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Apesar dos pesares, continuamos presentes! Apesar do cansaço, 
nos mantemos de pé e caminhando! Apesar das decepções, continuamos 
a sonhar, com esperança de que tudo uma hora vai passar e poderemos, 
então, viver em um mundo melhor. Talvez demore meses ou até anos, 
talvez venha como um estalar de dedos ou por meio de um processo 
gradual e lento. Ainda que o futuro não corresponda a todas as nossas 
expectativas, apostamos na transformação, pois nossas ações contribuem 
para que ela aconteça.   Sabemos que nada é alcançado sem luta, por 
isso, trabalhamos arduamente para alcançar nossos objetivos. Conquistar 
o que temos hoje não foi nada fácil e só foi/é/será possível colher os fru-
tos porque as sementes foram lançadas em solo fértil. Quando o projeto 
da Revista Desvio foi concebido, os membros fundadores referiram-se a 
ela como “uma revista em construção”, frase que se tornou seu lema e 
continua a ser: a construímos diariamente - nós e vocês.

A Desvio é um ato de esforço e afeto, uma plataforma onde o tra-
balho é executado apenas por voluntários, motivados pela vontade da di-
vulgação científica, acadêmica e artística. Em meio a tantas dificuldades, 
nadar contra a corrente e alcançar a marca de dez edições contínuas é 
algo que não pode passar despercebido. No mês de novembro com-
pletaremos cinco anos desde o primeiro lançamento e comemoraremos 
meia década de existência com uma Edição Especial. Na publicação em 
questão, nosso objetivo consistirá em divulgar e exaltar projetos que, 
assim como a Desvio, são motivados pela força de vontade de seus or-
ganizadores. A publicação reunirá relatos, entrevistas e outras formas de 
escrita de projetos acadêmicos e culturais que se engajam para oferecer 
um trabalho de qualidade. Então, fiquem atentos ao nosso site!

Finalmente chegamos à décima edição corrente da Revista Des-
vio! A conquista parece ter um sabor amargo diante do momento no qual 
vivemos: uma pandemia mundial e a crescente onda reacionária. Nós, jov-
ens, por vezes nos sentimos impotentes, como se não fosse mais possível 
pôr em prática os nossos projetos, ter sucesso. Parece não existir motivos 
para comemorar, nem mesmo um feriado ou aniversário, diante dos dias 
persistentemente frios, cinzas, estagnados. Na atual conjuntura do país, 
nossas energias são consumidas na constante busca por sobrevivência, 
que tornou-se um modo de resistir por excelência. Contudo, mesmo di-
ante de um cenário tomado por incertezas e desafios, não poderíamos 
deixar de registrar este momento, de produzir memória. Afinal, lançar a 
décima edição é um marco importante para um projeto como  o nosso.
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A presente publicação é constituída por artigos, crítica de arte, 
ensaios teóricos, ensaio visual, entrevista, poesias, relato de experiência 
e textos livres. Na primeira parte, contamos com: o ensaio visual “Vida 
em trânsito”, elaborado por Karoline Alves da Silva e Maria Luisa Côrtes, 
idealizado no IFRJ do Campus de Belford Roxo; a crítica de arte “Camin-
hos para além da margem”, escrita por Beatriz Ellen Roza e Clarelis Ro-
drigues, referente à exposição virtual organizadas pelas alunas do curso 
de História da Arte da EBA/UFRJ; o texto livre “Uso contra espaços”, de 
Lucas Soares, mestrando em Artes, Cultura e Linguagens na UFJF; a en-
trevista “Carinha bonita, coração triste”, que já indica em seu subtítulo 
ser uma conversa entre Luíza Donner e Paula Amparo, respectivamente 
artista e entrevistadora; o ensaio “Minha Querida Pedra no Universo do 
Meu Rim”, da artista-pesquisadora Isadora Aventureira, aluna do curso 
de Artes Visuais da EBA/UFRJ; o texto “Cuspindo Caroços”, de Almeida 
da Silva, alune do mesmo curso e instituição da autora que lhe antecede; 
em seguida, o artigo “O Construto Estético-Social da Pixação”, de Ga-
briel Dias, mestrando em Filosofia na UFOP; o ensaio “Música Afunda-
mental”, de Bernardo Girauta, doutorando em Comunicação e Cultura 
na UFRJ; e o artigo “Ruído=X e Decoerência Transcendental”, de Cássia 
Siqueira, mestranda em Filosofia na UFRJ.

A segunda parte da décima edição corresponde ao Caderno 
Especial - Arte e Pandemia, o qual recebeu um número expressivo de 
submissões, acima da quantidade média. Infelizmente, não foi possível 
contemplar a todos, contudo, esforçamo-nos para abarcar o máximo de 
trabalhos. Selecionamos: poesias de Marianna Ferrodri; o texto  “Centro 
de Gravidade”, de Sy Gomes; a resenha de Júlia Dias, “A prática 
artística, formas de conexão e pandemia”; os textos livres “Quatro 
correspondências”, de Jandir Jr., “Esta é uma carta para o futuro”, 
de Rêzi de Souza, “O que aconteceu na penitenciária ____________?”, 
de autor Anônimo; os relatos de experiência “Tentativas de dobrar 
o ego”, de Rebeca Tolmasquim e “Pensamento em Trânsito”, de 
Vitória Araujo; os ensaios “Desfigurações e metamorfoses”, de Thales 
Ferreira e “Educativo em Isolamento”, escrito por Rafaella Rozo da 
Costa, Natália Werneck, Catarine Elisabete Lusser Zanatta; a entrevista 
com os participantes da “Casa-Membrana”; e por último os artigos 
“Experimentos e Performances na Pandemia”, de Thi. Gresa e “Ensinar 
Arte em Casa”, de Danielle Mansur.
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A terceira e última parte está diretamente conectada com a anterior. 
Em resumo, consiste em uma exposição virtual, organizada a partir do envio 
de propostas para a chamada do Caderno Especial - Arte e Pandemia. 
No total, recebemos quarenta e cinco trabalhos de diferentes linguagens 
e poéticas. Entretanto, devido ao número de pessoas interessadas em 
ser a Capa da edição e/ou compartilhar sua produção na seção Dupla 
de Artistas, resolvemos criar uma exposição para acolher o máximo de 
artistas possível. Mesmo com a adoção desse formato, inédito em nossas 
publicações, nem todos puderam ser contemplados. Como fazer uma 
seleção justa? Normalmente, a equipe da Desvio é a única responsável 
por decidir quem irá estampar a publicação, mas em razão do volume 
de trabalhos resolvemos formar uma equipe de curadoria. Composta 
por sete profissionais atuantes no campo das artes visuais, as decisões 
do grupo foram tomadas coletivamente, resultando na escolha de vinte 
e três artistas. É importante mencionar os nomes dos curadores, sendo 
eles: Bruna Mazzotti, Gabriel Fampa, João Paulo Ovidio, Laura Ludwig, 
Mônica Coster, Rafael Amorim e SEMA. Cada um se comprometeu em 
escrever um pequeno texto, no qual abordaram um conjunto de trabalhos 
e os articularam. 

A exposição é constituída por bordados, colagens, desenhos, fo-
tografias, fotoperformances, ilustrações, textos e pinturas. Em ordem al-
fabética, os participantes da mostra são: Andrew Moreira, Anna Janot, 
Brenda Cristina, Carol Peso, Gabriella Kuima, Guilherme Kid, Gunga 
Guerra, Isadora Almeida, Julia Machado, Júlia Moraes, Laíza Ferreira, 
Leyda Torquato, Luana Aguiar, Manoel Oliveira, Mariana Rocha, Mateus 
A. Krustx, Nathalia Matsuda, Pedro Lacerda, Rafael dos Santos, Renata 
Sampaio, Sabres (Sabrina Castro), Talita Nascimento e Zex Xiz. A maior 
parte das propostas artísticas foram desenvolvidas no contexto do isola-
mento social, medida adotada por causa da pandemia de COVID-19, con-
tudo, algumas a tratam de modo explícito, com uma visualidade própria 
desse momento, enquanto outras exploram a questão/temática por um 
viés mais implícito. Existe uma distância entre o período do fazer e a 
data de publicação da revista, porém, o descaso dos governantes com 
a população brasileira, seu projeto nefasto de sucateamento das institu-
ições, impede-nos de acordar desse pesadelo, ainda tão presente. A volta 
à “normalidade”, tão desejada por todos, deixa a posição de realidade 
para assumir o posto de utopia. 

      Por fim, desejamos uma ótima leitura e reforçamos aqui que é preciso 
cuidar de si, mas também cuidar dos nossos, porque somente juntos 
seremos mais fortes.  
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USO CONTRA ESPAÇOS
sobre objetos de símbolo e vontades de memória

Lucas Soares1

RESUMO: As palavras reunidas neste relato partilham uma breve reflexão, ainda 

na superfície, de um encontro com 12 bancos de concreto e os atravessamentos 

destes com as materializações de símbolos, memórias e narrativas que tensionam o 

conceito de monumento. Pensar no sentido dos acontecimentos que nos passam, 

assim como reagimos a eles, tornam-se eixos de sustentação para essas mesmas 

palavras.

Recentemente, venho olhando o meu olhar. Não entendo isso como mérito ou 

como demérito, apenas observo essa incessante ação de observar. Em certos 

momentos, sinto que por um instante perco completamente toda a capacidade 

de foco e profundidade. Tudo que vejo são cores, que insistem em se apresentar 

às minhas pupilas como uma paleta suja de tintas misturadas que reagem entre 

si e se contaminam. Em outras situações, acontece o contrário: um estado de 

vigilância digno desses dispositivos técnicos que nos vigiam e moldam nossas 

experiências.

Existem, ao certo, outros lados dessa moeda. Todavia, tais aspectos não 

impedem meus olhos de ficarem vermelhos pelo esforço. Acho que a cor deles 

era próxima a de um vermelho Chinês: vívido ao ponto de, um dia desses, me 

fazer ir a um oftalmologista. Estava na minha cidade natal — Miracema, RJ —, 

onde, por incrível que pareça, só existem três “médicos de vista” e todos fica-

1 Lucas Soares é graduado no Bacharelado em Artes Visuais (UFJF). Mestrando 
em Artes, Cultura e Linguagens (UFJF), com pesquisa paralela à própria produção artís-
tica na linha de pesquisa Estudos Interartes e Música. Artista Visual com atuação desde 
2018. E-mail: lucassoaresarte@gmail.com.
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vam do outro lado da cidade — o que era uma distância considerável. Vi-me, 

então, percorrendo aquele caminho. Era uma quarta-feira, acho que a primeira 

quarta na qual eu saía de casa havia tempos, quando caminhei em um estado 

de contemplação dos espaços. Lembrei-me de Robert Smithson que, a partir 

de uma caminhada pelos monumentos de Passaic (SMITHSON, 2009), com uma 

câmera na mão, relata-nos sobre uma dimensão temporal e crítica dos espaços 

abandonados e/ou enferrujados pelo tempo e sobre a monumentalidade desses 

restos. Nesse dia, passando por uma praça, deparei-me com restos de uma 

ferragem simbólica: uma dúzia de bancos de concreto.

Nesses bancos havia alguns nomes que eu não conhecia muito bem, mas 

que já tinha escutado em algum momento na vida: Tostes, Padilha, Freitas etc. 

(Figura 1 e 2). Eram os nomes das famílias dos comerciantes mais ricos da cida-

de. Existia ali uma imagem-trauma que evidenciava um anacronismo de tempos 

coronelistas, que ecoam naquele espaço ainda hoje.

Fig. 01: Walter Tostes Padilha. Fonte: Acervo do autor, 2020.
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Fig. 02: Oliveira & Mendonça. Fonte: Acervo do autor, 2020.

Curioso o fato de serem bancos, não? Dentre os diversos significados 

de banco, me atento a dois: ao banco enquanto assento coletivo provido de 

encosto ou não e ao banco como estabelecimento ou sociedade mercantil de 

crédito, onde se opera em câmbio. Ambos os sentidos se faziam cada vez mais 

presentes enquanto eu rodeava o chafariz central daquela praça. Os 12 bancos 

dispostos em um círculo espectral, na devida ausência de corpos, adquiriam 

uma relação alegórica, fantasmagórica e um tanto ritualística. Nesse sentido, 

a sobreposição entre palavra (nomes próprios) e os códigos de um objeto (re-

presentação de um espaço) estabeleciam um território simbólico e uma ordem 

do discurso. Operava assim uma delimitação, identificação, individualização e 

valorização de algo pertencente à esfera pública. Não só isso, aqueles bancos, 

em todos os sentidos possíveis, demarcavam um lugar (Figura 03).
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Fig. 03: Registro de caminhada. Fonte: Acervo do autor, 2020.

Em minha pesquisa atual, venho dedicando meu olhar à noção de mo-

numento – em específico, a materialização (ausência/presença) da representa-

ção negra nesses símbolos. A palavra moneo, que, em latim, deriva de advertir, 

apresenta-se tanto no sentido de despertar quanto no de cobrar atenção (evi-

denciar). Acredito que se formos capazes de compreender a construção de um 

monumento como um dispositivo de representação e manutenção de poder 

imposto por práticas coloniais, podemos relacionar tais fatores com as manuten-

ções dos espaços, das dinâmicas de pertencimento e construção de lugar, dos 

processos históricos e das relações de trabalho. Relativamente a monumento, 

não falo apenas do escultórico (embora me desperte questionamentos), mas 

da materialização de imagens, de situações e até de hábitos que apresentam 

uma lógica monumental, como a própria presença de uma dúzia de bancos em 

uma praça. Pensar nessas coisas banais e nos seus posicionamentos nos permite 

chegar ao encontro do outro. A chave para novas percepções passa a ser um 

contato de subjetivação dessas memórias coletivas a partir de uma afirmação de 

uma negridade em diáspora.



29 edição DEZ / 2021

Néstor García Canclini nos fala que com o desenvolvimento moderno e as 

dinâmicas das cidades enquanto espaço de mercadoria de “interesses mercan-

tis”, existe um cruzamento entre os “interesses históricos, estéticos e comunica-

cionais” (CANCLINI, 2008, p. 301). Em tal disputa de territórios, estabelecem-se 

relações entre as manutenções e construções de lugares, as identidades e os 

pertencimentos. Nesse caminho, penso nos tantos e tantas que movimentam as 

engrenagens das cidades: os(as) trabalhadores(as).

Sobre os bancos, estou em processo de pesquisa e procura de funcioná-

rios(as) negros(as) que já trabalharam ou trabalham nos estabelecimentos dos 

respectivos donos dos nomes presentes naqueles assentos. Busco conhecer 

essas pessoas e encontrar imagens — suas histórias, motivações, experiências 

— evidenciando o indivíduo em oposição ao marco. Tais corpos — nossos cor-

pos — não se limitam ao sentar-se nesses assentos, mas buscam um levante. 

Assim sendo, observo cada banco como um pedestal para essa vontade de me-

mória. Acredito que os usos contra estes espaços e carregos coloniais, podem 

possibilitar a abertura de caminhos para compartilhamentos de visões e modos 

de vida que envolvem um corpo coletivo, insurgindo a voz como uma forma de 

expansão e liberdade.
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CAMINHOS PARA ALÉM  
DA MARGEM
exposição virtual debate a pluralidade artística  
de mulheres negras

Beatriz Ellen Roza e Clarelis Rodrigues1

No início de 2020, quando o Brasil entrou em um cenário pandêmico, a sensa-

ção que ficou em muitos de nós foi de vazio. Conforme o tempo passou, além 

de um sentimento de incerteza, a necessidade de nos manter conectadas com 

espaços que se fecharam dominava parte significante dos nossos pensamentos. 

Enquanto isso, o movimento do Black Lives Matter ocorria e estátuas eram der-

rubadas, pichadas e ressignificadas. Ainda que o Brasil tenha uma história racial 

diferente da história dos Estados Unidos, o que acontecia lá movimentava as 

pautas aqui. Isso causou indignação, mas também nos deu esperança por um 

movimento negro brasileiro mais radical, nos inspirou resistência.

Nós tentamos conciliar essas feridas com o desejo de produzir. Neste con-

texto, criamos o Para Além da Margem, um projeto de exposição virtual2, com 

o propósito de transpassar as barreiras coloniais presentes na História da Arte, 

que, por séculos, instituiu seus próprios centros de arte erudita. Nós queremos 

incentivar o diálogo entre mulheres negras de diversas realidades e promover a 

celebração do fazer e do pensar artístico.

1  Graduandas em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
E-mail: beatrizellen17@icloud.com e clarerodrigues5@gmail.com
2  O site da exposição virtual é o paraalemdamargem.com. Além da curadoria, 
nele há mais informações sobre as artistas, o projeto e também textos de autoras que 
inspiraram a curadoria.
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BEATRIZ: Eu já tinha a ideia de fazer uma exposição apenas com mulheres ne-

gras há certo tempo, mas sempre com muitas implicações. Quando a pandemia 

começou, saber que meus planos pessoais e profissionais iam ser adiados me 

deixou em desespero. A sensação de estar sempre um passo atrás de todos é 

comum quando se é preta, da Baixada Fluminense (periferia do Rio de Janeiro) 

e estuda em um curso tão elitista quanto História da Arte. Mesmo me dedicando 

nas aulas, sei que as oportunidades do mundo da Arte já estão direcionadas a 

quem tem contatos, dinheiro e pele branca. Transferir esse pensamento para a 

“nova realidade” só causou mais ansiedade, pois eu sabia quem teria condições 

de aproveitar o tempo ocioso para fazer cursos e formar um currículo incrível (e 

caro). Contatei Clarelis quando amadureci a ideia da exposição e a parte visual 

do site. Passamos por algumas semanas de debates até que idealizamos o que 

queríamos para o projeto. E, então, fomos atrás de algumas artistas, que se 

engajaram muito com a exposição.

Fig. 01: Captura de tela da página inicial da exposição Para além da margem.
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Criamos um edital de chamada feito especialmente 

para a plataforma online da UFRJ, que chegou aos estudantes 

da UFRJ, com o apoio da coordenação do curso de História 

da Arte e da Escola de Belas Artes. No total, selecionamos 17 

artistas para integrar a exposição, e, então, planejamos uma 

entrevista com elas para a criação de um texto de perfil. As 

perguntas eram baseadas nas leituras que fizemos sobre as 

obras de cada uma. Durante as conversas, outras questões 

surgiram e algumas dessas mulheres nos levaram para cami-

nhos distintos porque cada personalidade se encaixava em 

uma história única, refletida em cada linha. Após produzir os 

textos, percebemos que essas mulheres tinham mais em co-

mum do que em primeiro momento: apesar da singularidade, 

todas tinham a disposição e a necessidade de se expressar e 

fazer arte com o que tinham disponível.

CLARELIS: Enquanto conhecia melhor as novas artistas, pen-

sei muito no significado da palavra curadoria. Para além da 

concepção e montagem de uma exposição artística, meditei 

sobre o sentido etimológico que a palavra emprega, como o 

ato de cuidar, zelar e curar. Pensei em como a curadoria digital 

abriu portas para infinitas possibilidades, mas me preocupei 

com as dificuldades que a internet trouxe à relação especta-

dor/obra e, sobretudo, à relação do curador/artista. Até que, 

após ler o texto que produzi, uma das artistas me agradeceu 

pela sensibilidade que tive em descrever a relação dela com a 

mãe. Quando escutei isso, tive certeza de que o foco da nossa 

exposição seria tentar nos aproximar das artistas em diferen-

tes camadas. Então, por meio de novos contatos, passamos 

a colocar em prática o conceito da plataforma e a disposição 

das obras.
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Fig. 02: Captura de tela da exposição Para além da margem.  

Obra “Catirina” da artista Aline Guimarães, 2020.

Fomos muito gratas pelo tempo disponibilizado pelas artistas. A intenção 

do projeto, além de juntar um grupo de artistas negras, era criar uma plataforma 

para que elas pudessem, juntas, falarem e serem ouvidas. E ninguém melhor 

para falar sobre as artes delas do que elas mesmas. Nós acreditamos que a 

presença da voz de cada artista deu alma ao projeto, tornou o Para Além da 

Margem mais real e sensível.

