, – entre 

sono e vigília – não são tão fragmentadas assim. Eles dizem de um tempo, levantam sintomas, 

mas talvez afirmem passagens, embaralhamentos dessas descontinuidades não tão 

indiscerníveis assim. Flutuações oníricas como espécies de limiares entre realidade e desejo. 
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Limiares e variações 

 

Que tipo de morada poderia constituir um sonho?  

Walter Benjamin, em seu livro Passagens (2006), sugere em dois fragmentos a figura da 

“Morada de Sonho”. Conseguiríamos aproximá-la da imagem de uma morada sismográfica? 

Morada que acolhe rabiscos de vibrações, rascunhos de um porvir ainda não sabido. O sonho 

como espaço de passagem entre sono e vigília, espaço desejante em que realidades são 

expressas? 

As crianças bem sabem explorar acordadas essas passagens, que nós adultos fazemos 

com mais facilidade dormindo, sem distinguir realidade e desejo, fazendo confluir em jogos e 

brincadeiras exploratórias esse tom onírico. Devir-criança seria justamente esse deixar o 

indiscernível passar, improvisar com o que surge, sem determinismos prévios.  

Esticar, ampliar, tatear, alargar, expandir, mover. Operações que as crianças fazem, 

levemente, sem “ pés de chumbo” e com os “pés nas costas”. Talvez sejam palavras que nos 

ajudem a pensar as experiências limiares. As crianças habitam um território privilegiado de 

exploração de passagens secretas, aventuras imaginárias, histórias fantásticas. Operam muito 

bem o ficcional, deixando-se levar por deliciosos limiares, terras desconhecidas, desbravando 

mares agitados, descansando em botes à deriva. Não estão fixas em maneiras regradas de 

experimentar o mundo, não se limitam ao conhecido, não seguem receituários nem se 

prendem por fronteiras determinadas pelos adultos. Não estão ainda capturadas pelo mundo 

legível, o mundo das leituras deterministas. Dão asas ao fantástico, imaginam outros mundos e 
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se lançam ao porvir. Vivem um tempo alargado, um tempo que opera em outros ritmos, numa 

certa suspensão, menos atribulado pela necessidade de respostas rápidas e definitivas. 

A criança ainda sabe fruir um tempo sem determinação, um tempo que não tem um fim 

prefixado. Um tempo de espera de um desconhecido que não pode ser antecipado por uma 

decisão precipitada, mesmo quando os adultos tentam encaixar a criança numa estratégia de 

previsibilidade da vida. (GAGNEBIN, 2014, p. 42). 

A infância e seus limiares se misturam nesse jogo exploratório das passagens. As 

passagens, as transições são exploradas por todas as suas extensões e variações. Tais 

variações, já impensadas pelos adultos, estão de antemão na gaveta de supostos saberes, ou 

então fadadas aos depósitos do que julgam pertencer ao que é disfuncional, como se o 

disfuncional não tivesse serventia alguma. As crianças percorrem o meio, como afirma Deleuze, 

exploram justamente suas variações, relatam as nuances que encontram em seus percursos, 

mapeiam as extensões das travessias dinâmicas: 

 

A criança não para de dizer o que faz ou tenta fazer: explorar os meios, por trajetos 
dinâmicos, e traçar o mapa correspondente. Os mapas dos trajetos são essenciais à 
atividade psíquica. O que o pequeno Hans reivindica é sair do apartamento familiar para 
passar a noite na vizinha e regressar na manhã seguinte: o imóvel como meio. Ou então: sair 
do imóvel para ir ao restaurante encontrar a menininha rica, passando pelo entreposto de 
cavalos: a rua como meio. [...] um meio é feito de qualidades, substâncias, potências e 
acontecimentos: por exemplo a rua e suas matérias, como os paralelepípedos e seus 
barulhos, com os gritos dos mercadores, seus animais, como os cavalos atrelados, seus 
dramas […].(DELEUZE, 1997, p. 73).  
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Colocar em operação essas variabilidades do espaço e do tempo parece hoje se 

configurar como um desafio: esticar e ampliar o tempo, tatear e alargar espaços.  

As moradas de sonho de Benjamin propiciariam esse experimentar de variabilidades do 

tempo, um percorrer espaços de forma exploratória, sem rapidamente recorrer a atalhos fáceis 

ou com lentes interpretativas limitantes. O conforto do previamente conhecido e determinado 

vai ganhando terreno e reduzindo as experimentações pertencentes a essas zonas mais 

borradas, zonas intermediárias, custosas de processar pelo pensamento condicionado às 

demarcações e ou/dicotomias.  

 

Morada do sonho 

  

Walter Benjamin discorre sobre morada do sonho remetendo a um lugar fantasioso, 

ficcional, desejoso, em que se gestam sonhos, em que se incubam porvires. Remete-nos aos 

limiares, lugares de passagem em que potências em suspensão poderiam nascer. Algo do 

inexplicável surgiria aí, junto a este estado de distensão corporal e psíquica, em que os tempos 

se flexibilizam, em que se experimentam novas superfícies, espessuras, densidades, larguras? 