A criação do projeto foi muito especial e única porque nós pudemos co-

locar em prática os aprendizados que ainda estão sendo adquiridos na Univer-

sidade. Sem dúvida, essa foi uma experiência que agregou muito para nosso 

desenvolvimento acadêmico ao mesmo tempo em que pudemos produzir algo 

que dialoga diretamente com a comunidade. No livro Memórias da Plantação, 

a autora Grada Kilomba reflete: “Um profundo niilismo e destruição nos invadi-

riam se considerássemos a margem apenas uma marca de ruína ou de ausência 

de fala, em vez de um lugar de possibilidade.” (GRADA, 2019, p. 69) Ela nos 

convida também a relembrar os pensamentos de Bell Hooks que evidenciam a 

margem como um lugar de criatividade e produção de conhecimento, logo, de 

resistência.
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Apesar da autora se referir à academia, tomamos a liberdade de usar es-

sas palavras para os ambientes da Arte que têm sido elitistas e racistas ao longo 

da História. Em suma, percebemos que ir para além da margem não se trata 

apenas de habitar e resistir ao centro, mas sim enxergar as nossas comunidades 

como lugares que devemos integrar. Dessa maneira, conseguiremos entender 

as periferias como os verdadeiros centros de Arte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

KILOMBA, Grada. Memórias de Plantação: Episódios de racismo cotidiano. 
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CARINHA BONITA, CORAÇÃO 
TRISTE
uma conversa entre Luíza Donner e Paula Amparo

Luíza Donner1 
Paula Amparo2

Nós, nascidas e nascidos nos anos 90, crescemos consumindo e nos relacionan-

do com imagens, músicas e filmes de uma maneira fast food, responsável por 

uma espécie de virada subjetiva no nosso modo de pensar e elaborar o mundo. 

Comemos e digerimos imagens à alta velocidade, e possuímos mentes rizomá-

ticas acopladas a olhos que passeiam por janelas fluorescentes. Esquecemos 

e lembramos à medida que abrimos e jogamos com essas janelas luminosas. 

Essa conversa desapegada com a artista e amiga Luíza Donner é cheia dessas 

entradas e saídas luminosas, que circulam em torno de diversas questões que 

debatemos na nossa rotina. Tentei elaborar algumas perguntas e, junto à Luíza, 

organizamos o seu trabalho nesse texto em conjunto, que usualmente chama-

mos de entrevista.

Luíza coloca o consumidor e o espectador de arte na mesma página. As-

sociamos consumo aos frequentadores de shopping, esquecendo que a arte 

também funciona de acordo com as demandas do mercado. O público é um 

espectador formado para consumir e encher exposições montadas com segu-

ros milionários. As calçolas bordadas (Figura 01) manualmente por Luíza, que 

precisamos encomendar e aguardar na fila, são vendidas por R$ 49,90, o que 

não às emoldura dentro de um objeto convencional de arte, mas as tornam cir-

culáveis. O objeto de arte é tocado, usado e descartado. Esse gesto me lembra 

Lygia Pape em 1975 com os seus Objetos de Sedução, sacos preenchidos de 

quinquilharias variadas que eram vendidas por um cruzeiro. O público do MAM-

1 Artista e feminista.
2 Historiadora da arte e feminista.
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-Rio adquiriu trabalhos de arte nessa “feira livre” de Lygia Pape, materializados 

em calendários de mulher pelada, espelhos e loções afrodisíacas. Em passeios 

pelo Saara podemos adquirir todos os objetos vendidos por Lygia Pape, assim 

como uma calcinha de “vovó”. O preço quebrado proposto por Luíza me lem-

bra àqueles enormes cartazes amarelos que os mercados usam para anunciar 

os produtos em promoção. Essas duas situações que envolvem adornos do uni-

verso erótico, nos lembra que tudo pode estar a venda, inclusive a artista. Ao 

pensar essas questões ao lado de Luíza, o que eu gostaria de destacar é a de-

licadeza para encarar essas “obsessões culturalmente associadas às mulheres, 

como sexo, beleza, alimentação, rotina, consumo e limpeza” (MÁRCIA X) que 

as cartas, confissões e sussurros da artista evocam, para depois jogar com elas 

e repetitivamente nutrir e acumular com o bordado uma galeria de imagens do 

óbvio: a dor de cotovelo, a cantada sacana e a tarde solitária assistindo vídeos 

na internet. Somos essa geração e está tudo bem.

Fig. 01: Projeto calçolas Mambembe, 2018 – atual.
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PAULA: Nos conhecemos em 2017 e convivemos durante um fim de semana, 

no sítio da Carina. Acredito que isso coincide um pouco com a sua produção de 

bordados. Lembro que você juntou alguns amigos para bordar, em um horário 

em que eu dormia. Ao acordar, ganhei uma pequena imagem da Bela, minha 

cachorra, feita pelo Marcos. Essa atividade juntou vocês rapidinho e quebrou 

o gelo daquela viagem de desconhecidos – assim como a pizza, a fogueira, a 

festa. Depois, vi as imagens dos bordados se transformarem em presentes e rou-

pas. Acho que seria interessante começarmos falando das agulhas e das linhas 

que possibilitaram essas ligações. Por que a escolha de deslocar o bordado de 

tantas cenas cotidianas e que abraçam esses momentos de viagens e amizade, 

para chama-lo, enfim, de arte?

LUÍZA: Eu iniciei minha produção lá pra 2013, sempre como um hobby. Dessa 

primeira leva de bordados, mantenho só um ou dois, porque todos eram feitos 

para presentear amigos. Meu trabalho, nesse sentido, é bem íntimo, imediato, 

espontâneo e óbvio. Então sim, a roda de afetos sempre fez girar essa pro-

dução. Lembro que nessa viagem, não sei bem porque, juntou muita gente. 

E sempre que vamos pro sitio dessa amiga inventamos/brincamos que vamos 

fazer “workshops” com a ideia de alguém passando seu conhecimento para 

os outros dessa maneira oral. Seja cozinhando ou bordando, viajar em grupo 

sempre implica nesse “fazer junto”, né?

Eu tinha bastante vergonha da minha produção, nunca levei ela muito a 

sério como arte, então pra mim foi muito importante ir criando esse circulo de 

segurança de pessoas que elogiam e acreditam no meu trabalho para só uns 3 

anos mais pra frente eu me assumir como artista. Os amigos te ajudam a sair do 

armário, digamos. Um círculo de afeto que faz você se sentir segura. Enfim, vida 

como esse grande “vai procurar sua turma”.

Posso contar uma anedota?

Tem uma artista que eu gosto muito chamada Kimsooja. Ela é coreana 

e trabalha majoritariamente com video e instalação. Li uma vez uma entrevista 

que diz que um dia estava costurando uma colcha com a mãe dela e, no exato 

momento em que passou a agulha pela superfície do tecido, teve uma sensação 

***
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como um choque elétrico, a energia do seu corpo canalizada através da agulha, 

parecendo conectar-se à energia do mundo. A partir desse momento, entendeu 

o poder da costura: a relação da agulha com o tecido é como o seu corpo com o 

universo, e a relação fundamental das coisas e da estrutura estava nele. A partir 

dessa experiência, por cerca de dez anos, ela trabalhou com roupas e tecidos, 

costurando e embrulhando, processos compartilhados de contemplação e cura. 

Ela sempre usava roupas velhas e colchas tradicionais coreanas – que retêm os 

cheiros da vida, das memórias e das histórias dos outros, embora seus corpos 

não estejam mais lá – abraçando e protegendo as pessoas, celebrando suas 

vidas e criando uma rede de existências.

Adoro essa fala dela, fico toda arrepiada.

PAULA: Ah! Era a sua saída do armario! Ser artista envolve a palavra “exposi-

ção”, colocando o artista na posição daquele que se expõe e isso é algo que 

sempre me intrigou. Talvez essa seja a parte mais difícil para mim, o que vai 

formando silêncios que se adequam ao corpo do texto. Silêncios que precisam 

ser trabalhados, lapidados. De 2013 até 2017 temos uma dessas lacunas. Você 

gostaria de falar um pouquinho sobre ela? Gostaria de saber como você apren-

deu a bordar e como funcionou essa suspensão.

LUÍZA: Eu acho que as lacunas ajudam a criar o mistério. E o mistério ajuda a 

fazer o jogo de sedução. Posso falar da minha trajetória mais ou menos assim: 

desde 2016 venho pesquisando e desenvolvendo meu trabalho tendo em vista 

temas referentes a tristeza feminina, a melancolia, o uso de diários e um certo 

tipo de humor existencialista. Esses temas me ajudam a perceber e entender o 

que é ser mulher no mundo contemporâneo e dessa forma tento criar material 

para assim ser artista.

Imagens provenientes da internet tem sido a maior fonte de inspiração 

para o desenvolvimento de meu trabalho, pois acredito que nossos aparelhos 

eletrônicos funcionam como um tipo de janela que nos apresenta não ao mundo 

real, mas este mundo ampliado e almejado por nós. O algoritmo é manipulável 

e desejante, igualzinho a gente.
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O bordado começou a vir como forma de representação desta experiên-

cia tátil desordenada proveniente do entendimento destas imagens virtuais. Eu 

acho que isso ocorre porque, apesar de toda nossa crítica sobre o materialismo 

da vida moderna, a atenção ao material é precisamente aquilo que está ausente.

Eu sou muito debochada, né? Então o humor sempre foi um forte aliado 

meu no fazer artístico. Lembro de você me contando daquele trabalho da Pape 

de 1975, no qual ela se vestia de femme fatale e assumia a postura ativa no ato 

da conquista. Neste deboche de Lygia há com maior clareza a relação da co-

queteria com o jogo e a arte. O Simmel escreve que “(a coqueteria) é em sumo 

grau aquilo que Kant expôs como a essência da arte: “uma finalidade sem fim” 

(SIMMEL, 2008, p. 91).

Com o bordado proponho um fazer artístico que é dentro e fora ao mes-

mo tempo. Ser dona de casa é uma finalidade sem fim. Simmel conseguiu subli-

mar a ideia de coqueteria, e eu gostaria que esse movimento de reconhecer os 

clichês femininos permitisse sua sublimação. Não mais a critica e a rejeição. Mas 

observação, admiração e inspiração para finalmente entender este mundo. Este 

mundo de mulheres. Se somos metade da população, torna nosso dever ético 

como artista tentar criar a female gaze.

Fig. 02: Cartas à Leonilson; Diário de Algodão, 2019.
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PAULA: O bordado adere bem diferentes tecidos, possuindo apelo comercial 

ao ser impresso em casacos, camisas e calcinhas. Você tem vínculos ligados à 

moda, o que me faz pensar em algumas incursões a esse território através da sua 

marca, a Mambembe Corporations, onde podemos adquirir calcinhas exclusivas 

produzidas manualmente (e lentamente) por você. Ao mesmo tempo, uma parte 

da produção vai para as paredes, as caixas e os púlpitos das galerias, como 

as Cartas a Leonilson, diário de algodão (Fig. 2), que vi em uma exposição no 

Paço, em 2019. Como você pensa esses diferentes formatos e propósitos que o 

bordado pode adquirir dentro da sua produção?

LUÍZA: Eu acho que de certa maneira, eu bordo para o esquecimento. Tudo 

que eu faço tem um certo desprendimento. Lembro do curador Marcelo Cam-

pos me falando assim: “o desapego é um conceito seu”. O que eu faço é para 

se perder por aí, como um fantasma. Eu estudei cinema e sempre quis ser ro-

teirista. Então minha paixão primeira é contar histórias. O que me seduziu no 

mundo da arte conceitual é perceber como é possível contar uma historia inteira 

com um único e simples objeto, entende? Meus bordados, nesse sentido, não 

são tanto uma cenografia, mas sim uma charada. Eu bordo confissões, então há 

essa transferência de intimidades. O desapego que é uma confissão. Essa con-

fissão fica mais óbvia num objeto como a calçola, mas os lenços e guardanapos 

eu sempre os vejo como “cartas”. Há sempre esse jogo de um segredo que há 

de ser contado entre mim e o espectador/consumidor, algo secreto e íntimo que 

só pode ser alcançado na distância de um sussurro.

As cartas de algodão não são uma narrativa tradicional; mas sim um pro-

blema que é apresentado continuamente, sem nenhuma resolução alcançada. 

Há apenas uma repetição de momentos de separação e perda, talvez porque o 

desejo não tem fim, resiste à normalização, ignora a biologia, dispersa o corpo.
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PAULA: Silvia Federici reinvidica o estatuto político da fofoca (FEDERICI, 2019, 

p. 75-84) através de um estudo das gossips, mulheres que na Idade Média se 

reuniam em tavernas para conversar, beber e socializar, longe dos olhos dos 

maridos. Essas gossips girls eram como comadres, que construíam uma rede de 

apoio feminina que denunciava os abusos dos homens. Também eram comparti-

lhados remédios oriundos da sabedoria popular, ou o que ficou conhecido como 

bruxarias, posteriormente. A fofoca com o tempo virou uma série de conversas 

fúteis que acabam com a reputação de quem vira o assunto dela, justamente 

para separar a rede das gossips e confinar as mulheres cada vez mais ao espaço 

doméstico sob as ordens de seus pais, irmãos e maridos. Acredito que algumas 

calçolas surgem da gossip e das conversas embriagadas de banheiro feminino, 

nesse sentido anterior, antes dela ser deturpada pelo patriarcado. Conversas ou 

como você já disse: confissões, cartas, sussurros. Elas trazem frases do universo 

íntimo que ligam dor e prazer (pain makes me cum – Fig. 3), empoderamento e 

submissão (absolute submission can be a form of freedom), carinho e violência 

(baby did a bad bad thing – Fig. 4), nos fazendo pensar as taras e fetiches da vida 

sexual sob um ângulo fofo que nos diz que “está tudo bem, você não precisa ter 

vergonha”. Os meninos que também não se enquadram na demanda patriarcal 

utilizam e discutem assuntos presentes nas calçolas, integrando também essa 

rede que diz “está realmente tudo bem”. Torna-se fácil e divertido lidar com as 

questões que “não devemos comentar em público” com as nossas gossips, que 

compartilham histórias pessoais e nos ajudam a lidar com as nossas. Gostaria 

que você falasse um pouco (concordando ou não) sobre o empoderamento pro-

porcionado pelo uso dessas frases sacanas e fofas, e como elas se relacionam 

com o seu dia a dia?

LUÍZA: Ah, que demais essa comparação, amei! Sim, a fofoca é empoderadora. 

Temos muito medo do sexo e de se relacionar em geral. Mas muitas vezes esse 

medo vem mais por causa da fofoca, do ser exposto, de rirem de você. Acho 

muito chato toda essa dorzinha e ser esse bichinho assustado. Então, acho que 

a fofoca pode se unir ao deboche e se tornar uma arma de empoderamento 

incrível. Fofoca no sentido que estamos falando acho que tem mais a ver com 

confissões entre amigas, segredos que a gente só conta para quem a gente 

confia, né? Então, de certo modo, acho que voltamos para a minha resposta na 

primeira pergunta: o poder do círculo de afeto. Criamos lugares seguros onde 
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todos os jogos são permitidos. Desde falar algo maldoso até uma tara que você 

tem vergonha de confessar. Mas entre amigos, entre amantes, tudo é permitido. 

As regras de vigiar e punir ficam suspensas e podemos brincar. Não brincar num 

sentido sacana de bullying, mas num sentido de poder fazer piada de si mesmo 

e rir da própria desgraça. Vale ressaltar que muitos dos meus bordados vem de 

um lugar de frustação, sabe? Do coração partido, da mancada, daquilo que deu 

errado e se perdeu. E o que eu posso fazer além de chorar e ligar para minha 

melhor amiga? Há uma sabedoria na fofoca. Não no lado maldoso, mas no lado 

de permitir não se levar muito a sério. A arte, como a moda, às vezes se leva 

muito a sério e isso é muito chato. É preciso saber se divertir.

Eu sempre fui muito interessada em moda, publicidade e cinema e des-

de 2018 comecei a me objetificar e criar narrativas com clichês da rede, como 

empreendedorismo e bem estar. Nestes últimos dois anos, venho utilizando a 

minha própria imagem como a de uma jovem mulher transformada em objeto 

a ser consumido. A intenção é que haja um desentendimento, mas não a rejei-

ção do espectador. Vendo lingerie bordada a mão. Há um embaralhamento das 

partilhas do sensível.



43 edição DEZ / 2021

Como a calcinha é um item muito intimo, é absurdo o nível de intimidade 

que eu alcancei através delas. Clientes/amigas virtuais que me mandam nudes, 

“meu namorado adorou”, encomendam outras peças e acontece essa mini re-

volução dentro da pessoa sabe: que é se sentir bem consigo mesma. Sentir-se 

bem na própria pele. As pessoas ainda não realizaram o quanto as meninas são 

treinadas constantemente para odiar seus próprios corpos. E eu percebi que eu 

faço o trabalho oposto. Eu odeio o quanto essa minha fala soa infantilizadora, 

mas é a verdade.

Fig. 03: Projeto Calçolas Mambembe, 2018 – atual.
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PAULA: A sua fala me lembra que o infantilizado também possui potencial 

político. A infância, essa invenção e exigência dos adultos, muitas vezes aponta 

os absurdos da postura normativa e domesticada que temos que nos enquadrar 

quando “crescemos”. A artista e historiadora da arte Roberta Barros, em seu 

livro Elogio ao toque, faz a seguinte afirmação sobre a obra Pancake da Márcia 

X: “o uso da posição infantilizada assume uma posição de festejo, de travessura 

e de prazer” (BARROS, 2016, p. 201). O que me leva a outra questão que me 

intriga em seu trabalho e que diz respeito à questão do olhar: compramos cal-

cinhas e lingeries pensando em endereça-las para algum par de olhos, ou uma 

situação específica. As calçolas não me parecem endereçadas a um ou uma 

amante, pois frustram as expectativas pelas rendas, os babados e o vermelho 

vibrante. Em resumo, a calçola não é simplesmente adorno para o sexo, mas 

ela, ainda assim, pode ser. Acredito que esse movimento, torna quem usa as 

calçolas o sujeito da sua própria sexualidade, pois não busca a validação do 

olhar do outro (geralmente masculino) para poder explorar a potência do jogo 

sexual. As calçolas se inserem em um sistema de símbolos que me lembram 

das experiências de Márcia X, como na obra O reino animal (2000), no qual 

princesas nuas no estilo da boneca Barbie montam pênis de pelúcia saídos do 

rabo de um ursinho. A exploração da sexualidade feminina pela própria menina 

torna-se possível, através desse jogo com bonecas e pelúcias – os objetos do 

universo infantil apontam o absurdo dos enquadramentos. As calçolas com suas 

cores claras e aspecto fofo, possibilita pensar em um novo modo de explorar 

a sexualidade fora do discurso hegemônico. As calçolas se são endereçadas a 

algum olhar, você poderia me falar um pouco mais dele?

LUÍZA: Sim, seria um novo tipo de jogo erótico porque teríamos que repensar 

esse Eros. Seria um Eros brincalhão, mais do divertimento do que do sexo. As 

pessoas esquecem o quão divertido pode ser o jogo romântico: como crianças 

que levantam o vestido em público. Não é para ser Lolita, é para ser divertido. 

Bobo mesmo. A fina elegância do deboche. Eu sempre achei esse papo da 

lingerie sexy muito chato. Pra que serve uma cinta liga em 2020?!
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Como mulher, nunca me senti bem com a ideia de ser 

uma mulher fatal. Renda preta e batom vermelho. Coisas des-

confortáveis na meia luz. Essa imagem de mulher sempre me 

pareceu muito desatualizada. Por que ser engraçada não pode 

ser sexy?

Nunca me senti bem representada pela mídia mains-

tream. Quanto mais nova você é, mais isso dói. Depois a gen-

te vai crescendo e assimilando, procurando nossas próprias 

referências e heroínas. Por isso artistas como a Lygia Pape e 

a Márcia X são tão importantes: elas entenderam o jogo e a 

brincadeira do mundo da arte. Divertiram se, perderam a linha, 

tiraram sarro. Foram coquetes à Simmel de verdade. A coque-

te deixa flutuar no ar os seus atos, sem deles extrair qualquer 

consequência, e dá lhes um fim de todo diferente: agradar, 

subjugar, ser desejada –, sem deixar, porém, que se tome a 

sério a sua palavra.

Senti a necessidade de criar meu próprio modelo aspira-

cional. Tudo bem ser boba, tudo bem ser sem vergonha. Tudo 

bem ser tarada, sacana. Mambembe Corporations começou 

como uma piada, mas tornou-se uma brincadeira séria. Não 

anseio por instruções vagas do ponto de vista religioso de 

como ser mulher, mas por uma orientação de mulheres que 

vivam verdadeiramente. Essa pesquisa acabou virando um re-

fúgio seguro. As fofocas femininas são uma inspiração, não um 

dogma – é um mar de possibilidades que me nutre e me cativa.
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Fig. 04: Projeto calçolas Mambembe, 2018 – atual.
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PAULA: Na nossa revolução surgiu Márcia X. Seu repertório cha-

ma também imagens pops como o nome de Kurt Cobain ao lado 

de Mariah Carey, Sailor Moon e o menino com orelhas de coelho 

do filme Gummo, além de diferentes corpos femininos nus ou 

vestidos, geralmente sozinhos no tecido e deslocados de seus 

contextos. A imagem ressoa e é facilmente assimilada, de uma 

forma visualmente muito agradável, embora uma fantasmagórica 

melancolia contemporânea fique em suspenso, entre nós e o que 

é visto. Incentivada pela aparição dessas figuras belas, como Kurt 

Cobain e Mariah Carey (Fig. 5), sinto vontade de entender um 

pouco as suas referências. Lembrando um pouco da 33° Bienal 

de São Paulo que visitamos juntas, poderia compartilhar as suas 

afinidades eletivas, as contextualizando em diálogo com as suas 

criações?