Seria isso a que a palavra limiar nos remeteria? 

No primeiro fragmento [Morada de sonho do coletivo: passagens, jardins de inverno, 

panoramas, fábricas, museus de cera, cassinos, estações ferroviárias] (BENJAMIN, 2006, p. 449-

459), Benjamin apresenta museus, um pavilhão termal, casas, corredores, espaços 

arquitetônicos que se projetam para o lado de fora, assumindo lugares de passagens.  



	 241 

Uma extensão, uma ampliação da interioridade das casas, dos lugares de sonhar. 

Vidraças coloridas e enceradas instaladas nas escadarias que, até então, destaca o autor, mais 

se configuravam como uma construção de guerra cuja função era impedir que inimigos 

invadissem as casas. Também cita os museus, moradas coletivas do sonhar. Essas moradas 

abrem passagens para outros mundos. Cita ainda os pavilhões termais como morada da cura, 

passagem para a melhora, o restabelecimento do doente. Poderíamos incluir ainda as 

bibliotecas como a de Babel, de Jorge Luis Borges, com seus livros que são como espécies de 

portais para outros mundos que se assemelham a ideia de Foucault sobre lugares 

heterotópicos.  

Michael Foucault, em conferências radiofônicas realizadas em 1966, no France-Culture, 

discorre sobre as heterotopias. Ele inicia a conferência afirmando haver países sem lugar e 

histórias sem cronologia, impossíveis de serem rastreados. Lugares sonhados, universos 

fabulados nos interstícios das palavras, elaborações da linguagem. Um lugar inatingível, 

intocável e inabitável por não existir, um lugar fora de todos os lugares, esse lugar ele nomeou 

como utopia.  

 

O país das fadas, o país dos duendes, dos gênios, dos mágicos, este é o país 

onde os corpos se transportam tão rápido quanto a luz, o país onde as feridas 

se curam com um bálsamo maravilhoso na duração de um relâmpago, o país 

onde é visível quando se quiser, invisível quando se desejar. Se existir um país 

feérico, é justamente para que eu seja príncipe encantado e que todos os 

janotas graciosos tornem-se peludos e vilões como pequenos ursos 

(FOUCAULT, 2013, p. 8).  
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Utopias de fadas e príncipes não cessam de oferecer os mais acalorados dos mundos, 

com suas operações fantásticas. Já as heterotopias, diferentemente das utopias, inscrevem-se 

em lugares suspensos, espaços flutuantes, mas, ainda sim, com algum rastro de existência. As 

heterotopias são lugares à parte e, mesmo sendo localizáveis, são contraespaços, utopias 

localizadas que, segundo ele, as crianças conhecem bem: o fundo do jardim, a tenda de índios 

erguida no meio do celeiro ou a grande cama dos pais que ora é oceano entre as cobertas ou 

o céu ao saltar sobre o colchão.  

Esta ideia de heterotopia dialoga com o primeiro fragmento benjaminiano, em que se 

destaca os lugares físicos que são a extensão das casas e que borram os limites entre interior e 

exterior e abrem portais fantásticos. Passagens que fazem durar as travessias, abrigando nelas 

mesmas certas inoperâncias, servindo de moradas oníricas, mesmo estando acordados.  

Já no segundo fragmento [Cidade de Sonho e Morada de Sonho, Sonhos de Futuro, 

Niilismo Antropológico, Jung] a “Morada de Sonho” estabelece relação com a memória, a 

rememoração e o sonho.  

As passagens que Benjamin apresenta em vários dos tópicos desse fragmento se 

referem ao estado de semivigília, o estágio primário do sono, possivelmente daquele sonhar 

meio adormecido, meio acordado, em que não estamos exatamente despertos e nem 

entregues a um sono profundo. Lembra o autor que, a partir dos sonhos, em gerações 

anteriores, faziam-se leituras de cunho religioso. Os sonhos eram interpretados e recebiam 

grande valor de sentido profético. Posteriormente, as leituras passaram a ser atribuídas à 
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distração infantil, banalizadas, deixadas para um plano sem tanta importância. O sonho será a 

via a partir da qual Benjamin, já bastante embebido pelas ideias de Freud sobre sonho e 

inconsciente, pensará a passagem do campo privilegiado da visão para o da memória e do 

inconsciente, e, portanto, a transformação da relação com a imagem. 

Benjamin irá apontar as mudanças produzidas pela era da reprodutibilidade técnica, o 

desenvolvimento das cidades e a mudança na relação de proximidade e distância entre os 

habitantes, anulando a ideia de contemplação estática das imagens, campo privilegiado da 

visão. Tal privilégio será substituído pela ideia da experiência sensível, uma passagem para a 

experiência convocada pelos sentidos. As imagens não serão mais de domínio retiniano, 

adquirirão traços convocados pelos sentidos, pela memória involuntária que não se limita a 

uma datação fixa e marcada no tempo. Podem ser revisitadas muitas e muitas vezes, ganhando 

camadas diversas, variando a cada nova revisitação, a cada novo contato. A memória 

involuntária e seus traços sensíveis, intensivos, variantes são como que passagens, limiares 

ilimitados e abertura para adentrar muitos mundos.  

A memória involuntária não é, portanto, fruto de um esforço intelectual, um esforço do 

lembrar como na memória voluntária. Há na memória involuntária uma abertura, uma potência 

para o infinito. Ela está mais próxima do esquecimento do que da lembrança, exigindo certa 

suspensão da atenção ou afrouxamento da consciência. No entanto, na era da informação, da 

busca ininterrupta e incessante por acumular saberes, em que não se pode perder nenhum 

dado, pouco se cultiva esse estado largo de atenção flutuante. Estado em que o rememorar 

nos convida justamente a assumir os esquecimentos, deixando para trás a tentativa de dominar 
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e apreender a todo custo algo na memória. A passagem, o fluxo da experiência sensível pela 

memória involuntária, é afeita a outros ritmos, estados mais relaxados como aqueles em que 

nos encontramos quando sonhamos.  

  

[...] a memória involuntária reintroduz a presença do infinito no psiquismo do 

sujeito contemporâneo. Enquanto a apreensão do tempo na modernidade se 

caracteriza por sua redução ao instante presente, breve e sem profundidade, 

nesse sentido comparável à percepção estética que recusa o longínquo em 

proveito do próximo e do manipulável, a memória, entregue a si mesma (e não 

controlada pela vontade consciente), transforma-se num rio inexaurível no qual 

cada lembrança chama por outra. (GAGNEBIN, 2014, pp. 166-167).  

 

Passagem da imagem retida, captada pela visão passada para a imagem da experiência 

sensível, onírica, fantasiosa, que pode ser invocada pelo olfato, audição, lembranças a partir de 

um sabor, uma música, um cheiro. Não se trata do vivido limitado ao momento vivido, mas às 

reverberações e atualizações movidas por intensidades e marcas carregadas no corpo que 

fazem coincidir passado e futuro, sem aprisionar o ocorrido ao seu instante da aparição, sem 

limitá-lo ao momentâneo do fato.  

 

[...] o devir não suporta a cisão nem a diferença do antes e do depois (passado e 
futuro). A essência do devir é puxar nos dois sentidos ao mesmo tempo. O bom 
senso é uma afirmação de um sentido determinável em todas as coisas – o 
paradoxo, que afirma os dois sentidos ao mesmo tempo. O puro devir é o 
ilimitado, matéria do simulacro, quando se furta a ação da ideia, quando 
contesta ao mesmo tempo o modelo e a cópia: as coisas medidas se acham nas 
ideias. O paradoxo desse puro devir (quando é capaz de furtar-se ao presente) é 
a identidade do infinito, dos dois sentidos ao mesmo tempo: a) Alice - 
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contestação da identidade pessoal, na aventura da perda do nome próprio, pois 
o nome é garantido por um saber; b) o eu pessoal tem necessidade de Deus e 
do mundo, os substantivos e os adjetivos estão fundidos, paradas e repousos 
arrastados pelos verbos de puro devir, que desliza na linguagem dos 
acontecimentos, em que toda identidade se perde para o eu, o mundo e Deus; 
c) o paradoxo destrói o bom senso como único sentido, mas destrói em seguida 
o senso comum como designação das identidades fixas. (DELEUZE, 1974, p. 3).  

 

Sonhos para nos acordar de pesadelos, inventar saídas, enfrentar fantasias, expiar as 

paranoias. Charlotte Beradt, jornalista judia, ligada ao Partido Comunista alemão, coletou e 

colecionou sonhos em um momento completamente sem sentido, da ascensão de Hitler, em 

1933, até as vésperas da Segunda Guerra Mundial. São fabulações oníricas do Terceiro Reich. 

Publicou em um livro, Sonhos no Terceiro Reich (2017), os “sonhos ditados pela ditadura”, 

sonhos antenados aos acontecimentos vindouros partilhados por todos, mas sonhados no 

corpo individual, enunciando a insensatez do que se esboçava – a dissolução da divisão entre 

público e privado, a impossibilidade de manter segredos, lugares impossíveis, o terror, a culpa, 

a opressão e paranoia, entre tantas outras facetas que violentamente tomaram a cena onírica e 

cotidiana com o avanço da tirania totalitária de uma época.  