LUÍZA: Nossa, vale lembrar que foi nessa bienal que eu conheci 

o trabalho do Feliciano Centurión. Meu deus, o que é o trabalho 

desse cara. Tudo que eu queria começar a fazer, ele já resolveu. 

Desse patamar, tem o Leonilson também. Se ainda bordo, é por 

causa de uma exposição dele que fui no CCBB de BH, lá em 

2015. Nossa! Essas coisas a gente não esquece, né? Certas ex-

posições ficam na gente como o primeiro beijo. Ou melhor, o 

primeiro beijo roubado.

Artistas importantes pro meu repertório: Tracey Emin, Sa-

rah Lucas, Bas Jan Ader, Bispo do Rosário, Ana Mendieta, Nan 

Goldin, Anna Costa e Silva, Randolpho Lamonier, Grayson Perry, 

Jenny holzer, Gina Pane, Miriam Schapiro, Ana Mendieta, Billie 

Zangewa, Chris Kraus, Mierle Ukeles... Mas vale ressaltar que eu 

fui adicionando todos esses nomes no meu coração DEPOIS que 

resolvi virar artista. Os nomes da cultura pop eu carrego desde 

criança.

Eu sou de uma geração que viu a tv a cabo chegando, 

pegou a internet discada e ainda comprava cd, né? Então esse 

imaginário de cultura pop ficou muito marcado em mim, acho 
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que por causa das tecnologias lo-fi da época. Era tudo tão difícil, 

meu deus, certas imagens eram tesouros para o pré-adolescente 

brasileiro. As mortes televisionadas, o disk mtv, o esporro por gastar 

toda a mesada com cds. Pra ver Sailor Moon, eu tinha que saber o 

horário e a emissora. Olha que perda de tempo. E tudo virou lixo. 

A gente pegou o começo do digital. E eu tenho muita terra no meu 

mapa astral, entende? Então quero agarrar, tocar, catalogar, acumu-

lar tudo. Mas a cultura pop tem essa coisa fantasmagórica que eu 

acho que tento capturar com o meu bordado. Fazer essas memórias  

desses fantasmas da adolescência: Kurt Cobain, desenhos que só 

tiveram uma temporada, bandas de um cd só. Foi tudo um sonho. 

Objetos relicários. Aquela caixa que a Amelie Poulain encontra no 

começo do filme, sabe? É um monte de lixo. Mas também é um 

tesouro. Eu quero lutar contra essa violência do esquecimento, con-

tra a tolice e a brutalidade. Mas ao mesmo tempo quero ser tola, 

violenta, inocente e brutal. Acho que a cultura pop mostra esse 

lado horrível/maravilhoso nosso. O que há de mais mesquinho e 

maravilhoso no ser humano. A cultura pop é inocente e brutal ao 

mesmo tempo.

Eu perdia horas na madrugada achando imagens no Tumblr 

que, sei lá, pareciam a coisa mais importante do mundo pra mim na 

época. Garotas chorando de madrugada na internet. Tem toda essa 

geração de músicos que faz música deste mesmo jeito: o James 

Blake, a Grimes, o Dev Hynes (blood Orange). É toda uma estéti-

ca: crianças que passam a madrugada adentro fazendo arte no seu 

computador. Tem muito estudo e muita paixão nesse tipo de fazer 

artístico. Na música, eles chamam essa galera de “bedroom artists” 

e adoro essa expressão; o seu quarto como o seu ateliê. É um tipo 

de pesquisa artística solitária e rizomática. Ao meu ver, tem algo 

de monge tecnológico. A minha pasta de imagens dessa época 

se transformou em muitos dos meus bordados. Gosto muito dessa 

característica holográfica da internet. Consigo correlacionar com 

meus bordados porque o “objeto” não é tão importante quanto a 

imagem. O mental vence o real. E o objeto real só existe devido ao 

universo virtual.
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Fig. 05: Mariah Carey is my Kurt Cobain, 2017.
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PAULA: Para encerrar, conta uma delicadeza?

LUIZA: Eu acho a palavra coquete uma delicadeza porque se trata de uma pa-

lavra antiga. O termo correto hoje em dia seria piriguete. Ou será que piriguete 

já está datada e tem um termo novo que eu nem conheço?
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MINHA QUERIDA PEDRA NO 
UNIVERSO DO MEU RIM

Isadora Aventureira1

RESUMO: Ensaio-trabalho-pesquisa artística e interdisciplinar que tra-

ça relações entre a pedra no rim que eu tenho em mim e o universo, 

passando pela formação de planetas, imagiologia médica, cristais, ter-

mos científicos e fatos curiosos que conectam cálculos renais ao cosmos.  

PALAVRAS-CHAVE: Pedra; Rim; Universo.

I

Carrego comigo uma pedra no rim há alguns anos. Meu rim é o universo 

formador, onde a pedra nasceu e cresceu tal qual um planeta nasce e cresce 

no cosmos. Ela é um elemento que me conecta diretamente ao espaço. É um 

cristal que se desenvolve dentro do meu corpo. Este texto vai dizer de pedras 

renais e de corpos celestes e das relações entre eles, desde suas formações, que 

seguem os mesmos princípios, às suas destruições, quando voltam a ser poeira. 

Antecipo que um e outro nascem a partir de partículas que se aglomeram com 

cada vez mais outras para crescer. Portanto, esse texto também é uma pequena 

acumulação de termos científicos, fatos curiosos envolvendo pedras nos rins e 

imagens médicas e astronômicas das quais me apropriei.

1 Isadora Aventureira é artista pesquisadora, graduanda em Artes Visuais/Escultu-
ra na Escola de Belas Artes na UFRJ. Pensa o artista enquanto um personagem e uma 
figura pública, criando narrativas ficcionais e irônicas por meio da própria imagem. A 
aventura de deslocar-se pelo Rio de Janeiro é seu ponto de partida, por isso também 
desenvolve trabalhos que tratam do transporte público como lugar, reinserindo seus 
elementos no espaço com performances e intervenções.
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Imagens de dentro do corpo e do universo sempre foram buscadas e estu-

dadas. E com o avanço da tecnologia vemos cada vez mais longe no espaço, ou 

cada vez mais dentro do próprio corpo. Por conta disso, a aproximação dessas 

imagens não está somente em algumas semelhanças estéticas, mas no desejo 

de encontrá-las e registrá-las, apesar das diferentes formas de captura, usando 

luz, som, ondas eletromagnéticas. A ótica de um endoscópio é semelhante à de 

um telescópio e os resultados e informações que ambos produzem nos fascinam.

Fig. 01: Diagrama planeta-universo pedra-rim, 2020. Fonte: Autoria da artista.

II.

Em 2016, eu acordei e logo depois que levantei comecei a sentir uma dor 

muito forte na região da barriga, um pouco para a esquerda. Achei que era uma 

cólica um pouco mais forte. Tomei remédio e deitei em posição fetal esperando 

passar. Uns 40 minutos se passaram e a dor só piorou. Eu comecei a gemer 

de tão forte que estava. Minha mãe acordou e me encontrou assim, sofrendo. 

Começamos a pensar que poderia ser um cálculo renal.

Em todos os exames de urina que tinha feito na minha vida até então cons-

tava que eu tinha tendência à formação de cristais na urina. Não foi uma grande 

surpresa minha pedra no rim ter nascido. Fui para o hospital, me colocaram no 

soro, fiz um raio X e lá estava ela. Minha querida pedra e sua primeira vez me 

fazendo senti-la pela dor que ela me causava. Fui parar no hospital mais duas 

vezes e já pude dar mais uma olhada nela por ultrassom. A última vez que a vi por 

exame de imagem foi em 2018. Ela ainda era uma micro pedra, não sei se con-

tinua assim ou se cresceu. Mas a última vez que eu a senti foi no início de 2020.
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Figura 2. Print de ureteroscopia com litotripsia a laser e colocação de stent. 

Disponível em: <https://youtu.be/-urxndxfHns>. Acesso em 30 out. 2020.

III.

Pedras nos rins são concreções minerais (KHAN et al, 2016) nos 

cálices e na pelve do rim que ficam livres ou ligadas às papilas renais. 

Pedras que se desenvolvem no trato urinário se formam quando a urina 

se torna excessivamente supersaturada em relação a um mineral, levando 

à formação, crescimento, agregação e retenção de cristais dentro do rim. 

Globalmente, aproximadamente 80% das pedras nos rins são compostas 

de oxalato de cálcio misturado com fosfato de cálcio. Pedras compostas 

de ácido úrico, estruvita e cistina também são comuns. A urina também 

pode se tornar supersaturada com drogas relativamente insolúveis ou seus 

metabólitos, levando à cristalização nos dutos coletores renais. Os cristais 

se agregam e crescem e se tornam pedras. As pedras mantêm uma seme-

lhança com os cristais em sua forma e brilho.
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A formação de cristais sólidos a partir de compostos suspensos na urina lí-

quida supersaturada constitui o fenômeno da nucleação (FERRAZ, 2015). O pro-

cesso se inicia pela interação físico-química entre os diversos sais urinários, que 

se complexam formando um minúsculo núcleo. Esse núcleo tende a aumentar 

de tamanho, pela adição de componentes orgânicos oriundos da degradação 

das próprias células tubulares ou pela adesão de novos cristais formados por 

processo semelhante. Quando esse núcleo cristalino atinge um tamanho crítico, 

e mantidas as condições iniciais de supersaturação urinária, ocorre um cresci-

mento considerável da formação inicial pela adição de novos cristais e debris 

celulares, constituindo a etapa de crescimento do cristal.

Denomina-se agregação (também referido como acreção) o processo 

pelo qual inúmeros cristais ainda em crescimento, todavia solúveis na urina, se 

aderem, formando grandes partículas. Esse talvez seja considerado o mais im-

portante passo para a formação dos cálculos em si, já que cristais isolados não 

permanecem tempo suficiente no sistema tubular para que se fixem às células 

dessa região. Uma vez formado o agregado, este pode aderir ao urotélio e, na 

manutenção de um ambiente urinário supersaturado em cristais, ou com reduzi-

da saturação para substâncias inibidoras, propicia-se um ambiente convidativo 

ao crescimento do cálculo.

Figura 3. Estrutura fina e componentes minerais de cálculos primários em algumas 

próstatas humanas. Fonte: KODAKA et al, 2008.
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IV.

As palavras acreção e agregação são usadas tanto na medicina, nos cam-

pos da urologia e nefrologia, dos quais falo aqui, quanto na astrofísica.

A acreção de planetas terrestres no nosso Sistema Solar tem sido objeto 

de muitos estudos. Entretanto, ainda está longe de ser completamente com-

preendida. O modelo básico de formação de planetas terrestres, geralmente 

chamado planetesimal, considera que a formação passa por três estágios princi-

pais, que se misturam até certo nível (COSTA, 2013).

Primeiramente, partículas microscópicas assentam no plano médio do 

disco, e os grãos de poeira cósmica se agregam e crescem até a formação de 

planetesimais, com tamanho da ordem de quilômetros, através de impactos a 

baixas velocidades relativas de colisão e forças de adesão, e, possivelmente, 

através de instabilidades gravitacionais (LISSAUER, 1993).

Na segunda fase, colisões entre planetesimais em órbitas que se cruzam 

levam ao crescimento de maiores embriões planetários. Neste período, quanto 

maior a massa de um objeto no disco, maior é sua taxa de crescimento, chegan-

do assim a um estágio chamado Runaway. Quando um corpo começa a crescer 

mais que os outros, o seu campo gravitacional se fortalece, permitindo que ele 

agregue cada vez mais planetesimais.

Enquanto isso, esses pequenos corpos continuam alimentando o cres-

cimento dos corpos maiores, até o momento em que os embriões protopla-

netários são massivos o suficiente para perturbar suas zonas de alimentação, 

diminuindo a eficiência de acreção de planetesimais e desacelerando sua taxa 

de crescimento. O resultado final dessa fase é um sistema de embriões planetá-

rios de tamanho e espaçamento aproximadamente comparáveis dentro de um 

enxame de planetesimais.

Na terceira e última fase, o efeito gravitacional de planetesimais começam 

a diminuir com a queda de seus números e os embriões planetários começam a 

se perturbar, os levando gradualmente ao cruzamento de suas órbitas. Planetas 

começam a crescer das colisões entre embriões e a acreção de planetesimais 

restantes. Este processo continua até que apenas poucos objetos sobrevivam, 

formando um sistema de planetas em órbitas estáveis e bem separadas.
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Fig. 04: A geologia e geofísica do objeto Kuiper Belt (486958) Arrokoth.  

Fonte: SPENCER et al, 2020.

V.

Nem todas as pessoas têm predisposição para formar pedras, mesmo 

quando praticam hábitos que as formariam. Outras pessoas têm mais facilidade 

para o recorrente aparecimento de cálculos. Elas são chamadas de formado-

ras de pedra (em tradução livre a partir de stone formers, termo que encontrei 

em muitos dos artigos médicos2). O termo é literal, mas cabe ressaltar que há 

indivíduos com o poder de gerar pedras dentro de si e eu estou entre eles. Em 

um período curto, senti minha pedra e os sintomas que ela me causa três vezes. 

Apesar de já a ter há alguns anos, ainda não consigo acompanhar seu cresci-

mento pelos exames de imagem. Portanto, todas as imagens que uso aqui são 

parte do desejo de ter imagens da minha própria pedra.

2 Um exemplo pode ser encontrado em: <https://kidneystones.uchicago.

edu/4342-2/>. Acesso em 28 out. 2020.
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Meu rim é um lugar fértil, saturado de matéria que se agrupa para formar 

os cálculos, como a poeira interestelar presente em todo o universo cria os cor-

pos celestes aglomerando-se.

Planetas e pedras nos rins apresentam uma temporalidade importante 

na sua formação. Enquanto os planetas têm uma temporalidade mais dilatada, 

as pedras nos rins são mais imediatas quando comparadas a estes. As histórias 

dos planetas já são coisa distante, inalcançável, e a pedra está bem aqui. São 

duas temporalidades tão longínquas, que precisam ser observadas e acompa-

nhadas para aprendermos sobre suas gêneses. Cálculos renais estão presentes 

na humanidade há muito tempo, já foram encontrados na cavidade pélvica de 

múmias egípcias pré-históricas.

A linha do tempo de uma pedra no rim pode durar vários anos, até o 

momento em que ela crescerá demais e terá que ser retirada, para não causar 

danos maiores. Mas até que esse momento chegue, ela pode passar anos sem se 

manifestar nem causar nenhum tipo de sintoma. É uma pedra silenciosa até certo 

ponto, como outras pedras, até nós a percebermos. Ela não tem um movimento 

contínuo no espaço-tempo, como os corpos celestes, até que algum outro corpo 

perturbe seu campo. A pedra renal se move de surpresa para seu dono.

VII.

Há diferentes modos de se desfazer de uma pedra no rim. O mais avan-

çado e não invasivo é a litotripsia extracorpórea por ondas de choque3. Um 

3 Informações sobre o procedimento disponíveis em: <https://www.ad-

vancedurologyinstitute.com/kidney-stone-surgery-and-removal-procedures/>. 

Acesso em 28 out. 2020
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aparelho, localizado acima da região do corpo da pessoa onde a pedra está, 

emite ondas de choque. Elas atravessam a pele do paciente e tem como foco a 

pedra. Elas fragmentam a pedra em pedaços tão pequenos quanto os grãos de 

poeira cósmica. A poeira cósmica dentro do rim-universo entrará em movimento 

e será eliminada facilmente, passando por todos os canais em direção a saída.

Uma alternativa para pedras maiores ou que não são facilmente fragmen-

tadas por ondas extracorpóreas é a ureteroscopia flexível4. Ela começa com a 

passagem do equipamento de endoscopia, o ureteroscópio, pela uretra, onde 

ele atinge a bexiga e segue em direção ao ureter até a identificação do cálculo 

ou prossegue até o rim, em casos de cálculo renal que a pedra não se moveu 

para o ureter. Uma vez localizada, a pedra é fragmentada com a utilização de 

laser. O laser atinge a pedra e a fragmenta, aos poucos ela vai revelando seu 

interior e sua feitura. Os fragmentos maiores podem então ser retirados com 

auxílio de pinças ou cestas especiais.

Na ficção científica já é imaginada a destruição de planetas por lasers. 

Em Star Wars: Uma Nova Esperança, vemos a Estrela da Morte, uma estação 

espacial bélica projetada para destruir planetas com um raio laser5. Quando 

o planeta é destruído ele se fragmenta em uma grande explosão e a poeira 

interestelar é liberada. A curiosa virada é que o laser é alimentado por energia 

vinda de cristais kyber (um tipo de cristal fictício), que também dava energia aos 

famosos sabres de luz.

Para Gaston Bachelard, cristais estão ligados ao celestial, “O mineral atrai 

verdadeiramente o astral”. “Quando a luz da pedra é menos suave, quando a 

pedra cintila, é a participação estelar que se precisa e não mais a participação 

celeste” (BACHELARD, 2013, p. 242). E a pedra renal brilha quando a vemos 

pelo endoscópio. Acredito que a dor que a pedra causa se movendo é sua 

maneira de chamar o cosmos. Estará aí uma nova maneira de pensar as pedras 

nos rins, que tantos astronautas desenvolvem no espaço?

4 Informações sobre a cirurgia disponíveis em: <https://uromed.com.br/

perguntas-e-respostas/o-que-e-ureteroscopia>. Acesso em 28 out 2020.

5 Star Wars Episódo IV: uma Nova Esperança, 1977. Direção: George Lucas.
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Fig. 05 e 06: Print de Ureteroscopia flexível e laser dusting de pedra 

renal de 8 mm. Disponível em: <https://youtu.be/6N4hz8NR6e0>. 

Acesso em 28 out. de 2020

VIII.

Em novembro de 1982, o cosmonauta Anatoly Berezovoy6, 

a 475 quilômetros acima da superfície da Terra na estação espa-

cial Salyut 7, começou a sentir uma forte dor no lado esquerdo 

(como a minha). Temendo que o cosmonauta estivesse sofren-

do de apendicite, o programa espacial soviético começou a se 

6 História de Anatoly Bezenovoy e informações sobre cálculos 
renais em astronautas disponíveis em: <https://www.the-scientist.com/
notebook/space-rocks-40934>. Acesso em 26 out. 2020>.
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preparar para uma evacuação cara de emergência. Mas quando eles 

estavam prestes a lançar o resgate, Berezovoy expeliu uma pequena 

pedra e seus sintomas desapareceram.

Esse episódio ainda serve como um forte aviso dos desafios mé-

dicos únicos que os viajantes espaciais enfrentam. E é por conta disso 

que a NASA está fornecendo investimento para um novo procedimento 

indolor e não invasivo que aproveita a tecnologia de ultrassom para 

mover cálculos renais.

Astronautas têm riscos altos de desenvolver pedras nos rins por-

que as forças gravitacionais que estimulam a deposição e construção de 

ossos não são ativos em ambientes de microgravidade. Como resultado 

os ossos se desmineralizam, liberando cálcio, fosfato e outros sais na 

corrente sanguínea. Esses sais por fim se concentram nos rins, onde 

eles cristalizam e se tornam pedras.

A nova tecnologia que está sendo desenvolvida é a FUS¹¹ (Fle-

xible Ultrasound System). Uma sonda transdutora pressionada na pele 

do paciente usará a força de ondas sonoras para construir uma gaiola 

de pressão ao redor da pedra e assim movê-la e guiá-la para fora do 

rim¹². Lembra-nos o raio trator (tractor beam), um dispositivo conhecido 

na ficção científica, que atrai, levita e move outros objetos. Essa nova 

forma de tratamento será usada na Terra e no espaço, nos astronautas 

formadores de pedras. Isso possibilitará viagens no espaço mais longas.
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Fig. 07: Viabilidade de métodos de ultrassom de formação de feixe não linear para 

caracterizar e dimensionar cálculos renais. Fonte: HSI et al, 2018.

IX.

Não só astronautas, eu e outras pessoas somos formadores de pedra. Mi-

chelangelo também o era¹³ e sua pedra foi muito bem documentada em cartas à 

família e aos amigos, como a minha está sendo nesse texto. Ele não bebia qual-

quer outra água, se não a água de uma fonte em Viterbo, que lhe foi prescrita.

Michelangelo sofreu com cálculo renal durante o resto de sua vida. Ele 

tinha conhecimentos profundos da anatomia humana e usava-os em suas obras. 