 

Quem resolve escrever um diário o faz de propósito: a pessoa dá formas às 

ideias, ilumina-as ou as encobre ao redigir. Mas sonhos desse tipo, parecidos 

com diários noturnos, por um lado, pareciam registrar minuciosamente, como 

sismógrafos, o efeito, no interior da pessoa, de acontecimentos políticos e 

externos; por outro, derivavam de uma atividade psíquica involuntária. 

(BERADT, 2017, p. 32).  
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*** 

 

Ainda talvez seja necessário dizer mais algumas palavras: o próprio sismógrafo é 

abalado pelas ondas sísmicas uma vez que compartilha do mesmo terreno em que elas são 

transmitidas. Há, então, uma imprecisão do sismógrafo relativa aos abalos por ele também 

sofridos. Didi-Huberman afirma que alguns historiadores são espécies de sismógrafos, bem 

como filósofos, pensadores, e incluiríamos ainda artistas, escritores, terapeutas.  

  

O historiador-sismógrafo não é o simples descritor dos movimentos visíveis que 

ocorrem aqui e ali; ele é, principalmente, aquele que inscreve e transmite os 

movimentos invisíveis que sobrevivem, que são urdidos sob o nosso solo, que 

se aprofundam, que aguardam o momento – inesperado – de se manifestar 

subitamente. (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 112).  

 

Mas, com isso, embora tenha como função transmitir de forma técnica, também 

transmite de forma tácita, resguardando um grau de imperfeição, de imprecisão. E esse tanto 

que o sismógrafo é abalado marca uma tensão entre a possibilidade de transmitir ou de 

sucumbir, se desfazer. Warburg apresenta Nietzsche como esse sismógrafo que sofreu com os 

excessos de oscilação e que se afundou um tanto em meio a tamanha sensibilidade em captar 

ondas externas. Aqui, vale retomarmos a ideia de vidente que não vê. Embora o sismógrafo ou, 

no caso, aquele que recebe e transmite, que traduz certos abalos em rascunhos de linhas, não 

veja o que sente, precisa se colocar à disposição dos abalos, não podendo se “guardar” com 

prudência, correndo um certo risco de sucumbir, de ser atingido e nunca mais se erguer. 
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Parece ser o caso de Nietzsche e do próprio Warburg, mas também de outras figuras aqui 

convocadas nessas nossas constelações. E que coloca em questão a exposição de um certo 

pathos. 

 

[...] não se separa um homem de seu páthos – de suas empatias, suas 

patologias –, não se separa Nietzsche de sua loucura nem Warburg dessas 

perdas de si que o deixaram por quase cinco anos entre os muros de um 

hospital psiquiátrico. O perigo simétrico existe, é claro: o de negligenciar a 

obra construída em prol de um fascínio duvidoso por um destino digno de um 

romance noir. (DIDI-HUBERMAN, 2013b, p. 28). 

 
 

*** 

 

 Esse onírico com o qual estaremos às voltas aqui nesta constelação esboça 

panos de fundo que nos chamam atenção: estratégias de sobrevivência silenciosa; desvios; o 

feminino e a resistência; vigia, controle e panóptico; governabilidade e animalidade; vícios 

ardentes; relevos ao contrário; prisioneiro das passagens; inferno de Dante; desejo da 

humanidade: sermos urubus; morrer três vezes toda noite. Todos esses sonhos, imagens 

sonhadas dormindo ou acordadas, apresentam mundos que todos partilhamos e, em alguma 

medida, balizam nossa possibilidade de seguir vivendo ou apenas sustentando uma 

manutenção possível que é somente o que damos conta, por vezes.  

 

*** 
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As imagens desta constelação são produções oníricas, heterotópicas – parte delas 

produzidas em estado de semivigília, outras são dobras de sonhos ou ainda sonhadas 

acordadas, em estado de flutuação da atenção, de um afrouxamento perceptivo. Fez-se uso de 

uma liberdade de criação e associação livre, conjurando imagens e palavras evocadas umas 

pelas outras, sem muito controle ou critério. Uma colheita onírica alinhavada por vibrações 

sísmicas compõe esses lampejos. A autoria desses sonhos permanecerá velada, não só por 

uma questão de discrição solicitada pelos sonhadores, mas por ser o propósito primeiro desta 

constelação destacar a tessitura sismográfica que os sonhos apresentam. Algo que se localiza, 

portanto, em um plano comum, pano de fundo de sonhos de tantos quaisquer, e isto parece 

interessar que venha à superfície. 
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Lampejo 12 

sonhos, urubus e morte  
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           Ainda é possível sonhar?  
Viver em uma cidade  

em que não se apagam as luzes,  

dormir mais sentados, quando não, em pé.  

 

Imersos numa cultura produtivista, 

dormir é “perda de tempo”,  

tempo a menos para alimentar 

a cadeia da produção.  