Na Capela Sistina, na pintura A separação da Terra e da Água, é possível ver a 

forma de um rim no manto do criador. Esse trabalho está longe de ser o primei-

ro, e provavelmente também não será o último, que surge a partir do convívio 

com uma pedra no rim.
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Fig. 08: A separação da Terra e da Água, Michelangelo, 1511. Disponível em:  

<https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Earth_Water%27s_separation.jpg>.  

Acesso em 30 out. de 2020

X.

Não posso deixar de citar a formação de cristais no cosmos. Diamantes 

são abundantes no espaço. Eles existem dentro de planetas, em partículas de 

poeira interestelar, em meteoros e até algumas estrelas são feitas de diamantes. 

Eles podem ser de diferentes tamanhos, o menor estando na unidade do nanô-

metro e o maior formando milhares de quilômetros no núcleo de estrelas anãs 

brancas. Eles também têm origens diferentes.

Os diamantes maiores, que são parte de meteoros, geralmente no tama-

nho de micrômetros, são produzidos por eventos de choque durante impactos 

terrestres ou asteroidais. Eles também podem ser formados em seus corpos de 

origem, em condições semelhantes às da formação de diamantes terrestres (alta 

temperatura, alta pressão). Os menores diamantes, chamados nanodiamantes, 

descobertos nos meteoritos mais primitivos, são cristais do tamanho de 1 a 3 

nanômetros, contendo entre 60 e 1100 átomos de carbono. Eles são de origem 
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extra-solar e podem ser distinguidos dos do nosso Sistema Solar 

pelos índices de isótopos de gás nobres.

Além disso, chove diamante em Júpiter, Saturno, Netuno 

e Urano.

XI.

Pedras nos rins também têm uma relação direta com a 

água, assim como outras pedras. A água ajuda a pedra renal a 

passar, ser expelida, e, dependendo de outros fatores do or-

ganismo, evitar que novas pedras se formem. A água também 

movimenta as pedras em rios e desgasta-as, o que conhecemos 

como erosão. E há um tipo especial de pedra no rim que tem 

outra ligação com a água. Chama-se cálculo coraliforme7, porque 

possui o formato de coral. Ele é basicamente a impressão da par-

te interna do rim e cresce tomando sua forma, desenhando seu 

negativo, ocupando suas cavidades, os cálices e as papilas. Em 

inglês essas pedras são chamadas de staghorn8, porque também 

lembram chifres de veado. Se não for tratado, este cálculo pode 

levar à destruição do rim.

A maior pedra já retirada de alguém era uma coraliforme 

de 13 centímetros em seu maior lado, registrada no Guinness 

World Record9.

7 Disponível em: <https://www.strattner.com.br/blog/categorias/trata-

mento-nao-invasivo/calculo-renal-em-adultos.asp>. Acesso em 24 out. 2020.

8 Disponível em: <https://www.uofmhealth.org/health-library/st-

s15222#sts15222-sec. Acesso em 24 out. 2020>.

9 Informação disponível em: <https://www.guinnessworldrecords.com/

world-records/largest-kidney-stone. Acesso em 26 out. 2020>.
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Fig. 09: Cálculo coraliforme em nefro-litotomia perctânea. Fonte: <https://www.drjos-

choeman.com.au/perctaneous-nephro-lithotomy-pcnl/>. Acesso em 31 out. de 2020

XII.

A minha pedra ainda pode estar crescendo, ou outras pedras se forman-

do ao seu redor na sopa primordial que é meu rim. Eu posso viver a vida toda 

com ela, como Michelangelo, ou um dia posso perdê-la. Eu sei que posso co-

meçar a sentir a dor a qualquer momento, por mais que tente evitá-la. A pedra 

no meu rim ainda carrega a instância de ser um problema. Admito que já quis 

que ela saísse, não só para evitar aflições, mas também para poder guardá-la de 

outra forma que não em mim, mas à vista. É também como uma pérola, feita de 

coisas que não deveriam se juntar ali, ainda guardada no fundo do meu corpo. 

Para Bachelard “a imagem da pedra preciosa se escreve. Escreve-se mais do 
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se vê. Haverá realmente necessidade de ver, de ter visto?” (BA-

CHELARD, 2013, p. 254). O filósofo afirma depois de citar vários 

textos da literatura que tratam e descrevem pedras e cristais.

As imagens exercem um “fascínio mágico” (FLUSSER, 

1985, p. 11), especialmente estas imagens de coisas que natural-

mente não veríamos. A maneira de formação de alguns corpos 

celestes e alguns tipos de pedras renais ainda não é completa-

mente compreendida, mas hoje temos imagens antes inalcan-

çáveis, tanto de dentro do corpo quanto do cosmos, que nos 

ajudam a entender origens, formações, matérias. Imagens que 

se tornam parte fundamental da história contada. Como Jan de 

Doot10 que retirou sua própria pedra num ato arriscado, cobriu-a 

de ouro para guardá-la e foi pintado em um retrato segurando a 

pedra em uma mão e a faca usada na outra11.

Eu bebi muita água e senti dores imaginárias durante a 

feitura dessa pesquisa e texto. Vou sentir um aperto na barriga 

toda vez que olhar para o céu ou me deparar com a imagem de 

um planeta quando estiver navegando na internet.

10 Disponível em: <https://historycollection.com/man-removed-
-bladder-stone/2/>. Acesso em 31 out. 2020.
11 Portrait of Jan de Doot por Carel van Savoyen. Disponível em: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Jan_de_Doot#/media/File:Carel_van_
Savoyen_-_Jan_de_Doot.JPG>. Acesso em 31 out. 2020.
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CUSPINDO CAROÇOS
transcrição do dia 22 de julho de 2020

Almeida da Silva1 
Tania Regina Lima de Almeida2 

Nelson do Nascimento da Silva3

RESUMO: Soube na primeira colherada que esse dia havia de chegar, descan-

sar um pouco, tomar um ar. Entre um cochilo e outro, compartilho um pouco das 

delícias de estar em casa novamente. Neste fragmento, parte do texto de con-

clusão de curso em Artes Visuais, como prática cotidiana, decidimos compartilhar 

memórias durante os cafés da tarde. Compartilhamos caroços a respeito dos tem-

pos de batalha no qual cresci e antes disso. Compartilhamos um pouco do tempo 

que dedicamos, pela primeira vez, a distribuir os cuidados com horizontalidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Memória; Transcrição, Família.

1 Almeida da Silva¹ (1997), nascide e criade em Guadalupe, é granduade em Ar-
tes Visuais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com o objetivo de aliviar as 
tensões que se acumulam nos ombros dos corpos racializados, decidiu procurar e redis-
tribuir memórias que foram esquecidas ou não conseguiram chegar ao tempo-agora.
2 Tania Regina Lima de Almeida² (1957) (Figura 1), nascida e criada em Guada-
lupe, Zona Norte do Rio de Janeiro. Trabalhou na saúde boa parte da vida, grande 
parte na UTI neonatal do Hospital Federal de Bonsucesso até ser transferida para a 
Unidade de Pronto Atendimento de Coelho Neto e, logo em seguida, finalmente se 
aposentou. Vive no mesmo endereço até hoje, onde cuidou de sua mãe, diagnosticada 
com Alzheimer, seu filho, Almeida da Silva, e, junto a Nelson do Nascimento da Silva,  
construiu um palácio.
3 Nelson do Nascimento da Silva³ (1950) (Figura 2) nascido em uma fazenda de 
japoneses em Mazomba, zona rural do Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janei-
ro. Aos 9 anos, perdeu a mãe de tuberculose, foi separado dos irmãos e largado no 
mundo pelo pai. Parou em Campo Grande, Rio de Janeiro, numa fazenda. Trabalhou 
por lá até os 18, ganhou o primeiro par de calça e meteu o pé. Na escola em que tra-
balhou como zelador, ganhou o diploma de Ensino Básico. Teve 5 filhos, 3 casamentos, 
foi supervisor de máquinas, aposentou-se e, junto de Tania Regina Lima de Almeida,  
construiu um palácio.
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NELSON DA SILVA³: É coisas que... Essa casa aqui acontece, coisa assim... 

Eu quando tô vendo televisão, escuto coisas... Quando não tô afim, eu desligo 

a televisão e vou dormir. Deito lá e fico...

ALMEIDA DA SILVA¹: Igual naquele dia do Natal também não teve...

NS: Natal, Natal…

AS: Acho que foi por causa do meu tio, né... Não foi isso?

NS: É... O Gelson tinha morrido, e eu tava lá embaixo... Fui lá... Eu não sabia 

de nada. Simplesmente fui lá. Visitei ele. Ele tava morrendo. Visitamos e tal, e 

ele morreu…

Chegando em casa... Eu cheguei em casa, passou e tal... Veio o Natal…

(telefone toca)

Se perguntarem por mim, diz que eu que eu tô lá embaixo, trabalhando…

Aí eu comecei a ver aquilo... Aí eu falei: vou levantar pra comer algu-

ma coisa. Não tinha bebido. Tava de cara limpa... Aí levantei (de madrugada). 

Quando saí do quarto, senti um negócio, um frio... um negócio que parece 

assombração. Aí fiquei olhando assim, assustado…

E eu não conseguia passar da sala pra cozinha, eu não conseguia passar. 

Eu não conseguia chamar tua mãe, mas também não conseguia passar…

Aquele troço pesado, aquele troço grudado em mim…

AS: Te travando mermo, né?

NS: É... Me travando, me travando, me segurando, e eu arrepiado... parecia 

que eu ia cair, parecia que eu tava passando mal... E eu falei: pelo menos eu 

tenho que ir no banheiro mijar.
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E eu não conseguia... olhar pra lá da cozinha eu não conseguia... Tava em 

pé ali, alguma coisa ali…

E eu fui no banheiro, mijei, com aquele lado meu ali, grudado, aquele 

troço ali... eu rezando “Pai Nosso”:

– Pai Nosso que estás no céu...na na na, na na na...

Fui rezando, fui rezando... E fui pra cama, olhei pra cama, olhei, não con-

seguia chamar a Tania... Entrei na coberta me encolhi, e fiquei... Aí colei perto 

da tua mãe fiquei grudado... Aí por fim, falei:

CARALHO, ME SOLTA, PORRA!! ME SOLTA, PORRA!!!!!!!

Aí comecei a xingar. Aí troço foi parando, foi parando, foi parando... Aí fui 

voltando ao normal... Mas eu fiquei acordado... Mas fui voltando ...

Aí passou… Contei pra Denair. Ela falou:

Foi teu irmão que teve aqui porque você foi lá, na missa dele... E como 

ele não sabia onde você morava, ele veio atrás…

Aí foi onde que…

AS: Ele veio ver…

NS: Não… Ele não veio ver... Ele veio atrás…. Quer dizer, lá na missa, as pes-

soas falavam pro Marcello, filho dele:

Ó o Gelson aí, teu pai tá aí... Teu pai não morreu não.

Me disseram que eu sou a mesma cara do Gelson, que eu sou a cara 

dele…

Então quer dizer, quando eu vim de lá pra cá, … A Tania falando que na 

igreja contou que o espírito vem te acompanhando, na missa de sétimo dia....

Que vem o espírito te acompanhando…

Aí ficou aí, se apossou daí, entendeu?

É coisas que... tem que acreditar… Eu não tenho religião, eu não tenho, 

não sou católico, não sou macumbeiro, não sou nada, mas eu acredito de tudo 

um pouquinho. Tudo eu acredito um pouco porque... tem que acreditar, enten-

deu? Porque o universo tá aí, os espíritos tão aí, né?
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AS: É…. Tão aí, né? O tempo todo…. A morte é um movimento que é ... tira a 

carne do jogo, né? A gente muito mais do que ela…

NS: é isso aí… É justamente... Tem gente aí espalhado em tudo quanto é lu-

gar... Você vê, você olha, você acompanha, só que você não tem o alcance.... É 

igual eu falei pra ela: o Céu... o Céu não existe. O povo fala:

vai morre vai pro Céu.

Não existe o Céu. O céu é o infinito. Então, não me conformo com isso… 

É igual falam de Deus, Deus... Deus tá no coração de cada um. Os médicos, os 

doutores que falam:

Deus ... Deus tá no coração de cada um.

Não adianta dizer “ah vai pro céu, vai pra não sei aonde”, vai pro... Ah 

não vai pra lugar nenhum. Aqui você vai fazer, aqui você vai pagar…

E Deus é o teu coração. Se você tiver índole boa, você vai ter o teu, mas 

se você tiver índole ruim…

Tem gente que não acredita, e vive muitos anos sem acreditar…

AS: Em Nada.

NS: Em Nada... Não... Tem gente que tem raiva de Deus, não acredita em Deus. 

E vive duzentos anos e dá sorte normal como todo mundo, então, cada um é 

de um jeito.

Igual o Padre Marcelo. Ele fala: não acredita em mim, acredita em você. 

Não adianta você ficar ouvindo o que eu falo, entendeu? E fazer tudo errado.

Você que tem que acreditar no teu potencial, você que tem que ter tua fé, 

não é ele... Ele vem fala as coisas, estudou pra isso. Mas é você que tem que ter 

tua fé... Não adianta porra nenhuma… Igual falei pra tua mãe: você pode rezar, 

pedir a deus e ficar dentro de casa, pedir com fé e você consegue...

Eu, graças a Deus, faço isso e tá tudo certo…

Eu vou na igreja mesmo, às vezes, por ir… Igreja não resolve nada.

AS: A igreja é um lugar né... que a sua casa…
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NS: Você entendeu? Se você tiver um lugar e levar teu coração e falar com 

aquilo com sentimento, você consegue. Ter fé e acreditar sempre. Eu passei por 

tanta coisa, e... Eu acredito sempre que existe um Deus.

Igual quando minha mãe morreu. Minha mãe morreu pra salvar a gente. 

Eu falo assim... Porque, se minha mãe estivesse viva, a gente estaria lá no meio 

do mato até hoje. Ninguém sobrevivia. A gente estaria tudo fodido por lá. Igual 

o Elson... Tava vivo, mas tava por lá... Minha mãe morreu pra dar espaço pra 

gente poder sair de casa. Papai saiu fora, deixou a gente vagando, à deriva... 

Mas ninguém morreu. Ninguém estudou, mas ninguém virou bandido. Todo 

mundo tem a tua vida. Todo mundo tem tua casa, tem teu emprego, tem tua 

vida. Sem estudo, sem porra nenhuma, mas todo mundo tem.

Minha mãe morreu pra salvar a gente, mas se eu falar isso… Então eu 

guardo pra mim, e de vez enquanto eu falo pra tua mãe. E tua mãe:

– É... realmente é verdade. Você nunca para de falar isso.

Não, eu vou falar sempre e vou sempre continuar falando… Entendeu 

como é o negócio?

E é o que eu falo: isso aqui é tudo bens materiais... Não temos que se 

apegar em nada. Eu não gosto é de ver as pessoas destruir as coisas porque 

tudo você consegue é com dificuldade. É o que eu falo com a tua mãe: eu não 

tenho raiva de as pessoas pegar, quebrar... Ah ... isso é fatalidade, quebrou, 

problema. Isso é bens materiais, vai embora…

Agora você destruir as coisas porque você quer.... Vê o negócio e, porra, 

a lâmpada caindo. Uma coisa que é só colocar um parafuso, botei lá tá lá. O 

cara vê passar por cima das coisas, destruindo tudo que é teu.... Ah, porra! Isso 

é sacanagem, né?

Então eu não aceito isso, só isso. Agora, o resto...Tá tudo certo.

Será quem foi que ligou aí?
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Fig. 01: O primeiro dente perdido e Nossa Senhora no pescoço de Tania².  

Fotografia digital, 2020.
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Fig. 02: São Jorge Guerreiro ou Ogum no pescoço de Nelson. Fotografia digital, 2020.
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MÚSICA AFUNDAMENTAL
Bernardo Girauta1

RESUMO: o artigo parte do trabalho Composition 1960 #15, de La Monte Young, 

para investigar e produzir construções conceituais que relacionem analogicamente 

música e mundo. Essa obra se insere nos tensionamentos da prática da notação 

musical ocidental e dispara uma investigação retroativa acerca da noção pitagórica 

de harmonia das esferas. Ela pode indicar, ainda, as possibilidades de uma analogia 

renovada entre música e mundo através do conceito de ruído. Palavras-chave: mú-

sica, cosmologia, harmonia, ruído.

1.

Em 1960, o artista norte-americano La Monte Young publica uma série de pe-

ças musicais. As partituras das chamadas Composition 19602 são quase todas 

verbais, feitas de palavras, sem indicações de notas musicais ou métricas rít-

micas. A maioria delas é feita de instruções para a realização de tarefas que se 

aproximam da música, mas apenas para tangenciá-la: ora a composição envolve 

um piano, mas ele não deve ser tocado, e sim alimentado com feno e água. Ora 

a situação proposta na partitura envolve a criação de uma situação que gera-

rá certos sons mais ou menos indeterminados de antemão. Como um todo, o 

corpo da série habita o campo musical. Individualmente, porém, cada partitura 

parece apontar, cada uma a seu modo, para uma reconfiguração dos limiares 

desse mesmo campo. Podemos entender as Composition 1960 como parte de 

1 Bernardo Girauta é músico e pesquisador. Possui dois álbuns solo, duas pessoas 
vestindo trajes formais sentadas atrás de uma bancada sobre um fundo azul (2018, 
Seminal Records) e CMiK ICF-10 (2020, independente), além de Fantasma (2019, QTV 
Selo), produzido em parceria com Gabriela Nobre. Atualmente, cursa doutorado em 
Comunicação e Cultura na UFRJ, onde pesquisa algumas relações entre música, filoso-
fia e tecnologias de comunicação. E-mail: bernardogirauta@gmail.com.
2  cf. todas as Composition 1960 publicadas em LELY; SAUNDERS, 2012. 
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um conjunto mais amplo de trabalhos artísticos que Liz Kotz chamou de “pa-

lavras para serem olhadas” (KOTZ, 2007) – experiências que fazem da palavra 

escrita um material plástico que permite operar uma reconfiguração dos campos 

das artes visuais, da poesia e da música, além de contribuir decisivamente para 

a emergência de categorias como as de performance, happening e arte concei-

tual.

Fig. 01: Composition 1960 #15, de La Monte Young. Fonte: MoMA.

Na #15 (Figura 01), dedicada ao poeta dadaísta Richard Huelsenbeck, 

vemos as palavras “essa peça são pequenos redemoinhos lá fora no meio do 

oceano”. Não há sons específicos a serem executados ou reproduzidos, nem 

ações ou processos explícitos a serem performados. Henry Flynt, artista de quem 

Young foi muito próximo, observou que as Composition 1960 designavam como 
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“partitura musical” algo que fosse “muito deficiente para ser uma partitura” 

(1996, p. 84). Se juntas em um grupo as Composition 1960 ainda parecem pre-

servar uma certa relação com a música, a composição #15, especificamente, se 

lança mais radicalmente a um “lá fora”, o “meio do oceano”. Contudo, é preci-

samente ela que permite, através desse lançar-se para fora de si, um mergulho 

ainda mais profundo em uma genealogia do próprio conceito de música.

Podemos postular que, enquanto conceito que habita e percorre nosso 

mundo, a música guarda dentro de si certas características fundamentais que a 

especificam. Dentre essas características internas, nenhuma parece mais impor-

tante do que o som. Ele é como seu fundamento principal, sua marca essencial e 

condição de possibilidade: sem o som, não estaríamos jamais diante da Música. 

Porém, para friccionar a proposta de La Monte Young, que não fornece muitas 

pistas à escuta, é preciso tentar escapar de quaisquer fundamentos, mesmo 

que isso implique em correr os riscos da dissolução da Música enquanto tal, seu 

afogamento no oceano. Seguindo o indício sugerido pela palavra “out” (“fora”), 

é preciso traçar um percurso em direção a uma música afundamental.

2. 

No século VII, pouco antes de sua morte, o bispo Isidoro de Sevilha compilou 

em uma enciclopédia diversos escritos etimológicos. Um dos verbetes se chama 

A música e seu nome:

A música é assim nomeada por derivação da palavra Musa. Era através da música 

que os poderes moduladores da canção e da voz eram buscados. O som, por 

pertencer ao domínio do sensível, flui em direção ao passado e desaparece, sen-

do impresso na memória.3 Daí a invenção dos poetas gregos de que as musas 

seriam filhas de Júpiter e da Memória, Mnemosine, pois a menos que os sons 

sejam seguros pela memória dos homens, eles perecem, já que não podem ser 

escritos. (ISIDORO, 2006, p. 95)

3  “Quarum sonus, quia sensibilis res est, praeterfluit in praeteritum tempus, inpri-
miturque memoriae.”, no original. 
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Isidoro afirma, portanto, que a música desaparece quando o instante pas-

sa, sendo então impressa na memória. Assim, os espíritos dos homens seriam 

as primeiras tecnologias de gravação sonora. Cerca de cem anos depois, alguns 

monastérios da Europa desenvolveram formas de notação musical que não 

tinham conexão direta com outras experiências de notação anteriores, como 

as da Mesopotâmia, da Grécia Antiga, etc. Essa nova prática complexifica a 

afirmação de Isidoro sobre a impossibilidade de grafia dos sons. Sua impressão 

começa a deixar a estranha e oscilante imaterialidade do espírito, ou da alma, 

em direção à tecnologia material e visível da partitura. Assim, os praticantes da 

Música passaram a transmitir suas técnicas através da imagem, superando as 

dificuldades de tradução entre as impressões deixadas nas memórias espirituais 

dos homens.

Essa tecnologia de grafia dos sons em imagens, a notação, não se limi-

tou à função de extensão da memória e, portanto, de representação visual de 

sons pré-existentes. Mais do que isso, ela alterou o campo de possibilidades da 

memória, cuja sede deixou o espírito e se fixou na concretude do manuscrito. A 

notação passou a canalizar as práticas sonoras, padronizando-as e fornecendo 

bases e esquemas formais a serem explorados pelos compositores. A música 

passa a se mover em direção a uma formalização sintática e semântica das 

alturas (grave e agudo) e das durações temporais. A existência da notação per-

mitiu combinações e organizações formais antes inimagináveis, de modo que a 

atividade de compor passa a se confundir, na Europa, com a de escrever uma 

partitura. É famosa a história da composição da nona sinfonia de Beethoven: o 

compositor estaria surdo quando a escreveu.

Ao mesmo tempo em que abriu novas possibilidades de organização mu-

sical, o pentagrama – forma principal de notação musical no ocidente desde 

o século XV – também impôs limites, planificando a música em seu modo de 

organização. Ele só admite como informação certas alturas, às quais chamamos 

notas musicais. É impossível indicar alturas situadas entre essas notas sem alterar 

a forma de notação. Todas as variações admitidas pela partitura pentagramática 

estão dentro de um campo limitado de sons: as doze notas do sistema tempe-

rado ocidental, dominante de Bach até o século XX. Depois, com a exploração 

de microtonalidades e com outras invenções no campo da música, novas formas 

de notação foram inventadas.
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3. 

Articulado à tradição ocidental de concerto, foi John Cage quem deu às par-

tituras uma característica totalmente nova. Com sua famosa experiência 4’33’’ 

ou Silent piece, na qual os músicos devem subir ao palco, mas são instruídos a 

ficarem a peça inteira em silêncio, Cage coloca no centro de sua música a ideia 

de indeterminação. A partitura dispensa sua função primordial, isto é, a de indi-

car as características morfológicas dos sons, e passa a servir como disparadora 

de situações que gerem sons imprevisíveis, indeterminados. Em vez da peça 

musical ser um objeto definido previamente, ela passa a funcionar como um 

processo que “não pode ser descrito em termos de sucesso e fracasso, mas sim 

como um ato de resultado desconhecido” (CAGE, 1973a, p. 13).

Se originalmente a partitura funcionava como um dispositivo que cap-

turava a duração dos sons musicais por um código que dividia o tempo e as 

frequências em partes mensuráveis, com a indeterminação de Cage ela se torna 

um trampolim para uma relação renovada entre a música e aquilo que está fora 

dela, isto é, os movimentos do próprio mundo. Cada situação gera seus próprios 

contornos formais. É precisamente esse o sentido de silêncio proposto por Cage: 

não como ausência de sons, mas como ausência de intenções pelo compositor 

através do esvaziamento de qualquer organização harmônica sintático-musical 

na produção dos sons. Trata-se de uma abertura do conteúdo musical às con-

tingências do mundo (CAGE, 1973b, p. 31). A música, assim, tem sua existência 

complexificada. Sua historicidade se ramifica; sua relação com aquilo que lhe é 

exterior se modifica, inclusive retroativamente, desnaturalizando e abalando os 

possíveis sentidos que o conceito de música possui. A Composition #15 de La 

Monte Young dialoga diretamente com a indeterminação de Cage, radicalizan-

do-a: não há sons, portanto, onde está a música?

4. 

Para encontrá-la, precisamos destacar não a sua relação com sua alteridade mais 

óbvia e imediata, a imagem visual, nem com a escrita ou mesmo outros cam-

pos artísticos, mas com o próprio mundo enquanto tal. Wittgenstein em seus 

Comentários ao Ramo de Ouro de Frazer, mostra que quando começamos a 

falar do mundo, essa estranha totalidade, e não daquela cadeira ou desta mesa, 
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estamos no terreno da especulação metafísica e, portanto, da magia (WITT-

GENSTEIN, 2018, p. 30). A música, em toda a sua multiplicidade e através de 

suas sucessivas reconfigurações, percorre esse terreno especulativo.

Não foi La Monte Young o inventor da música inaudível, nem foi Cage 

o primeiro, mesmo no ocidente, a conceber a música a partir de sua relação 

com o mundo. Ao contrário, a ideia de uma música autônoma, possuidora de 

fundamentos estéticos e formais autorreferentes, é uma exceção. No século VI, 

através de ideias da antiguidade – principalmente aristotélicas, mas também 

platônicas –, Boécio (1993) definiu um sistema educacional a partir das chama-

das sete artes liberais. Elas possuíam esse nome por serem as principais disci-

plinas a serem estudadas pelos homens livres. Foram divididas em dois grupos: 

trivium e quadrivium. O trivium consistia em lógica, gramática e retórica. O qua-

drivium, em aritmética, geometria, astronomia e música. Comparada à posição 

que ocupa nos sistemas educacionais modernos, a presença da música nesse 

grupo seleto de disciplinas causa certo estranhamento. Isso ocorre porque os 

conceitos, mesmo os mais metafísicos, têm uma história a ser escavada “no 

teatro dos procedimentos” (FOUCAULT, 1979, p. 26). Significa dizer que aquilo 

que compreendemos como música – suas práticas, seu campo, seu sentido, de 

modo geral – não param de variar, mesmo que a palavra permaneça a mesma.

No sistema de Boécio, especificamente, a música era dividida em três: 

musica mundana, musica humana e musica instrumentalis. Apenas a musica 

instrumentalis era audível para os homens. A musica humana dizia respeito ao 

espírito e ao corpo dos homens e a relação de proporção e boa medida entre 

eles aqui no mundo terreno. Já a musica mundana, essa sim a música primordial 

e essencial da qual as outras duas derivariam, dizia respeito à harmonia que 

atravessava todo o mundo, todo o universo enquanto estranha totalidade. A 

música audível, instrumentalis, era apenas uma expressão menor, terrena, da 

musica mundana e sua harmonia cósmica que garantia a coesão de tudo o que 

há (BOÉCIO, 1993, p. 86-90).

A música cósmica, especulativa e inaudível de Boécio é uma variação de 

uma ideia mais antiga, a da harmonia das esferas, cuja transmissão da civilização 

helênica antiga ao mundo medieval da Europa tem nele um ator fundamen-

tal. No interior da música enquanto arte secularizada, especialmente a partir 

do século XIX, a palavra harmonia é empregada para descrever, como explica 
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Schöenberg, “a ciência dos complexos sonoros e suas possibilidades de enca-

deamento, tendo em conta suas relações de equilíbrio” (SCHÖENBERG, 2011, 

p. 49). Trata-se de uma técnica de manipulação e combinação dos sons segundo 

certas regras formais inerentes, ao menos em sua gênese, à partitura pentagra-

mática abandonada por muitos compositores do século XX e nunca usada por 

incontáveis músicos fora e mesmo dentro da Europa.

Mas a antiga noção de harmonia das esferas não concebia esse sentido 

estético e sintático-formal sem uma proposição mais ampla: a de que o universo 

enquanto totalidade é Cosmos, e não Caos, ou seja, que possui medida, pro-
porção, equilíbrio e coesão. Essas quatro características expressam justamente a 

presença da harmonia, que opera como um conceito mediador entre a música 

e o mundo, produzindo uma relação analógica entre ambos. É esse terceiro 

elemento, a harmonia, que garante certa estabilidade de sentido aos outros 

dois, encerrando-os em identidades marcadas pela coesão harmônica.

De um lado, a invenção de uma totalidade cósmica – um mundo – que 

seria uma distribuição de elementos em uma organização compositiva absolu-

tamente coesa e eterna. Essa composição cósmica obedeceria a uma propor-

cionalidade universal que atravessaria tudo o que há, ostentando assim a força 

de uma lei ontológica. De outro lado, a afirmação de que a música organiza os 

sons a partir da mesma proporção coesiva, funcionando como expressão mais 

evidente dessa harmonia cosmológica cujos possíveis movimentos e variações 

eram compreendidos como acidentes de um sistema que privilegiava a estati-

cidade – da matéria, do mundo, das normas, da música, das funções – da vida, 

afinal. A presença dessa operação de analogia entre música e mundo a partir da 

mediação da harmonia esteve presente na Europa Ocidental por muito tempo, 

atravessando inclusive sistemas filosóficos e cosmológicos que divergiam entre 

si em outros aspectos.

A música, quando associada à noção cósmica de harmonia das esferas, 

oscilava velozmente entre campos que hoje chamamos retroativamente de arte, 

política, ciência, cosmologia, metafísica, etc. Quando analisamos sua presença 

no sistema de Boécio, aquele seu fundamento supostamente indispensável, 

o som, move-se em direção às margens. A música essencial, cósmica, musica 
mundana, é inaudível, devendo ser compreendida pelo espírito, não ouvida pelo 
corpo, sempre a partir de seu caráter harmônico.
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A ideia de harmonia das esferas, em que as esferas são os principalmente 

os astros – as estrelas, planetas, luas – mas também os elementos como fogo 

e água e, no limite, todo ser ou objeto individuado, encontra sua gênese na 

figura de Pitágoras – daí ser chamada também de “pitagorismo musical”. Para 

os pitagóricos, a música consistia no exemplo mais perfeito de sua teoria das 

quantidades e das relações de proporção e medida que atravessavam todo o 

mundo, passando pela física, química, ética, política e religiosidade. A tradição 

pitagórica, na qual a música de Boécio se insere, sobreviveu até a modernidade 

através de diversos postulados acerca das supostas relações analógicas entre 

os graus discretos de uma escala musical e os graus – também discretos – do 

Cosmos como um todo.

Na modernidade, com exceção de alguns artistas do início do século XX, 

como George Gurdjieff, a relação entre música e cosmologia pitagóricas foi, aos 

poucos, desaparecendo. O gesto de John Cage também faz a música apontar 

em direção a uma totalidade mais ampla que é o mundo, ou, como ele costuma-

va afirmar, a natureza. Mas ele não o fez através da harmonia, de uma totalidade 

coesiva proporcional, e sim por uma tentativa de abertura ao silêncio audível, 

produtivo e imprevisível do mundo com o uso da indeterminação nas partituras. 

La Monte Young, com a Composition #15, radicalizou essa indeterminação. Ao 

dispensar o fundamento principal da música tal como a entendemos, isto é, 

ao dispensar o som, mas sem retornar à mediação apaziguadora da harmonia, 

Young salta sobre dois fundamentos ao mesmo tempo. Ele se situa no terreno 

de uma música afundamental.

A relação entre música e mundo é preservada, mas as bases sonoras ou 

harmônicas que os identificavam são dispensadas. Música e mundo se tornam, 

assim, conceitos a serem investigados a partir da própria fricção que os produz 

um no outro, e não mais através da mediação de um terceiro conceito, o de 

harmonia, que garantia a um só tempo a identidade estável de ambos. Essa 

nova relação talvez seja melhor compreendida se começarmos a buscá-la não 

em uma cosmologia sustentada pelas constelações medidas e ordenadas do 

céu pitagórico, mas, como indica Young, pela complexidade dos movimentos 

turbilhonares dos oceanos densos, escuros e desconhecidos abaixo de nós.
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5. 

Em 1991, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos 

(NOAA) detectou, com o uso de hidrofones, um som classificado como “inexpli-

cável” e “não-identificado”. Ele pode ser captado ao longo de vastas extensões 

do oceano pacífico, possuindo, portanto, uma gigantesca amplitude (volume). 

O som costuma alcançar picos na primavera e no outono, o que pode se expli-

car tanto por variações na captação como por mudanças sazonais – rítmicas – no 

ambiente de propagação, o oceano. Apesar de estar localizado em uma área 

de atividade vulcânica, sua origem não está resolvida. Seu volume geral tem 

declinado desde 1991, mas ainda pode ser detectado pelos hidrofones estadu-

nidenses. Por ser extremamente grave, com suas principais frequências estando 

posicionadas abaixo do nível das frequências audíveis para os ouvidos humanos, 

diz-se que se trata de um infrassom. Ele pode ser ouvido por outros animais ou 

máquinas. A agência lhe deu um nome: upsweep. 4

Novamente, nos confrontamos com a tensão entre som e impressão. 

Agora, também em uma confrontação com o “som inaudível”, essa ideia que 

só pode existir em certa ecologia de máquinas de escutar. Sabemos que hoje a 

grafia dos sons está principalmente nas formas de onda e nos seus modos de 

inscrição em vários tipos de materiais, e não mais na sintaxe dos pentagramas. 

As máquinas sediam a captação de ritmos vibratórios mesmo quando estes são 

imperceptíveis à espécie humana. Elas também operam a conversão desses si-

nais em análogos visuais – as formas de onda, por exemplo. Coube à NOAA a 

decisão estética final: transpor as vibrações capturadas ao interior do espectro 

de frequências da audibilidade humana.

Para que essa operação ocorra, um interesse precisa estar posto de an-

temão: a vontade de tornar audível todo o campo de individualidade de um 

som. Com a transposição de ritmos ao espectro do audível, busca-se iluminar 

a totalidade daquele som enquanto indivíduo, isto é, toda a sua operação de 

individuação, sua história, sua origem, seu destino, seus estados sucessivos. De 

outro modo, nos contentaríamos em apenas especular sobre suas extensões, 

seu espraiamento por todas as direções possíveis ou prováveis. Aqui, os primei-

4  cf. a página da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Es-
tados Unidos. Disponível em: https://www.pmel.noaa.gov/acoustics/sounds/upsweep.
html. Acesso em 7 de out. 2020.
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ros aliados desse desejo estético foram os hidrofones – as máquinas de escuta 

submarina. São eles que conseguem se colocar no centro de certos conjuntos 

de vibrações do oceano. A NOAA pode então produzir, através do ato de nave-

gação nesses conjuntos, um mapa que, entre outras operações, distingue sinal 

e ruído, abrindo caminho para o ato de individualização analítica de um único 

som – o upsweep, cuja individualidade é selada definitivamente através do ato 

de nomeação.

6. 

Como esquema geral, o pitagorismo cosmo-musical pôde sobreviver por sé-

culos a diferentes rupturas epistemológicas mais ou menos radicais. Enquanto 

objeto técnico, a partitura pentagramática era seu símbolo, seu resíduo e seu 

arauto. Por sua inerência ao sistema de doze notas e a uma concepção funda-

mentalmente extensiva do tempo, o pentagrama – diferentemente do conjunto 

entre hidrofones, espectrômetro, equalizador e computador – é uma tecnologia 

que só pode produzir e sediar uma relação analógica entre música e mundo se 

sustentada por um certo determinismo cósmico e estético expresso na noção de 

equilíbrio harmônico. Na modernidade, emergem configurações de forças que 

expressam interesses radicalmente diferentes e que acabam por submergi-lo e 

mantê-lo no fundo.

A intensificação da produção e circulação de objetos técnicos alterou de-

finitivamente o espectro sonoro, culminando em uma multiplicidade de proces-

sos musicais que parecem refratar uma musicologia baseada estritamente em 

análises harmônicas. No cada vez mais autonomizado campo científico, houve o 

papel decisivo assumido pelas noções de probabilidade, suspendendo a dico-

tomia entre lei científica e contingência que marcava os sistemas cosmológicos 

pitagóricos (HACKING, 1975). Na própria física, trata-se de postular mundos 

que possam responder a determinadas tendências probabilísticas em vez de 

determinar um universo completo, mecanicista e determinado (WIENER, 1954, 

p. 14), virtualmente capaz de se adequar a quaisquer perguntas, como é o cos-

mos pitagórico.
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7. 

Porém, começando a emergir no início do século XX, ramificando-se e alcan-

çando uma complexidade cada vez maior nos dias de hoje, temos o conceito 

de ruído (noise). Ele funciona como sede de uma nova analogia entre música 

e mundo nesse cenário no qual se destaca uma multiplicidade de processos 

estéticos, epistemológicos, sociais, científicos e políticos irredutíveis a quaisquer 

unidades puramente estruturais.

Nas ciências, o ruído é um conceito de relevância crescente e cujos 

contornos remetem justamente à emergência da probabilidade nos sistemas 

científicos. Esse fenômeno, que abarca também decisivamente o conceito de 

informação, expressa a indissociabilidade entre caos e ordem, agora entendidos 

como não-dicotômicos – seja apenas no interior dos sistemas técnicos de infor-

mação ou, como quando a partir da cibernética de segunda ordem, em um mo-

vimento que parece tentar alcançar uma escala cósmica (cf. MALASPINA, 2018). 

Sonoramente, o conceito de ruído está diretamente associado à proliferação 

dos barulhos das máquinas elétricas e térmicas inauguradas ou multiplicadas na 

sociedade industrial e urbana. Paralelamente, foi e ainda é muito utilizado em 

relação à “música” para descrever sons ditos “desagradáveis” ou “incômodos”, 

seja lá o que tais palavras signifiquem. Esse uso serve também de modelo para 

uma metáfora recorrente que associa o ruído a processos políticos que amea-

çam mecanismos de ordem e controle sociais em determinados contextos. Há 

ainda aqueles que praticamos uma música que costuma ser classificada como 

“noise” ou “noise music” – um paradoxo produtivo.

Escrever sobre uma relação entre música e mundo hoje é, antes de tudo, 

a invenção – talvez permanente – de um campo sempre turbulento através do 

qual poderemos traçar algumas coordenadas de um mundo provisório, sempre 

a ser construído enquanto já anuncia sua própria submersão nas malhas de uma 

nova reconfiguração.
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RUÍDO=X E DECOERÊNCIA 
TRANSCENDENTAL

Cássia Siqueira1

RESUMO: Este artigo propõe traçar uma relação entre a concepção de Filosofia 

como Música assim como foi desenvolvida na recente obra Tetralogos, de Fran-

çois Laruelle, e a ideia de ruído como dispositivo, apresentada por pelo filósofo 

e artista Mattin. Para isso, o artigo elege o álbum não-vazio de Gustavo Torres e 

J-P. Caron como um exemplo de como o ruído pode ser mobilizado de tal modo a 

funcionar como um dispositivo transcendental e epistemológico, ao mesmo tem-

po em que é tomado como um objeto integrativo x. Argumento que, através de 

procedimentos de subdeterminação é possível reconstituir uma imagem do espaço 

genérico, a própria condição de possibilidade da experiência e da invenção. Ao 

final, o artigo defende a importância de procedimentos de subdeterminação na 

medida em que sua realização abre caminho para a ampliação coletiva da inteligibi-

lidade e para a constituição de formas de vida fundamentadas na experimentação.  

PALAVRAS-CHAVE: Não-Filosofia; Ruído; Invenção; Formas de Vida.

1 Cássia Siqueira é mestranda em filosofia pelo PPGF-UFRJ e também atua como 
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tivas, sociais, éticas e estéticas da crítica ao sistema transcendental apresentada por 
Reza Negarestani em Intelligence and Spirit (2018). Desde 2020 é portadora de bolsa 
integral como estudante de certificado no The New Centre For Research & Practice. 
E-mail: cassia1figueiredo@gmail.com 
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II

Se você fizer barulho, é provável que outra pessoa vá ouvi-lo, este

significa que o ruído é uma atividade social.

XI

A velha concepção de ruído era

acreditar na liberdade, a nova concepção de Noise é alcançar a liberda-

de

Mattin – Thesis on Noise

Em seu livro Tetralogos, recentemente publicado, François Laruelle propõe uma 

transformação da filosofia em música, aplicando um quadro de referência ope-

rático e motético para explicar como as invenções podem ser feitas na e através 

da filosofia. Apesar da coerência conceitual e consistência da abordagem de 

Laruelle em Tetralogos, que não é de todo contestada por este texto, tentei 

pensar quais aspectos específicos surgem para ambos, ruído e filosofia, quando 

esses dois são conjugados. Laruelle insiste na possibilidade de pensar a música 

como filosofia sem ser uma filosofia da música. No presente texto, substituímos 

música por ruído como resultado de um processo de subdeterminação. Isso sig-

nifica submeter a música ao método “sem” [the without method]2. Música sem 

respiração, música sem melodia, música sem contraponto (cf. Laruelle, 2019). 