 

Sim, cadeia, prisão  

porque desde que o trabalho  

passou a habitar nossos corpos,  

que a troca, a mais valia de cada trabalhador  

passou a ser seu próprio cérebro (Negri), 

 em que a força de produção não está mais ritmada pelas máquinas mas pelos 

movimentos dos corpos 

que fazem-nas rodar, então, aprisionamo-nos.  

 

Trabalhamos o tempo todo, invadidos pelos 

dispositivos que não nos deixam desligar,  

que imprimem um noção de temporalidade  

urgente e que ao mesmo tempo,  

banalizam a preservação de si,  

a escuta de si, a escuta desse corpo surrado  

que não dorme, não come,  

não descansa, não para  
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e que não vive mais as transições 

entre uma coisa e outra,  

passando de um canal a outro  

como fazemos com os controles remotos  

ou ainda assistindo a quantos canais desejarmos simultaneamente,  

mesmo quando não desejamos exatamente.  

 

Mal sabemos o que desejamos, o que sonhamos...  

Será que não sonhamos mais?  

Como é possível sonhar?  

Somos atormentados no sonho, somos roubados no sonho, estamos esgotados para sonhar.  

 

Sonho em ser um urubu.  

Animal sobrevivente pois se alimenta 

 de qualquer coisa, restos, sem rigor seletivo.  

Coloca para dentro, depois indaga.... 

 

Sonho em ser um operário, 

Retornar ao país da escravidão produtivista, 

Fazer o trabalho repetitivo 

Ser bom em microcomponentes 

Pinçar, espremer a visão, trabalhar até a exaustão. 

 

Sonho todas as noites. 

Sonho ao ar livre. 

Às vezes passo frio. 

Sonho o mesmo sonho. 

Que morro três vezes todos os dias. 
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Lampejo 13  

campo de concentração 
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“PRISIONEIRA DO MÊS” 

 

Excepcional pintora de paredes 

se desviando de pregos 

Amarelar... 

  

Campo de concentração,  

ela era uma explorada perfeita, bem vista,  

daquelas que ganhavam 

 condecorações do kapo!  

  

torturada exemplar, 

vivendo anestesiada, 

jogando com as moedas 

 de troca possíveis. 

  

Consegue uma bicicleta  

para presentear um aniversariante.  

Vive com uma criança  

num campo de concentração. 

  

A vida com algum humor  

dentre os modos possíveis. 

 

Desviar de pregos, 

Movimentação gestual, 

Para não esbarrar e nem ficar pregada. 

 



	 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampejo 14  

pris ioneiro das passagens 
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 “é um limiar inchado, caricato, que não é mais lugar de 

transição, mas, perversamente, lugar de detenção, zona de 

estancamento e de exaustão, como se o avesso da 

mobilidade trepidante da vida moderna fosse um não 

poder nunca sair do lugar.”  

 Jeanne Marie Gagnebin, 2014  
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             SIRI “Das virgens em cardumes e da cor das auras”, 2016   
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Passagem entre o dentro e o fora: limiar... 

Qual a cor da sua aura?  

Deve ser preta ou branca. 

 

  

Incensários discursam religiosamente  

num tom de lamento...  

fumaça de uma época... 

Sonoridade de tempos sombrios?   

 

  

Prisioneiro das passagens... 

  

Kafka surge,  

no limiar,  

de passagem,  

cadê a transição? 

nos corredores,  

para lugar algum 

 

  

resta vagar 

espessura de um tempo 

destino denso 

não há travessia 

permanência no estancamento 
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Lampejo 15 

Perder o rumo de saída  
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Perder o rumo...  
andar desgovernado... 

Sentido oposto... 

 

Se perder de “saída”  

mesmo estando em meio ao familiar. 

 

Cruzar caminhos,  

cruzar a linha para se perder. 

 

Explosões... vazamentos... 

 

Direção errada... mas teria uma certa? 

  
...uma estação de trem,  

trilhos vermelhos,  

bonitos no chão.  

 

Miniaturas... 

como os trilhos que as crianças  

pequenas adoram brincar, 

acompanhar trajetos 

  

e repetir,  

repetir... 

e repetir.  
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Lembranças... 

 

Passagens por cima,  

a pé, pulando, 

mas também por baixo,  

espécie de viadutos...  

uma brincadeira de travessias 

jogo de cálculos, 

o entretempo dos trens.  

  

Eles eram rápidos 

e sempre pareciam 

 maiores que os trilhos,  

  

 

Desencaixe entre trilho e trem 

Tamanhos assimétricos  

 

Caminhos desviando e bifurcando...  

 

Era linda a estação! 

  

Fotografia em preto e branco,  

 

Via vermelhos, 

Ver-melhor 

 apenas trilhos!!  
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Lampejo 16 

sobre governabil idade 
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Gisele Asanuma, 2017  
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Lampejo 17 

panóptico como destino  
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“O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver 

sem parar e reconhecer imediatamente […] A plena luz e o olhar de um 

vigia captam melhor que a sombra, que finalmente protegia. A 

visibilidade é uma armadilha”  

 

Foucault, Vigiar e Punir  
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                          Sonhos... 