Dependendo de como a subtração dos elementos canônicos da música é articu-

lada em formas de peças, podemos obter diferentes extensões para o próprio 

conceito de música, como no movimento de ziguezague da abdução. Por mais 

que usemos aqui o conceito de ruído majoritariamente relacionado à música, 

2  cf. Anne-Françoise Schmid. Last Fiction 2019: Future is a cut, “Without” is not a lack. 
https://tripleampersand.org/last-fiction-2019-future-cut-without-not-lack/



99 edição DEZ / 2021

propomos tomá-lo sob a perspectiva de um objeto integrativo des-

conhecido X3, que envolve ao mesmo tempo várias disciplinas como 

música, teoria da informação, linguística, ciências sociais, física e 

tecnologia, pelo menos.

Para fazer isso, selecionei uma peça específica (que na verda-

de é uma junção de duas composições) que evoca a ideia de uma 

genericidade radical em todos os sentidos: ~Ø (não - vazio) m . p . s . s . t 

. n . g . g . c . o . p . p . g de Gustavo Torres e JP. Caron (2017). Tentarei mos-

trar por que este é um bom exemplo de música sem conteúdo, ou 

pelo menos sem conteúdo musical como geralmente é concebido. 

E também por que ela mostra auditoriamente o caráter construtivo 

de um espaço genérico que torna possível invenções, apresentado 

como uma textura sonora espessa.

Não-Vazio se divide em 3 partes. A duração das partes foi determi-

nada pela duração dos lados do vinil. A cassete é trocada apenas na 

segunda troca do vinil. A duração dos lados da cassete é equivalente 

a 3 vezes os lados do vinil, porém, por consequência do tempo de 

troca de lados do vinil presente na peça, um único lado da cassete 

não é suficiente para se manter até o final da peça. Troca-se portanto 

o lado da cassete uma vez. Todo o material é segregado na mixagem: 

disco do lado esquerdo, fita do lado direito. Assim, a cassete muda 

de lado uma vez. Ambos os materiais são segregados na mistura: 

vinil do lado esquerdo; cassete do lado direito. (TORRES, GUSTAVO; 

CARON, JP. 2017, p. 5)

3  É um objeto que não pode ser caracterizado em nossos padrões. (…) Este 
é todo o problema dos produtos interdisciplinares da ciência contemporânea, que 
não são mais apenas complexos – há convergência de várias perspectivas discipli-
nares -, mas integrativas – esta convergência existe apenas localmente, elas não 
são sintetizáveis. Com esses objetos “X”, que eu chamamos de “objetos integra-
tivos”, vamos do desconhecido (...) ao não-sintetizável.    (SCHMID, Anne-Françoi-
se. 2018. p. 213)
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No lado esquerdo do stereo, Gustavo Torres executa seu Disco Contendo 

o Som de Sua Própria Gravação, a performance envolve filtragem de frequências 

em momentos determinados. No lado direito, J.-P. Caron executa Noisecompo-

sition V. Em não-vazio somos confrontados com sobreposições de ausência de 

conteúdo, mesmo que essa ausência ainda possa ser ouvida. O que ouvimos 

são os sons de dispositivos de gravação, ou melhor, da condição que habilita to-

dos os sons possíveis a serem gravados. O chiado da fita e a crepitação do vinil, 

sons que são geralmente descartados como acidentes indesejáveis   tornam-se 

os protagonistas da “música”, estabelecendo relações entre si que não podem 

ser medidas de acordo com os critérios musicais usuais. Na versão pré-gravada, 

Noisecomposition V é uma composição musical que não precisa ser ao menos 

ser tocada4: é quase um experimento que nos permite testar quanta retroali-

mentação sobreposta de vazio duas fitas conseguem aguentar até o momento 

de sua desintegração. Na versão de performance, pode-se acompanhar a cons-

trução de texturas audíveis produzidas pela própria ausência de conteúdo que 

possibilita que qualquer conteúdo sonoro seja gravado em / por dispositivos 

analógicos. Do ponto de vista do conteúdo musical, existe vazio. Do ponto de 

vista do som, existe a apresentação audível dos dispositivos que permitem a 

reprodução de composições gravadas.

4  Em artigo inédito intitulado “Música Afundamental”, Bernardo Girauta mobiliza um 
aparato pitagórico para dar conta de uma concepção antifundacionalista de música que é indi-
ferente à presença de sons audíveis, mas, no entanto, não responde a um dado anteriormente 
ideia de equilíbrio ou medida. Em vez disso, é a própria relação de atrito de música e mundo 
que criam mutuamente a possibilidade de ter consistência critérios de medição no sentido mais 
amplo possível:

“A relação entre música e mundo é preservada, mas as bases sonoras que permitem à música 
ser o que é estão dispensadas. Música e mundo se tornam, assim, conceitos a serem investi-
gados a partir da própria fricção que os produz um no outro, e não mais através da mediação 
de um terceiro conceito, o de harmonia, que garantia a um só tempo a identidade estável da 
música e do mundo. Essa relação talvez seja melhor compreendida se começarmos a buscá-la 
não em uma cosmologia sustentada pelas constelações medidas e ordenadas dos céus, mas 
pela complexidade e velocidade dos oceanos densos, escuros e desconhecidos abaixo de nós.” 
(GIRAUTA. 2020, p. 11)
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Disco Contendo o Som de Sua Própria Gravação [2014]

Gustavo Torres

Disco de vinil (30x30 cm) aprox. 10’ por lado.

Instrução para a gravação do disco:

gravar o disco sem nenhuma fonte sonora conectada no Input do gravador.

Guia para a execução do disco na peça:

Fig. 01: Guia para execução do disco.
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Noisecomposition V (versão para performance)

J-P. Caron

A partir do som de uma fita em branco, criar loops de tal forma a gerar uma 

sobreposição de camadas de som e um adensamento paulatino da textura. 

Isto pode ser feito com qualquer dispositivo capaz de gerar loops a partir 

do material inicial (um pedal looper, ou um dispositivo de tape delay, etc...)

Na versão para performance de Noisecomposition V o ouvinte tem a oportu-

nidade de escutar o processo de composição da peça. A performance pode 

durar para sempre. A performance dura efetivamente até o cansaço físico do 

intérprete, destruição de um dos dispositivos pelo desgaste do próprio uso, 

ou destruição do sistema de som pelas intensidades geradas nos momentos 

adiantados do processo, ou ainda quando o intérprete decidir.5

Tento agora esboçar os tipos de processos de subdeterminação em curso 

em não-vazio, alguns se aplicam às composições originais:

1. Subtração dos fundamentos canônicos da música, como melodia e harmonia.

2. Subtração de qualquer conteúdo musical, conforme concebido no contexto 

de música gravada.

3. Subtração de instrumentos musicais entendidos pelo senso comum. Am-

pliando os limites da concepção comum de ‘instrumento’.

4. Subtração de representações fenomenológicas em favor de uma abordagem 

processual, ‘esquelética’ de sons e a prática de gravação de sons.

5. Subtração da necessidade da agência do ser humano (como espécie bioló-

gica) para execução do algoritmo. “A performance pode durar para sempre”.

6. Subtração de uma duração temporal determinada de uma obra (não)musical 

(enquadramento amorfo).

5  Composições presentes no livreto disponível no download do álbum em: <https://
seminalrecords.bandcamp.com/album/no-vazio-mpsstnggco-pp-g> Acesso em: 11 jan. 2021.
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Seguindo Mattin em seu “Noise as Device”, podemos iden-

tificar (1) uma abordagem social e não-individual de ruído e (2) três 

níveis de produção de consciência subjetiva através do ruído. O pri-

meiro aspecto pode ser sinalizado através da importância declarada 

de ver o ruído como o produtor de um meio em que as interações 

sociais acontecem. No entanto, a articulação dos signos na forma 

de peças de interação não visa a comunicação como geralmente é 

concebida. Em vez disso, o ruído estabelece um domínio de sociabi-

lidade cujo objetivo é atrapalhar expectativas, gosto, critérios de cor-

reção anteriores e reconhecimento. Em última instância, o objetivo 

é disromper as próprias coordenadas estabelecidas e que instituem 

a equivalência trivial entre indivíduo e sujeito. Esse objetivo final nos 

leva à questão da produção de consciência [awareness].

O primeiro nível de produção de consciência pelo ruído é 

descrito simplesmente como “consciência”. Este nível é puramente 

fenomenológico, constituído pela imersão absoluta no som pelo ou-

vinte individual. O ouvinte toma o som como puro material sensorial, 

e estabelece com ele uma relação idiossincrática e supostamente 

privada.6 E então temos o segundo nível: consciência como. Este é 

um nível sensível ao contexto, onde a produção de consciência não 

acontece se o ruído não for colocado em relação aos elementos con-

ceituais e cognitivos que o acompanham. Aqui, o ruído não encontra 

tração, ao menos que o ouvinte se esforce para reconstruir uma ca-

mada semântica (formatada pelo contexto) para o som. Neste nível, 

o ruído envolve não apenas a dimensão perceptiva, mas também 

conceitual. Podemos ver o não-vazio como um exemplo do terceiro 

nível: ruído que produz “consciência dos mecanismos que produzem 

consciência”:

6  O exemplo dado por Mattin é o projeto de harsh noise wall Vomir, cujo 
único membro é também o autor do agora indisponível HARSH NOISE WALL MA-
NIFESTO . Um trecho breve é citado em Noise as Device: “O indivíduo não tem 
mais alternativa a não ser rejeitar completamente a vida contemporânea como 
promovida e pregada. O único comportamento livre que resta reside no ruído, na 
retirada e na recusa em capitular à manipulação, socialização e entretenimento. 
” (VOMIR, ‘HNW MANIFESTO’): <http://www.decimationsociale.com/app/down-
load/5795218093/Manifeste+dU + + Mur Bruitiste.pdf> Acesso em: 17 mai. 2015.
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Este último nível é o mais transformador porque faz você reconsiderar sua relação 

não só com o contexto, mas também com os mecanismos que você tem a fim de 

lidar com este contexto. Isso inevitavelmente não seria apenas sobre a experiên-

cia estética, mas sobre questionar o que é experiência, como é produzida; mas 

mais importante, como a subjetividade é produzida. (MATTIN, 2015, p. 99)

Não-vazio é música, mas ao mesmo tempo é um dispositivo para produzir 

estranhamento, aquele que se livra do esteticismo em favor de um manipulação 

algorítmica dos dispositivos e mecanismos que abrem caminho para apreciação 

musical / sonora. O usual plano de fundo é trazido para o primeiro plano e 

ficamos com a impressão de que deve ser considerado como conteúdo. Mas os 

chiados da fita e os estalidos do vinil já se encontram acidentalmente presentes 

em qualquer fita ou vinil. No entanto, em não-vazio contamos somente com as 

gravações fantasmagóricas dos dispositivos em funcionamento que aparecem 

em uma ordem prescrita pelas notações. Temos uma apresentação sônica da 

moldura de qualquer outra apresentação sônica gravada por dispositivos ana-

lógicos: apenas a moldura. A manipulação de frequências e as coordenadas 

fornecidas para a produção de loops de fita são arbitrários e característicos da 

performance em si: poderia ser de outra forma. O que estas manipulações or-

denadas e contingentes realmente fazem é direcionar nossa atenção para o fato 

de que a única coisa que está sendo manipulada é a própria forma: o ruído de 

‘fundo’ produzido apenas pelos mecanismos de gravação submetidos a filtros 

de frequência e justaposição. No nível lingüístico, não-vazio marca a existência 

de uma sintaxe desprovida de substância semântica, e sua estranheza traz a 

questão de como podemos pensar em um sujeito não-vazio, deflacionado e 

guiado pela prioridade formal de uma sintaxe e pela formação mecânica do 

aparato aperceptivo subjetivo. Lado esquerdo e lado direito, vinil e fita, diferem 

em seus graus de indeterminação sintática e constituição material dos mecanis-

mos. Aqui o estranhamento é introduzido pela ideia do dispositivo de gravação 

como o único instrumento musical, enquanto o pedal de loop ou tape-delay 

funcionam como um meio para dobrar indefinidamente o som produzido pelo 

dispositivo de gravação. Duas performances diferentes da composição podem 

apenas diferir timbricamente devido a possíveis diferenças na constituição ma-

terial dos dispositivos utilizados, e na escolha de quais fragmentos da fita serão 
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loopados e justapostos um ao outro. Não-vazio joga com a questão colocada 

por Mattin; não diretamente, tematizando como a subjetividade é produzida, 

mas indiretamente, suspendendo o predicado “vazio” para aquele aparente 

vazio que está sempre embutido em qualquer música gravada analogicamente. 

Não-vazio nos mostra a maleabilidade da ordem constitucional que permite que 

a experiência emerja, a maleabilidade de um espaço (não) vazio que acomoda 

invenções sônicas sem deixar de ser uma invenção sônica. Portanto, não-vazio 

é um dos melhores exemplos de ruído que provoca a consciência das próprias 

possibilidades de consciência, o problema do Transcendental por excelência.

Se o Universo está em jogo no ser genérico do homem ou o quantum em sua 

genericidade, passamos da diferença ontológica do Dasein, que é uma estrutura 

ontológica muito estreita e mundana, para uma estrutura maior adaptado à ciên-

cia contemporânea, uma vez que o ser humano é capaz de ambos genericidade 

e quantum. (LARUELLE, 2019, p. 293)

Ao apresentar a decoerência como base para o Transcendental, Laruelle 

localiza a origem do problema da experiência na ordem das coisas: a decoerên-

cia entre o Universo (quântico) e o genérico. O esquematismo kantiano como 

mediação entre as faculdades da imaginação e o entendimento, para Laruelle, 

já está inserido num quadro de referência físico e macroscópico. Precisamos, 

portanto, de lentes de aumento não apenas para as múltiplas disciplinas, para 

mergulharmos nas zonas diferenciais e intersticiais do espaço genérico; mas 

também para o Transcendental, para pelo menos ter um vislumbre de sua real 

constituição e condicionamento pela decoerência quântica. Se pudéssemos re-

presentar o olhar através da lupa por meio de ruído, os resultados sônicos da 

execução das composições analisadas acima podem ser um bom exemplo. Mas 

o movimento contrário também é crucial.

A decoerência como gênese do transcendental precede o esquematismo na or-

dem do processo real porque o quantum precede o esquema macroscópico ou o 

condiciona, mas o esquematismo precede a decoerência no ordem da construção 

do conhecimento. (LARUELLE, 2019, p. 295)
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Se a dimensão quântica não garante a possibilidade de uma hierarquia 

de esquemas disponíveis, esses esquemas devem ser construídos levando em 

conta (mas também apesar da) a indeterminação radical do Real. A díade dado 

/ dado-sem-dadidade engendra encerramento [foreclosure] e irreversibilidade, 

então a relação entre os dois não pode ser instanciada através da descoberta, 

porque o que descobrimos já são invenções: invenções axiomáticas que colo-

cam certas coisas em movimento. Encerramento não implica que “vale tudo”, 

mas marca uma necessidade de uma atitude astuta e uma axiomática rigorosa 

informada pelo Transcendental como um produto contingente de uma decoe-

rência primordial: aquela que dá origem a ficções possíveis, que nos permitem, 

como sujeitos, superar o que parecem ser condições necessárias para ser sujei-

to, por exemplo, ser sujeito enquanto indivíduo. Em outras palavras, as ficções 

funcionam como um vetor que, ao nos (tele)transportar de um ponto do real a 

outro, nos fazem perceber a inerente genericidade na qual habitamos e cons-

truímos ao mesmo tempo. O ruído pode, portanto, ser visto como um meio 

(não)musical para produzir ficções: “Usar o ruído como dispositivo seria usar 

seu potencial alienante para produzir experiências fodidas que nos fariam nos 

questionar enquanto sujeitos. Se isso se reafirmar como sujeito (eu entendo ou 

eu gosto), não é ruído como dispositivo.” (MATTIN, 2015, p. 100).

O segredo que o Universo Preto7 é para nós pode ser descrito como o 

que torna possível que um certo conjunto coerente de axiomas quando coloca-

dos juntos possa ganhar força e a partir daí se transformar em um artefato capaz 

de promover mudanças na realidade. Não podemos, a priori, derivar quaisquer 

critérios de correção satisfatórios de como devemos passar do nível quântico 

7 Cf. François Laruelle. ON THE BLACK UNIVERSE: In the Human Foundations of Color.

“Metaforicamente, o Um pode ser compreendido como “matéria escura” isenta das articula-
ções de sentido, estratégias ou iluminações dadas pela filosofia em direção ao entendimento. 
Smith alude essa metáfora ilustrando “o senso de escuridão enquanto essência da identidade” 
(SMITH, 2016, p. 175). Brassier, por sua vez, irá chamar a identidade do Um de uma “concep-
ção des-fenomenologicizada do real” (BRASSIER, 2007, p.118), delineando-a como “imanência 
não-conceitual que simultaneamente determina e suspende a filosofia”(BRASSIER, 2007, p.118). 
O termo “conceitual” designa o que está implicado numa rede de sentidos ou conjunto de 
termos inter relacionados. A negação deste sentido é correta para a imanência do Um, indica 
que a sua sintaxe não satisfará as concatenações da lógica, e nem corresponde, por exemplo, ao 
“plano de imanência” deleuziano que Laruelle considera um outro “conceito de Ser”. O Um é 
indiferente às condições lógicas dadas como pressuposto de existência.” (GUIMARÃES, Aquiles. 
2021. p.9)
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(decoerência) ao nível macroscópico (sujeito transcendental / esque-

matismo). Assim como a decoerência quântica é um resultado da 

interação de sistemas quânticos não-isolados, o ruído é um resultado 

inevitável do não-isolamento dos sons eufônicos8.

Sob a ótica dos processos (quânticos e genéricos) que produ-

zem subjetividade, o ruído é um meio sônico para a experimentação 

vetorial. A aparente estranheza produzida por uma axiomática cientí-

fica incoerente devido a seu mau funcionamento não pode ser vista 

como equivalente à cacofonia do ruído. O ruído nos fornece caco-

fonia como um aparente mau-funcionamento sônico ou incoerência, 

mas do ponto de vista da construção do conhecimento e formação 

de subjetividade, é um dispositivo importante para nos lembrar que 

invenção deve necessariamente mergulhar na estranheza e esquisitice 

para que possamos produzir uma postura verdadeiramente coletiva 

na construção de nossas próprias formas de vida. A mesmidade, não 

só em relação ao conteúdo, mas também à forma, é a inimiga radi-

cal da emancipação. A estranheza deve ser navegada com um visão 

treinada para os riscos que vale a pena ser tomados, cujo treinamen-

to adequado não deve ser centrado no indivíduo, pois mesmo essa 

ideia é apenas uma formação contingente no espaço genérico que 

nós sempre já inventamos e habitamos como sujeitos. Empurrando 

os limites da inteligibilidade para direções que ainda não estão pres-

critas, o ruído nos guia para a realização da invenção como o centro 

das formas de vida.

8 “Na história da música ocidental, o ruído sempre foi colocado de lado, mas 
sempre retorna porque realmente existe na essência da música Ocidental (ou seja, 
no tom). Em uma conferência recente sobre ruído, onde esta seção foi apresentada 
pela primeira vez, Ulrich Krieger, explicou muito bem como “os tons que ouvimos 
contêm algum ruído porque um tom matematicamente perfeito soaria realmente 
estranho aos nossos ouvidos.” (MATTIN, 2015, p. 95)
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ARTISTA DA CAPA
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Ana Elisa de Azevedo – é estudante de Conservação 
e Restauração na Escola de Belas Artes da UFRJ. 
Seu panorama é focado em pintura e arte contemporânea, 
transitando entre técnicas novas e tradicionais e seu 
entrelaçamento com linguagens e questões atuais. 
Suas linhas de pesquisa são voltadas à preservação de 
patrimônio, a memória coletiva e a identidade cultural. 
Atua como diretora de arte da Revista Desvio e na Galeria BB, 
bem como na área de comunicação.

Superfície de Contato, 2021  
Colagem, Fotografia e Nanquim

Eu tive o prazer de ser convidada pela Desvio, através de outro trabalho de 
colagem e abstração, para compor a capa da Edição de No. 10 da Revista. 
O trabalho “Superfície de Contato” foi um processo de 7 meses de estudo 
experimental sobre colagem, abstração, desenho anatômico e fotografia 
analógica. São fragmentos de texturas que eram nos familiares antes de 
entrar em isolamento social - o mar, as plantas, a pele de outras pessoas.