         Grande olho  

        Traços do destino                               

                     Cárcere    

    Panóptico     

                Pré-destinação 

            Governabilidade 

                                              Prisão 

              Controle                          
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Lampejo 18 

torpor e vício  
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Imagem sonhada a partir do trabalho de Particia Lion 
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De novo pedra, desta vez, não do tipo que ela precisa, nem do tipo que ela amola. 

Sonha com pedras com frequência. Esbarra com elas em seu caminho. Arranca-as de 

seus sapatos. Arremessa-as em tetos de vidro, em janelas alheias. 

  

Janelas... janelinhas... também sonha com elas, sonha que apertam-na, comprimem-na... 

sonha que têm tamanhos relativos, múltiplos... descontrolados.  

Elas não a obedecem. Com sorte, pareiam. 

  

Não gosta dessa palavra: sorte. 

Prefere esta: acaso. 

  

Explorar vastas extensões, mínimas. 

Um mergulho nas intensidades porosas, pele. 

Camadas de variações topográficas, entrâncias. 

Superfícies peliculares, texturas. 

Respostas corporais, legítimas. 

Uso incomum, profanação. 

Verdade que liberta, redenção. 

  

Exploração dos sentidos. 

5 pedras de crack alinhadas lindamente sob pequenos recipientes. 

C-R-A-C-K! Som de quebra! Abalos sísmicos... 

Lindas, portáteis, discretas... 

Dependência das belezas. Encantos viciantes. 

  

Beleza de um encontro, leve. 

Efeitos violentíssimos. Leva consigo. Leve com você. 

É mais pesada do que parece. 
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É mais pesada do que gostaria de ser. 

Leveza não é de fácil cultivo 

e muito menos ligada a aparências, 

presença suave. 

  

  

As pedras de crack com peculiar graça. 

Como drops, como cores em tons orgânicos, 

como sementes colhidas no campo. 

Confetes que celebram o natural, 

Devolvem um uso nada comum, 

Encontro entre espécies diferentes que apostando na liga, faíscam. 

Não um brilho do tipo visível, ofuscante. 

Tampouco seus efeitos, óbvios. 

  

  

As palavras, os efeitos alucinógenos. 

Torpor por poesias, 

Palavras monossilábicas... e portanto mínimas, 

Manutenção da leveza do encontro. 

  

Compactas, minúsculas, 

Mas de modo algum econômicas. 

(não gosta de economia de palavras bonitas, elas existem para inventariar as belezas, 

servir à poesia, contabilizar o que está vivo, enquanto está vivo. Não tem medo da poesia 

acabar, tem medo dela não existir) 

mas voltando às palavras das pedras, 

não lembra mais quais eram no sonho, então as inventou: 
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Ma, nu, com, mas, bom, som, tom, ver, sós, vez, voz. 

  

As palavras monossilábicas, lembra-se bem, estavam decalcando suavemente as 

pedrinhas entorpecentes. Decalque como baixo relevo. Relevo ao avesso, não do tipo que se 

ergue, que ascende, que crescem como castelos, masmorras ou muros. Mas do tipo que se 

apresenta em lógica inversa do império, do autoritarismo que obriga a ver. 

  

Mas ainda sim relevante. Relevo feito com suavidade. Decalcada com carimbos. Em 

pedras que não chamavam a atenção por sua resistência, mas por sua possibilidade de 

moldagem, por responder sensivelmente a pequenas pressões. 

  

Baixo relevo, não por ser pequeno. 

afeito a produção de nanomovimentações 

Com efeitos inversamente proporcionais. 

  

Pedras que queimam... 

Ardem... 

Ardem. 
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Lampejo 19 

duração como destino  
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                   Gisele Asanuma, 2018 
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Duração como destino 
destino que se move 

Nada predestinado 

  

Uma criança de 4 anos 

Dá corda ao destino, 

Brinca, 

Alarga o percurso 

Dilata o tempo 

Dura-ação... 

Destinação 

  

MA (kanji) 

Portinhola + sol = passagem do impalpável 

  

Pé de amora, você me namora? 

Imagens de sonhos 

Nazi pode agradar? 

  

Os números dizem que não, 

a situação toda não ajuda  

  

Letreiro de destino do ônibus  

marcado por horas  

experiências marcadas pelo tempo 

 

           Sonho com(o) destino  
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Lampejo 20 

Lugar do feminino 
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             Fotografia de Glenda Milek. 2018  
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         Resistência quilombola 

Vozes femininas 

Choro Guayaki 

 

Ela se esconde no armário 

Assegura condição de seguir lutando... 

Preservar condição de sustentação 

Se proteger!  

  

Rio separando tribos 

divisão por gênero 

combate sonoro 

Canto choroso das mulheres 

Hino do Corinthians de outro lado do rio 

  

Inseguras, não serão seguradas... 

sem pelos, sem cabelos... não há pega 

Fim do utilitarismo  de agarre... 

minguar os valores de interesse alheio. 

  

Galeria gaveta. Galeria das coisas escondidas  

Expor o que sempre engavetado.  

Exposição na gaveta. Gaveta aberta.  

Dormir em gavetas. Duas gavetas brancas.  

Sobre roupa azul-noite.  

Estranho, mas confortável 

Garantia de um lugar, um resguardo. 
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2 gavetas discretas, embaixo.  

Enquanto que outras mulheres, num comum,  

dentro do armário sobre as gavetas, armário com portas.  

Destaque coletivo 

Pintura de Gilberto Miyadaira 

 

Pintura “Mia” na galeria gaveta.  

Chassi corroído pelo tempo, pelos cupins...  

estrutura se desmonta, fica só sua alma, tecido em cores terra... 

Cores, terra avermelhada. 

Civilizações primitiva. 

Onça pintada com cabeça de boi. 

Fusão alaranjada. 
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Contraste preto. 

Sutis azuis. 

Híbrido animal. 

Mia e se espanta:  

não existe o azul de antes. 

Miséria ao cubo. 

Folclórico casual. 

Dois humanos primitivos. 

Capitã-espada, não gancho, 

Espada fere, não prende. 

Precisa, 

Corta! 

 

Silêncio como estratégia 

Voz como denúncia de localização 

  

Proteção do feminino e do sagrado. 

Não se entregar. 

Resistir.  

Silenciamento como modo de resistência. 

  

É nóis.  

  

Desalex (des)Alegra 

(medicações para alergias de vias aéreas) 

 

terceira margem. 
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Lampejo 21 

pesadelos acordados  
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                Gisele Asanuma e Joel Prado, acervo Lèthe Museu de Arte Efêmera 
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Colagens, sobreposições, encontros,  

colecionismo de mortes... 

 

Farnese, assemblagens durante uma vida.  

Madeira, resina, restos, cabeças,  

humanoides, homúnculos...  

resíduos de existência...  

resistência e morte. Cores apodrecidas.  

 

Agonia cinzenta, sufocamento... 

Gotejamento de morte em vida,  

Torneira que não fecha,  

 

Portal do inferno. 
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NOTAS e PONTOS nada FINAIS  
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NOTAS e PONTOS nada FINAIS  

 

Sempre tive fascínio por pontos, especialmente os de ônibus. Lugar de passagem em que 

centenas de transeuntes interrompem seu trânsito, embarcam e desembarcam. Pontos que, 

ligados a outros, determinam trajetos, acolhem partidas e também despedidas. Mas meu 

fascínio sempre pousou, em particular, na possibilidade de permanência, por serem os pontos 

lugares de “paragem”. Pode-se ficar por horas a fio em um ponto sem que ninguém se 

incomode, sem que ninguém pergunte porque está lá... é como cair doente e conquistar o 

direito de ficar na cama o dia todo... porque, ao que parece, não se pode simplesmente estar 

em algum lugar sem nada fazer, sem explicar o motivo da presença ou a função que 

simplesmente “estar” pode desempenhar – a prática contemplativa parece ter cada vez menos 

lugar para se abrigar.   

O ponto de ônibus é um lugar em que se pode assistir a pressa alheia sem precisar embarcar. 

Permanecer ali é permanecer no meio, sem precisar ir ou voltar. 

Há imensas variações de pontos. Cobertos, descobertos, e os que são apenas um pedaço de 

pau. Já vi pontos sendo deslocados de lugar. Pontos no caminho do litoral cheios de vestígios 

de quem por lá passou, por vezes, acompanhados de pequenas barracas de vendedores de 

bananas ou de caranguejos. Pontos do tamanho de ônibus biarticulados, pontos em que há um 

desenho apenas indicando ou ainda de aço escovado, parecendo obras minimalistas. 
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Geralmente, abrigam pessoas inquietas, apreensivas, que conferem a hora pulsante de um 

relógio. Parece que a espera no ponto, por vezes, é regada de ansiedade, pressa, raiva, 

urgência ou desespero de se chegar ao destino. Espera-se no ponto para ir ao trabalho, 

espera-se pontualmente para ir a escola, a uma consulta médica, uma ida ao correio. Espera-se 

para visitar alguém ou com pontadas no peito para rever um amor. Primeiro encontro, 

reencontro, desencontro. Um ponto pode abrigar tantas variações! Gosto de observar esses 

diferentes usos que um ponto pode conter para depois contar. Conto quantos ônibus passam, 

quantos não passam, quantas pessoas embarcam e quantas bufam por não ser ainda seu 

momento de partir. Conto as que cantam, e os que contam suas histórias. Já fui cantada num 

ponto também. Muitos contêm seus ânimos, afinal de contas, não é fácil viver só de ônibus 

para conter os gastos. 