A frase “Só pelas consequências de suas ações, pelo fruto de seu trabalho, 
pode o homem avaliar o que o espera” convém como uma crítica ao Status 
Quo e nos volta ao questionamento de quantos crimes de responsabilidade 
já embolsamos nesse desgoverno. Ao longo desse período, foram reunidos 
recortes de jornal com a temática voltada para a pandemia e hoje, ao 
alcançarmos 500 mil mortos, contemplamos as manchetes de quando havia 
ainda somente 50 mil mortos, e seguimos sem perspectivas.
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POESIAS / Zine As formas de gelo estão vazias.

Marianna Ferrodri1

1 Marianna Ferrodri é carioca e nascida em 17 de maio de 2001. Além de amante da literatura, cursa Psi-
cologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. É autora de As formas de gelo estão vazias (2020).

 @mariannaferrodri

CAPA E CONTRACAPA. Zine - As formas de gelo estão vazias. 2020, Marianna Ferrodri.

PROJETO GRÁFICO Marianna Ferrodri e Mayara Marques   
CAPA Mayara Marques
ILUSTRAÇÕES Caio Macario
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POR COSTUME

Pós isolamento social, cinco da tarde, hora de buscar o filho na escola.  
A mulher calça os sapatos, veste o casaco e abre o computador 
procurando a aba de videochamada.
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LIVE

Com saudade de casa, instalou cámeras pelos cômodos para 
assisti-la ao vivo do trabalho.
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 O CORPO É A MAIOR MÁQUINA DE VONTADES

I

Que o corpo em que vivo 

não entre em decomposição

antes que eu decida o que fazer com ele

II

Se eu olho no espelho e encontro um corpo

e o corpo também me olha, temos um trato.

Uns dias um trato de ódio, 

outros de dor

e alguns de mera autopreservação
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O MAL DO SÉCULO

Tenho me perguntado se estou realmente triste,
se estou exagerando
ou se estar exagerando é um sinal de que eu realmente preciso de ajuda.
As coisas
as menores coisas do mundo
as menores palavras do mundo
tem me ferido como uma estalactite que se desgruda da superfície 
e perfura o peitoral.

É assim todos os dias;
e eu só largo tom hiperbólico 
antes de dormir
quando deixo meus óculos também na cabeceira.



CENTRO DE GRAVIDADE

Sy Gomes1

1 Sy Gomes Barbosa é travesti, negra, cearense e afi cionada por criar mundos. Artista visual, cantora, 
compositora, performer e produtora cultural. 21 anos de idade. Recém formada em História pela Uni-
versidade Federal do Ceará - UFC e integrante do Laboratório de Artes Visuais do Porto Iracema das 
Artes. É parte do 71º Salão de Abril com a obra “Centro de Gravidade”. Atualmente pesquisa e produz 
em sua afi rmação “travestis são como plantas”. 

RESUMO: Uma ação que cria, coletivamente e à distân-
cia, elementos artísticos que sejam resposta. A união de 
corpos através de perguntas performativas. A transfor-
mação da linguagem escrita em movimento. Sempre se-
rão inúmeras as formas de se conectar em quarentena e 
essa foi a nossa. Você consegue me responder? Quantas 
vezes seu centro de gravidade mudou?
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Em uma noite dessa quarentena, buscando em minhas 
memórias palavras que me tirassem da normalidade esta-
belecida, encontrei-me com a palavra gravidade. Uma for-
ça inumana, assim como o vírus que assola a humanidade 
atualmente. Comecei então a navegar sobre as ideias de 
movimento gravitacional, como sempre somos puxados 
para baixo. Um movimento para baixo é um movimento 
de lembrar. Se a terra tudo guarda em seu substrato, é 
cavando que encontramos o passado. Escavei momentos 
de minha vida em que tudo havia “virado de cabeça para 
baixo” ou momentos de mudanças bruscas. Contei 27
desses momentos. Em seguida pensei: meu centro de gra-
vidade mudou 27 vezes. Em minha formação e estudos so-
bre linguagem performativa e programas performativos, 
me encontrei com diversos programas que começavam 
com uma pergunta. Uma pergunta complexa, mas escrita 
de forma simples, que tivesse em si a potência de questio-
nar e desprogramar o cotidiano do corpo dos interlocuto-
res. A minha pergunta, então, foi: “quantas vezes 
o seu centro de gravidade mudou? Em 
números.”. Prevendo a possibilidade de que muitos 
não fossem entender de primeira estabeleci uma regra: as-
sim que me perguntassem “como assim”, “não entendi” 
ou fi zessem algum adendo a pergunta, eu me restringiria a 
dizer: “Toda pergunta pressupõe resposta, você consegue 
me responder?”. Assim estabeleci um programa perfor-
mativo e fui ao trabalho. Conversei com mais de 20 pes-
soas via redes sociais, principalmente WhatsApp e Insta-
gram. Pessoas de 17 a 29 anos. Das mais diversas classes 
sociais, gênero e cor. Contudo, todas estão em quarente-
na. Muitas não me responderam, algumas responderam de 
primeira, outras enlouqueceram muito antes de responder, 
questionando tudo, inclusive eu mesma. Algumas pessoas 
declararam ser incontáveis as vezes em que seus centros 
de gravidade mudaram. Outras determinaram rapidamen-
te a quantidade de vezes. Outras mandaram em áudios ou 
textos as ocasiões em que essas mudanças aconteceram. 
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Uma pessoa respondeu com um número irracional, uma 
pessoa respondeu com um número fracionado e 4 pessoas 
responderam algum número já dito. De fato, muitas delas 
me questionavam do que se tratavam essas perguntas e 
porque tanto mistério, mas em nenhum momento eu rele-
vei ser parte de um programa performativo. Em todos os 
casos eu agradeci a resposta, mesmo nos casos em que 
não me responderam. No fi m, consegui as seguintes res-
postas: 27, 4, 8, 0, 2529, X, 1,81, 2, 2 ou 
3, 2, 10 vezes por dia, 3, perdi as con-
tas, milhares, para mim isso não é con-
tável, 6, 6 e 1563345. Para mim, os números são 
expressões infi nitas e não se limitam a contar, uma vez que 
em sua raiz o uso dos números vem da magia e constitui 
uma linguagem específi ca. Assim, com essas respostas em 
mãos quis reproduzi-las corporalmente, também estudan-
do como elas me afetavam. Gravei tudo. Instalei um foco 
de luz na minha frente, representando e efetivando a ideia 
de centro de gravidade, um ponto que emana uma força. 
Em seguida realizei movimentos de quietude, de mãos, de 
pés e pernas, movimentos no chão, de cabeça para bai-
xo, movimentos que exploravam a luz, movimentos com 
a câmera. Mas se eu os mostrasse sem contraste com as 
respostas, eles não estariam sendo a resposta para a per-
gunta elaborada incialmente. Assim, criei uma vídeo-arte/
vídeo-performance, que, inclusive com a edição e monta-
gem, demonstrasse as sensações em que eu estive imersa 
para produzir esses movimentos e conseguir essas respos-
tas. Os diálogos que proponho com essa ação é que ao 
pensar na pergunta inicial, possamos criar coletivamente 
e à distância, elementos artísticos que sejam resposta. Ou 
seja, a união de corpos através de perguntas e respostas 
performativas. A transformação da linguagem escrita em 
movimento de corpo ou mesmo em vídeo-arte. Sempre 
serão inúmeras as formas de se conectar em quarentena 
e essa foi a minha. Mas, agora, você consegue me respon-
der? Quantas vezes seu centro de gravidade mudou?

seja, a união de corpos através de perguntas e respostas seja, a união de corpos através de perguntas e respostas 
performativas. A transformação da linguagem escrita em performativas. A transformação da linguagem escrita em 
movimento de corpo ou mesmo em vídeo-arte. Sempre movimento de corpo ou mesmo em vídeo-arte. Sempre 
serão inúmeras as formas de se conectar em quarentena serão inúmeras as formas de se conectar em quarentena 
e essa foi a minha. Mas, agora, você consegue me respon-e essa foi a minha. Mas, agora, você consegue me respon-
der? Quantas vezes seu centro de gravidade mudou?der? Quantas vezes seu centro de gravidade mudou?
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A PRÁTICA ARTÍSTICA, 
FORMAS DE CONEXÃO 
E PANDEMIA

Júlia Dias1

1 Artista independente carioca que, desde 2018, através de um pilar central: o do reaproveitamento de 
materiais a artista iniciou seu trabalho pintando roupas que garimpava em brechós. Desse projeto inicial 
nasceu o ímpeto de misturar diversas vertentes como a fotografia, e performance com as pinturas que 
produzia. Hoje, seu trabalho consiste em reutilizar objetos para criar obras expositivas e instalações. 
Seus desenhos consistem na utilização de formas geométricas e cores marcadas para expressar o seu 
universo feminino subjetivo. As formas ganham simbologias e as cores sensações que confluem para 
representar as intensidades e percepções captadas por ela. O espaço urbano se torna a principal fonte 
em que bebe para compreender as formas de expressão diversas de um ambiente contemporâneo e 
multissensorial. Atualmente está com uma exposição online produzida pela Casa Bicho. 
@junle.ju / dvieirajulia@gmail.com

Vivemos uma época nunca antes vista no mundo 
civilizado. Nos encontramos em um momento em que 
o convívio com as pessoas se restringiu ao mínimo con-
tato possível. Não podemos mais nos encontrar a hora 
que quisermos e onde quisermos, a realidade de estar 
em casa não serve para todos. Contudo a ideia de que 
as relações interpessoais mudaram mais ainda e que a 
maioria dos espaços de convívio e produção coletiva 
também sofrerão modificações severas nos faz refletir 
em como será daqui para frente a forma como estabele-
ceremos a nossa existência no mundo através do celular.
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Em plena quarentena, a pergunta que mais tem estado 
na minha cabeça é: será que devo me comunicar mais por 
meio das mídias, criar conteúdo, devo mostrar o meu traba-
lho, estar presente -metafisicamente- na mão das pessoas? 
Atualmente, essas perguntas cada vez mais se tornam uma 
pressão na vida de qualquer um que queira mostrar seu tra-
balho para o mundo. Na quarentena essa pressão se tornou 
mais urgente e real. É fato consumado que as redes se tor-
naram um lugar de presença na vida das pessoas, presença 
tanto física, já que o celular está a todo tempo em nossas 
mãos quanto presença virtual, em que assim que abrimos a 
nossa tela temos a sensação que estamos nos conectando 
com qualquer pessoa que procuramos, e assim construímos 
um novo tipo de relacionamento com as coisas ao nosso 
redor. Logo, a divulgação do trabalho nas redes se tornou 
imprescindível e assim aumentamos consideravelmente a 
chance de construir um discurso e uma visualização do nosso 
processo de criação. Mas como construir esse discurso para 
milhares (talvez até milhões) de pessoas que não te conhe-
cem e acompanham diariamente? Que já não perdem mais 
tempo lendo textos enormes sobre o processo de criação, 
mas se preocupam mais com o resultado final? Vivemos uma 
era que absorvemos a informação da forma mais mastigada 
possível: tem que ser rápida, direta e ,principalmente, atingir 
o seu público alvo. Temos menos de 1 minuto da atenção 
de alguém nos deslizar das telas. Temos apenas esse tempo 
para nos conectarmos com ela, para trazê-la até nosso perfil 
e assim iniciar uma construção de conexão com seu trabalho 
e o que você tem para falar.
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Se começarmos a pensar somente a partir da ques-
tão prática, creio eu, que a chance de nos perdermos 
no meio do caminho entre aquilo que chama atenção 
e o que é a nossa verdade, é grande. Durante a pan-
demia, ficou escancarada tanto a realidade tecnológica 
que nos espera quanto a dualidade existente entre vi-
ver duas realidades: a material e a virtual. Portanto com 
a ideia de isolamento e viver um novo momento, me 
pareceu que o caminho a se seguir era o de ser humana, 
e procurar captar que aquilo que nos atinge é sentindo 
apenas no campo da vida real. Logo, a produção não 
deve ser submeter ao tempo atual, e sim ao tempo da 
alma. O fato de nos deslocarmos de nossos eixos cria 
uma inquietação rica para a criação, porém, a submis-
são a propostas impostas ao alvoroço social nos joga 
para reflexões que ficam no limiar do óbvio. Logo, o 
que subiu a superfície nesses tempo pandêmicos é a in-
consistência de acreditar que as redes podem dar conta 
de um processo de criação de uma vida humana. Procu-
rarei, então, aqui neste texto refletir o que seria então 
essa ideia de verdade que guia um processo artístico.
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Em um livro que li chamado A Necessidade da Arte, 
Ernest Fischer descreve os movimentos artísticos e como 
esses se deram na história através da organização que a 
sociedade foi tomando. Em um dos capítulos, ele pontua 
sobre como sempre haverá uma nostalgia burguesa em 
relação ao passado. Esses teriam sido os anos de ouro, 
onde tudo era mais organizado, melhor e mais tradicio-
nal, e essa ideia se dava pelo medo do novo, do futuro. 
Ele continua com a seguinte conclusão: que o futuro é 
inevitável, sempre iremos caminhar de encontro a ele, o 
tempo é o elemento da equação que sempre nos jogará 
para frente, queira nós ou não, e a geração que chega 
com as novas ideias tem a obrigação de seguir em frente 
e não olhar para trás.(FISCHER, 2007, p. 74-80.) Dito isto, 
me pergunto o que será então que faz a gente seguir 
com força e fé para esse futuro? Atualmente, cheguei a 
conclusão de que a maneira mais fiel de continuarmos 
com o nosso discurso e acreditar na conexão que pode-
mos fazer com as pessoas, estando elas do outro lado de 
um celular ou em pé na nossa frente, é seguindo a nossa 
verdade, e botando intenção em tudo que fazemos.
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Uma pergunta que sempre deve estar em nosso ra-
dar é “O que eu quero?”. Quando iniciamos uma produ-
ção existe algum impulso inicial, algo que te atravessou 
em algum momento, que deu pulsão para você começar 
um projeto. Porém existe aquele momento em que você 
precisa delinear um caminho, se questionar, se perguntar 
aonde você vai chegar com aquilo, por quê? Para quê? 
Essas são perguntas no fazer artístico que precisam de 
esforço e vontade para serem respondidas. Alguns dirão 
que a arte por si só e o seu resultado já vale por todo 
o processo e estas perguntas são respondidas, mas eu 
acredito e procuro seguir com religiosidade que só ela 
não diz sobre tudo. Sabemos como existe um caminho 
para criar algo consistente, verdadeiro e intencional, e 
esse processo é grande e pesado e belo. O processo é 
importante, e se não mergulharmos nele e estivermos 
dispostos a estudar e dar o máximo de nós, de respirar e 
ter paciência para nos apropriarmos dele, é possível que, 
pulando algumas etapas, no final tenhamos algo sensa-
cional e impactante porém frágil,como fogos de artifício. 
Depois que aquele brilho e impactos iniciais se apagam 
não tenha nada que fique marcado na gente. A forma é 
o conteúdo? O conteúdo sem forma chega em algum lu-
gar? A forma sem o conteúdo já diz o suficiente?
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Com isso, outro fator volta á tona, que falei lá 
em cima, o fator tempo. Para chegarmos a um nível de 
aprofundamento em qualquer coisa em nossas vidas, 
demanda tempo. O tempo é esse mestre quântico que 
está sempre se esvaindo em nossas mãos e também nos 
consolidando como indivíduos. A pergunta “O que eu 
quero?” proposta no parágrafo anterior não será res-
pondida do dia para noite, e precisamos ter noção disso 
para que na construção de um discurso e de um laço 
de conexão virtual isto seja levado em consideração. O 
deslizar do touch sobre a tela é fugaz, e a memória do 
tato e dos afetos criados estão indo no mesmo cami-
nho. Logo, a nossa única certeza, somente ela que  que 
podemos controlar, é a aposta de que o que propomos 
ao postar num perfil de Instagram, Facebook e Twitter 
é real, que aquilo vive e respira fora desses lugares nem 
que seja apenas, por enquanto, dentro de você.

A ideia de que estamos construindo um novo 
tipo de relacionamento com o mundo ao nosso nessa 
quarentena se tornou mais do que uma proposição: 
se demonstrou como uma necessidade imposta pela 
pandemia.Hoje, mais do que nunca, procuramos co-
nexões com as pessoas e também com o que mun-
do no geral está produzindo. Existe um certa correria 
para estar postando a todo momento, devido prin-
cipalmente a necessidade de continuar com a fonte 
de renda. Mas quanto à produção de arte no geral, 
trago a reflexão que esse imediatismo, essa gratifi-
cação imediata pelo que está na tela do computador, 
celular, iPads, faz com que as produções percam seu 
caráter impactante, reflexivo e emocional.
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O isolamento social me fez perceber que iremos ca-
minhar para novas formas de transmitir afeto. Já que não 
podemos re-atualizar a memória do tato, do toque, do 
beijo, dos corpos entrelaçados, da carne, outros tipos de 
afetos que não são da ordem do tato virão a tona. Afe-
tos esses que se criam através da fusão dos sentidos, do 
poder da imaginação e das fantasias e que nos trazem 
para um lugar de construção de nossas realidades. Com 
isso, acredito que há uma grande porta se abrindo para 
os artistas nesse sentido. Pois a necessidade de nos sen-
tirmos próximos um dos outros e de trocar afeto tem nos 
deixado mais abertos para realmente nos afetarmos com 
o que está diante de nossas telas e com as propostas 
apresentadas. Me peguei imaginando se não criaríamos 
outras plataformas ainda mais sensoriais e interativas que 
nos permitissem explorar mais esse substrato rico da in-
tenção do fazer artístico que atravessa as obras.

Demonstrar o seu processo de criação e a monta-
gem de um discurso frente as redes requer comprome-
timento. Não podemos viver apenas de macro-discursos 
para injetá-los em nossas obras. O problema não são 
os macro-discursos, mas como os usamos. Primeiro, o 
quanto de estudo e conhecimento obtivemos deles o 
quanto de pesquisa foi dedicado para saber quem fo-
ram os precursores dos mesmos e por que chegaram 
até aqui. Segundo como essas cabem se fundem com 
as suas criações e suas vivências. É preciso entender o 
tempo de processo, e ter (muita) paciência. Uma ideia 
incrível e sedutora que tivemos não está lapidada e nem 
posta ainda no lugar da inquietação. O mundo pode nos 
confrontar para provar o valor dessa ideia: que esteja-
mos prontos para nos abrir para esta discussão. 
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Acredito no potencial das redes para serem usadas 
como um espaço de discussão, construção, crítica e de 
exposição dos processos com suas fragilidades, se for 
uma vontade, e a obra final como resultado de todo esse 
caminho que vai sendo trilhado, para aí sim essa rede se 
tornar um lugar de criação coletiva, troca e de construção 
de afeto. Porque, quando há intenção e verdade naquilo 
que nós fazemos, onde há vida, há amor. E não importa o 
meio que isso está sendo veiculado, ele pode ser sentido. 
Tarkovsky, um diretor de cinema, entusiasta da criação 
desse tipo de arte, falou uma vez em uma entrevista a 
Patrick Bureau: “Toda arte é intelectual, mas para mim, 
todas as artes, devem acima de tudo serem emocionais e 
agir sobre o coração.” (TARKOSVKY, 1962).
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QUATRO CORRESPONDÊNCIAS

Jandir Jr.1

1 Rio de Janeiro, 1989. costuma enviar sms, e-mails, cartas, entre outras correspondências, 
           com frequência para pessoas que o desconhecem. 
           mailexpressivo@gmail.com

“Escrevi em quatro papéis diferentes. Cada um deles enfiei num 
dos quatro envelopes que ainda guardo numa gaveta. Anotei meu 
endereço num de seus lados externos. Então levantei bem cedo um 
dia e caminhei numas ruas. Segui sem me aproximar nem um metro 
de quem quer que fosse. E, em algumas caixas de correio, os depo-
sitei. Depois disso, algumas pessoas os abriram. Talvez antes tenham 
deixado os envelopes isolados, aguardando que seus coronavírus 
morressem. Quem sabe lavaram as mãos bem depois de tocarem es-
sas correspondências? Mas passada toda a esterilização, ou mesmo 
sem ela, viram no interior de cada envelope um papel. E cada um 
deles com o texto que você lê agora, manuscrito. 

Redigir nestes papéis e remetê-los foi a forma que me ocorreu de 
encostar; de aludir a um toque, uma proximidade. Esta, então, é uma car-
ta que lembra a mediação que faz entre as palmas de gentes distintas. E 
que se proclama, por isso, como um cumprimento. Porém menos como 
um aperto de mãos; mais como aquele esbarrão que damos em alguém 
e que, por força dum pedido de desculpas, se torna um abraço tímido.

Por isso, um abraço. 