Contemplo a espera do outro – não espero por um ônibus, não espero o embarque, nem o 

reencontro, não espero pelo trajeto. Eu embarco apenas na viagem de permanecer e ver o 

outro partir, de demorar-me sem me incomodar.  

Não poderia me esquecer da dezena de férias de verão que passei no interior de São Paulo na 

casa de meus avós maternos. Minha satisfação era transitar pelas plataformas de ônibus 

numeradas na rodoviária, a poucas quadras da casa de minha avó. Meu avô levava-nos para 

escolher doces. Eu me deliciava, colhendo imagens de embarque e desembarque, ansiedade e 

impaciência. 
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Bem mais tarde, mas ainda habitada por essas imagens de rodoviárias que nada mais são do 

que pontos em maior escala e estrutura, ficava pensando se a distância era a mesma para 

quem chegava ou para quem partia. Chegar a algum lugar teria a mesma distância do que 

partir ou retornar, mesmo que os pontos de partida e chegada fossem os mesmos? Sentidos 

opostos poderiam variar mesmo que a trajetória fosse a mesma? 

O que sei de tudo isso é que pontos continuam a me instigar, abrigam meu deleite de 

contemplar as variações que os percorrem – de espaço, de tempo, de percursos. Um ponto 

que nunca me parecerá final, um ponto no meio, um ponto reticente, um eterno exercício de 

poder dormir no ponto! 

*** 

 

Não resisti a escrever mais um lampejo que me ocorreu aqui, nesta suposta conclusão. Imersa 

entre ideias sobre notas – anotações escolares, musicais – e pontos – constelares, finais, 

espaciais –, fico a pensar que, mesmo ao término desse trabalho, apenas para pontuar aqui, 

não paro de anotar imagens. Há uma música em que os acidentes das frases são transformados 

em notações sonoras: “virgula, parênteses, exclamação, ponto, pula linha, travessão” (Teatro 

mágico). Canção que invoca o desafio da escolha da palavra escrita, rabiscada, que surge 

“pequena, querendo se esconder no silêncio, querendo se fazer de oração”, que chega 

sozinha, mas vai se alongando para poder não precisar mais falar, sustentando-se como 

invenção, tornando-se música, deslocando notas e pontos, sonoridades e escrituras. Palavras 
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sendo simplificadas, tentando se sustentar como mínimos acidentes musicais, espécies de 

notações que indicam pausas, falas, repetições, durações, sinalizando movimentos sonoros e 

entonações inaudíveis e, no entanto, notáveis. Que acidentes ainda podem povoar este 

trabalho? Que notações ainda soarão? É preciso partir, mas, antes disso, visitemos pontos 

sobre notas, contemplemos mais uma fermata que indica pequena interrupção entre 

compassos, aqui, talvez, soando descompassados. Ou teúdo, que indica sustentação de 

variações de dinâmicas ou ainda prolongamento da duração de mais uma simples entonação, 

tentando dar uma última combustão. Grandezas de escalas de vastidão. 

O desafio que me coloquei nessa tese foi de falar por pontos luminosos, notas sutis, nebulosas 

entrelinhas, palavras gritando imaginários. Gestar imagens, lampejar gestos. Convocação do 

sensível tentando ser linguagem, pretendendo atingir um mínimo de transmissibilidade sem 

sucumbir em sua opacidade. 

Nessa altura, tento dar conta da pontualidade do prazo, é preciso que ele expire, já sabendo 

que o inacabado nos acompanhará. Tento sintonizar as pontuações todas que poderiam se 

desdobrar, mas me preocupa apenas, neste momento, não passar do ponto e deixar a abertura 

necessária para que nota e ponto possam variar infinitamente. Pontos e notas marcam tempos, 

e chega-se assim ao fim deste trabalho. Poderia me demorar até o infinito, ponto inexistente, 

mas é preciso contabilizar os pontos ao término de uma tese.  

Então, entre pedras e abalos, chapéus e papéis, navegações e gotejamentos, açoitamentos e 

desaparições, deixo boiar essas últimas palavras, apostando que elas se soltem, como pólen, 
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deste papel. Que não permaneçam como uma caixa preta esquecida, mas que trepidem 

sismograficamente sobre nossas peles de imagens. Que a ardência siga – entre pontos cegos – 

invisível, mas sentida, não dando ponto sem nó e, ao mesmo tempo, nunca desejando ser 

ponto de arremate. Que siga vibrando em pontos frouxos, alinhavando direito e avesso, 

imagem e gesto, ativando o pensamento com todo grau de sensível. 

 

É preciso saber a hora de parar, talvez com um ponto atrás, escondido.  
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