Uma vida maravilhosa para você e quem mais você quiser que a tenha.”
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ESTA É UMA CARTA PARA O FUTURO
PROCESSOS EM INVENTA ALMA

Rêzi de Souza / Renata Spolidoro1

1 Artista Visual, Mestra em Teoria da Literatura e Literatura Comparada pela UERJ e graduanda em Artes 
Visuais na mesma instituição. Contato: rezidesouza@gmail.com

Há uns meses, eu achava que para se mover no es-
paço de confi namento era necessário escrever o próprio 
corpo. Parece que junho foi há anos. Retomo imagens 
de corpos confi nados, almas em projeções em meio 
aos labirintos das redes sociais. Inspirada em Anzaldúa 
(2000, p. 232), escrevo “porque não tenho escolha. Por-
que devo manter vivo o espírito de minha revolta e a 
mim mesma também.”

Ainda hoje as pequenas coisas dos dias são mas-
caradas e estamos aprendendo outros jeitos de usar 
as bocas. E as mãos. E as línguas. No futuro os beijos 
e o trabalho dos dias serão diferentes. Gosto da ideia 
de tratar temas cotidianos do dia a dia em quarentena, 
incluindo aberturas para fantasiar a realidade. Lembro 
que o vídeo é “uma maneira de pensar (em imagens e 
sons) sobre (e com) as imagens já existentes” (DUBOIS, 
2009, p. 191). Por que não “investigar, decompor, trans-
formar, incorporar, sonhar, fantasiar” (DUBOIS, 2009, p. 
191) as imagens dos dias?

1 
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 Paro para pensar nas cenas da vida privada que vejo 
no celular e posso confi rmar que “cada vez mais, nossas 
narrativas vitais ganham contornos audiovisuais” (SIBI-
LIA, 2008, p. 49). Em labirintos de imagens de intimida-
de, as intermináveis lives de quarentena, os feeds, os 
stories são “espetáculos” feitos por pessoas reais famo-
sas ou anônimas. Os “espetáculos de si” são nossas vi-
das ou são obras de arte produzida por artistas como eu 
e você (SIBILIA, 2008, p. 29)? Somos tantos eu e você, 
vocês e eus. 

 É exaustivo ser mais do mesmo o tempo inteiro. In-
ventar realidades é libertador. É o meu segredo. É como 
editar vídeo. Curiosamente, o vídeo permite a fusão do 
artista e seu duplo (KRAUSS, 2008 p. 150). No mundo da 
internet, fi cção e realidade, arte e vida se confundem. 
Em junho de 2020, pensando em tudo isso e com o de-
sejo de registrar meu próprio corpo confi nado, nasceu o 
Inventa Alma2, um site responsivo com vídeos dispostos 
de forma interativa. 

 A narrativa do Inventa Alma requer uma postura 
imersiva do espectador. O visitante da exposição pode 
navegar da forma que desejar e o percurso se constrói de 
acordo com sua caminhada. Como em uma instalação vir-
tual, a lógica para o espectador (ou navegador) é, “ando, 
logo existo (a história). E existem tantas caminhadas pos-
síveis (...) quanto há tipos de narrativa” (DUBOIS, 2009, 
p. 211). Em Inventa Alma, o usuário seleciona um vídeo 
entre três opções a cada página. E a cada novo vídeo 
selecionado, abrem-se mais três outras possibilidades de 
caminhos novos. Há três fi nais possíveis: dois deles fe-
cham o circuito e terceiro retorna ao início.

2 Foi desenvolvido em julho de 2020 para a exposição virtual Olha Geral Quarentena, realizada pelo Insti-
tuto de Artes da UERJ. Foi acompanho pelos docentes Maria Moreira, Mariana Pimentel, Maurício Barros 
de Castro. Acesse em: http://inventaalma.com.br/ ou https://www.rezidesouza.com/inventaalma
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 Ao longo de 21 vídeos (10 com duração de 30 se-
gundos e os outros 11 são pequenos estímulos com du-
ração entre 4 e 18 segundos), o navegante percorre uma 
estrutura labiríntica, com a abertura para idas, voltas e 
movimentos circulares. A duração da estadia no labirin-
to é da escolha do participante. Gosto da imagem do 
labirinto, seja o do Minotauro ou um labirinto que tinha 
no parquinho do meu colégio. Penso também nos labi-
rintos de imagens como o Atlas Mnemosyne de Warburg 
e, principalmente, as redes sociais – quem nunca fi cou 
preso no turbilhão que é o Instagram ou Twitter? 

 Ano passado fi z um exame de labirintite porque mi-
nha cabeça não para, eu me sinto sempre em movimento. 
É estranho como dentro dessa cabeça “furacão”, meu cor-
po se encolha tanto. Produzindo os vídeos para o Inventa 
Alma, percebi que eu não estava feliz. Quem estava/está 
feliz nos dias de hoje? Nossos corpos estão diminuindo a 
cada dia, limitados pelo espaço do Zoom. São tempos em 
que o corpo (e o vírus), a vida e a morte estão no centro 
dos debates. É até contraditório que estejamos nos tor-
nando nossos “espetáculos de si” imateriais. 

 Há criação mesmo na tristeza? Eu diria que sim. Lem-
bro que a poesia “cria o tipo de luz sob a qual baseamos 
nossas esperanças e nossos sonhos de sobrevivência e mu-
dança, primeiro como linguagem, depois como ideia, e en-
tão como ação mais tangível” (LORDE, 2019 p. 45). Talvez 
poesia seja uma saída para se mover no espaço de confi na-
mento. Para mim, artista sapatão, escrever outros mundos 
com espaço para minha existência é uma necessidade.

 Ao produzir “rasgos poéticos” no cotidiano com a 
esperança de nos movermos, rumo incerto, mas furiosas, 
saímos deste lugar como poesia, como cartas para amores 
de outros tempos que visito em sonho. Porque sonho a 
liberdade pós-isso tudo com amigues e o mar. De fato, 
“o ato de escrever é um ato de criar alma” (ANZALDÚA, 
2000, p. 232). Agradeço a companhia, você que me lê. 
Sem você, não seria possível eu estar aqui hoje. Eu estou 
aqui e você? “Deixa eu ver sua alma” (DUNCAN, 2005), 
me deixa inventar sua alma.
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_______________________________________________________________________

O QUE ACONTECEU NA PENITENCIÁRIA XXXXXXXXXXXXXXX  ?    
 _______________________________________________________________________

De: xxxxxxxxxx@xxxx.@gmail.com

Para: desvio.editorial@gmail.com

Seg., 25 de abr. de 2022.
________________________________________________________________________

Prezados editores,

No final de abril de 2021, meu tio faleceu. Não, não foi covid. Ele foi uma das 
primeiras pessoas a tomar a vacina. A autópsia apontou falência múltipla dos 
órgãos. Ele era professor e vivia com minha tia em uma casa própria no subúr-
bio do Rio de Janeiro. Agora, um ano depois, ela também faleceu. Suicídio 
- a maior causa mortis em tempos pós-pandêmicos. Minha prima, muito abalada 
e acometida por dificuldades financeiras, me pediu ajuda pra reformar a casa 
para alugar. Eu contratei os serviços de um grupo de construtores para fazer 
pequenas reformas em alguns cômodos e renovar a pintura. Semana passada, 
o pedreiro e o ajudante que trabalharam no banheiro encontraram atrás do 
antigo armário espelhado um fundo oco na parede com alguns objetos. Cinco 
caixas fechadas de clorpromazina 100mg, um antipsicótico para tratamento de 
esquizofrenia e um envelope de papel pardo com uma ficha pericial médica, seis 
folhas grampeadas, que parecem ser um diário manuscrito, e três folhas soltas 
com poesias manuscritas. O meu tio era o paciente mencionado na ficha assim 
como o autor do diário. O autor das poesias parece ter sido um de seus alunos. 
Eu não mostrei o que foi encontrado para minha prima. Penso que isso só cau-
saria mais problemas a ela nesse momento. Tenho lido e relido a ficha, o diário 
e as poesias. É uma história perturbadora e, mesmo com algumas lacunas e não 
tendo o brio das letras, acho que deve ser contada, pois, talvez, um amante das 
letras, melhor que um agente ou um psiquiatra, possa entender o que aconte-
ceu na penitenciária em que meu tio trabalhava.

Att.,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

P.S.: Por favor, não publiquem meu nome ou e-mail, nem o nome do meu tio ou 
da penitenciária.
________________________________________________________________________

3 anexos

← Responder         ← Encaminnhar 
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ANEXO “D” - MODELO FICHA DE PERÍCIA SIMPLES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE SAÚDE - DIRETORIA MÉDICO PERICIAL

Atesto que examinei o XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , no dia 23 de abril de 2021, 
às 15 horas, sendo verificado que:

( Encontra-se APTO para o serviço docente, a contar de __/ __/ ____ .

( Encontra-se INAPTO para o serviço docente pelo período de INDETERMINADO, 
a contar de HOJE.

Autorizo informar o código da doença neste documento: ( SIM ( NÃO

CID 10 - F20 - Esquizofrenia (com alucinações).

Observações: Encaminha-se para tratamento psiquiátrico

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do inspecionado

XXXXXXXXXXXXXXX
Assinatura do médico

(com carimbo)
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17 de março de 2020, terça-feira. Os jornais noticiam uma fuga em massa de 
presos de uma penitenciária do Rio de Janeiro. É a penitenciária em que eu traba-
lho. 1379 presos no total. Alguns já foram recapturados. Os outros fugitivos estão 
sendo procurados pela PM. Alunos meus. Segundo a Secretaria de Administração 
Penitenciária (SEAP), aconteceu uma rebelião exigindo a libertação de presos por 
causa da pandemia do coronavírus. Os presos temiam a proliferação rápida do ví-
rus devido às condições insalubres em que vivem. Familiares dizem que não houve 
rebelião alguma e que não havia o menor sinal de que a cadeia ia virar. A justiça diz 
que vai suspender as saídas que estavam previstas. Autoridades prometem uma 
investigação. Um vídeo da fuga se espalha pelas redes sociais.

18 de março de 2020, quarta-feira. Vejo o vídeo da fuga. Algum preso com um 
celular na mão quis registrar o instante mágico naquela tarde. Um vídeo curtíssi-
mo. Cerca de 30 segundos. A qualidade do vídeo não é boa. A imagem treme um 
bocado. O movimento da câmera é rápido em alguns momentos. É possível ver 
centenas de presos saindo por um enorme buraco aberto na parede de uma das 
galerias da penitenciária XXXXXXXXXXXXXXX . Conheço bem aquele lugar. É a ga-
leria em que fica a escola. No meio da fuga, na correria e gritaria dos presos, tenho 
a impressão de ver uma senhora caminhando lentamente e em silêncio. Ela parece 
uma mendiga e veste uma espécie de manto, destoando dos presos que vestem 
calça jeans azul e camisa branca. Revejo o vídeo com mais atenção. Ela parece estar 
mesmo lá. Talvez sejam sombras causando uma ilusão de ótica.

31 de março de 2020, terça-feira. Uma revista divulga um outro vídeo da fuga em 
meio a uma reportagem sobre a investigação em curso. Dessa vez, são imagens das 
câmeras internas de segurança da penitenciária. Aproximadamente 1 minuto. Ima-
gens em preto e branco de boa qualidade. O vídeo não tem som. O que se vê é o 
corredor central da galeria onde ocorreu a fuga. Um carcereiro passeia lentamente 
entre os portões das celas. Caminha até o fim do corredor onde o enorme buraco 
foi aberto. De repente, volta correndo no sentido contrário. Pela expressão em seu 
rosto, parece apavorado. Logo em seguida, as portas das celas se abrem. Alguns 
presos saem e olham na direção em que foi aberto o buraco. Começam a correr pra 
lá. Logo em seguida, centenas de outros presos saem das celas e olham na direção 
em que foi aberto o buraco e começam a correr pra lá também. Por volta dos 40 
segundos, um dos presos, que parece estar enrolado em um cobertor, para e olha 
para a câmera. Seu rosto parece deformado. Os olhos desalinhados. A boca torta. 
Ele ri. Revejo o vídeo. Ele continua lá. Ele olha para câmera e ri com sua cara torta, 
desalinhada e deformada. Coitado.           
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30 de abril de 2020, quinta-feira. Um programa de jornalismo sensacionalista di-
vulga um vídeo feito pela família de um dos presos. Quase 30 segundos gravados 
em um celular. A imagem e o som são ruins. O vídeo foi gravado à noite em um 
quintal de uma casa. Parece que foi no mesmo dia da fuga. O preso, um homem 
com a cabeça raspada, calça jeans azul e sem camisa, muito suado e com o olhar 
atônito diz repetidamente frases de difícil compreensão. Fala sobre a fuga da pe-
nitenciária e sobre um menino sem cabeça. A família tenta conversar com ele. Ele 
não responde e continua falando sobre a fuga e o menino. Uma senhora que o 
chama de filho chora muito. O apresentador do programa esbraveja. Grita que o 
preso está drogado. Exige que uma outra investigação seja feita, pois ele pode 
estar falando de algum crime bárbaro do qual fez parte. Grita que a prisão é pouco 
pra ele. Grita que os presos são violentos e perigosos. Grita pela volta da pena de 
morte! Depois disso, ele agradece a audiência e os patrocínios. Deseja uma boa 
noite e pede mais amor e Deus no coração das pessoas.            

22 de junho de 2020, segunda-feira. Há 10 anos eu sou professor efetivo de 
Português na Diretoria Especial de Unidades Escolares Prisionais e Socioeducati-
vas (DIESP) da Secretaria de Educação do Estado do Rio de janeiro (SEEDUC-RJ). 
Parece pouco tempo, mas não é. Na prisão, o tempo corre um pouco diferente. 
Envelhecemos dois anos em um. Às vezes, três. Muitos professores têm quarenta 
anos e a aparência de oitenta. E não é só o corpo que sofre os efeitos deletérios 
do ambiente. A cabeça também. Muitos são afastados por causa de estresse, an-
siedade e depressão. Mas eu não. Eu sempre me mantive muito bem tanto física 
como mentalmente. Sou um homem duro. Não sou dado a certas sensibilidades. O 
ambiente feio, sujo e violento da prisão não parece me afetar. O isolamento social, 
hoje, é que me afeta bastante. 

03 de outubro de 2020, sábado. Sinto falta da minha rotina. Sinto falta da escola. 
Sinto falta da sala de aula. Sinto falta de ser professor. Sinto falta dos meus alunos. 
Sinto falta da prisão. Que coisa esquisita pra se dizer! Sinto falta da prisão. Para 
matar a saudade, abro uma pasta em que guardo trabalhos de alunos. Disponho os 
trabalhos no chão conforme leio. Um me chama a atenção. Resultado de uma ofici-
na de poesia em 16 de setembro de 2019. O aluno chamado XXXXXXXXXXXXXXX  
escreveu 3 poesias: Oração à Nossa Senhora da Rua; Oração à São José que Ri; 
e Oração ao Menino Jesus Sem Cabeça. Leio as três. Lembro que à época achei 
aquilo muito curioso e pedi que ele me falasse mais sobre as imagens ali e de onde 
tinha vindo a inspiração pra escrever aquilo. Ele me disse que estava preso injusta-
mente. Que tinha sido condenado por um crime que não cometeu. Igual a tantos 
outros. Me perguntou se era crime tentar sobreviver. Disse que tinha muita fé 
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e que rezava todas as noites, antes de dormir, pedindo liberdade, em um pequeno 
altar montado no canto da cela, que era composto de: uma boneca de pano en-
cardida e esfarrapada, que ele chamava de Nossa Senhora da Rua - dizia que era a 
santa que protegia aqueles que não tinham nada, nem ninguém; uma imagem de 
São José, em gesso, com o rosto torto de tão mal pintado que parecia ter a boca 
sorrindo, que ele chamava de São José que Ri - dizia ser o santo que dava alegria 
àqueles que perderam até a si mesmos; e uma imagem do Menino Jesus, em por-
celana, avariada, sem cabeça, perdida de algum presépio - dizia ser o Deus que es-
tava presente em todos nós e que dava esperança em momentos difíceis. Foi essa 
a inspiração dele para escrever as três poesias, que, na verdade, dizia ele, não eram 
poesias, mas orações. Lembro que dei os parabéns a ele. A prisão enlouquece as 
pessoas. Coitado. Será que ele conseguiu fugir em março?     

02 de novembro de 2020, segunda-feira. Acordo de madrugada. Sento na cama. 
Minha respiração fica pesada. Meu coração acelera. Minha cabeça dói. Meu braço 
esquerdo fica dormente. Minha mão direita treme. Minhas pernas suam. Levanto. 
Tenho uma vertigem. Caminho até a sala. Sento no sofá. Penso que vou desmaiar, 
mas continuo consciente. Cada segundo parece uma eternidade. Choro. Choro 
muito. Tomo um calmante. Dois. Três. 30 minutos depois me sinto melhor e volto 
pra cama. Pouco antes de dormir, tenho um insight e desperto. Não consigo pregar 
os olhos. O dia amanhece.    

30 de novembro de 2020, segunda-feira. Eu não quero fazer isso, mas acabo 
fazendo. Pego as três poesias escritas pelo aluno XXXXXXXXXXXXXXX . Três ora-
ções. Leio. Releio. Disponho as três sobre a mesa da sala. Ligo o computador. Vejo 
os três vídeos relacionados à fuga da penitenciária. O isolamento social deve estar 
me fazendo muito mal. Essa pandemia tem que acabar. Uma senhora maltrapilha 
com um manto... Nossa Senhora da rua? Um preso com o rosto deformado que ri... 
São José que Ri? Um menino sem cabeça... Menino Jesus sem cabeça? Conexões? 
Não. O isolamento social deve estar me fazendo muito mal. O que eu tô fazendo? 
Isso não faz o menor sentido. A mente prega peças em si mesma. O isolamento 
social deve estar me fazendo muito mal. Essa pandemia tem que acabar. Eu tô com 
dor de cabeça. 

22 de março de 2021, segunda-feira. Quando disponibilizaram a vacina, no início 
desse mês, os professores estavam entre os primeiros grupos a serem vacinados. 
Eu tomei a minha na semana passada. É muito bom me sentir livre novamente. 
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Me sentir livre pra sair de casa e ir pra prisão. Chego à porta da penitenciária 
XXXXXXXXXXXXXXX . Uma sensação estranha. Alguns tremores. Vou até a galeria 
onde fica a escola. A galeria em que ocorreu a fuga em março do ano passado. Re-
encontro os professores e alguns poucos alunos. Muitos estiveram na fuga e foram 
recapturados e transferidos. Pergunto pelo aluno XXXXXXXXXXXXXXX , autor das 
poesias-orações. Me dizem que ele fugiu em março e que ninguém tem notícia dele 
até hoje.

30 de março de 2021, terça-feira. No intervalo da aula tenho uma leve vertigem. 
Sento e ouço os alunos conversando. Falam que o aluno XXXXXXXXXXXXXXX , nos 
últimos seis meses antes da fuga, continuava com seu ritual noturno de se ajoelhar 
e rezar em frente ao altar para seus estranhos santos e deuses pedindo liberda-
de, mas não só isso. Dizem que, nesse período, ele parecia estar enlouquecendo: 
passou a andar enrolado em um cobertor velho que usava como um manto, fazia 
caretas, ria o dia todo e dizia que qualquer hora ia perder a cabeça. Nossa Senhora 
da Rua? São José que Ri? Menino Jesus Sem Cabeça? Uma senhora maltrapilha 
em um manto? Um preso com o rosto deformado que ri? Um menino sem cabeça? 
Conexões... De novo? Não. De novo, não! O isolamento social me fez muito mal. 
A pandemia acabou, mas sofro seus efeitos. Ouço os que eram mais próximos 
dele dizendo que ele falava baixinho: Eles me ouviram... Eles me ouviram... Eles 
me ouviram... Eles estão vindo... Eles estão vindo... Eles estão vindo... Liberdade... 
Liberdade... Liberdade...    

09 de abril de 2021, sexta-feira. Ao sair da penitenciária XXXXXXXXXXXXXXX, 
ouço os guardas conversando sobre o carcereiro que aparece no vídeo que foi 
divulgado por uma revista em março do ano passado e que estava trabalhando 
no dia da fuga dos presos. Dizem que ano passado mesmo ele foi afastado do 
trabalho por tempo indeterminado. Esquizofrenia com alucinações. Dizem que foi 
uma doença desencadeada por causa do estresse e do pânico de estar no meio de 
uma rebelião. Dizem que ele começou a ter alucinações visuais e auditivas pelos 
corredores da penitenciária. Dias depois da pandemia, ele pediu pra verificarem 
uma mendiga que estaria andando no pátio. Enviaram dois agentes. Não havia 
ninguém lá. Semanas depois, perguntou a um colega se ele estava vendo a cara 
torta do sujeito rindo para eles lá na fila de visita. O colega não via ninguém. Um 
mês depois, teve uma crise no meio da galeria no turno da madrugada. Começou a 
gritar que tinha visto um menino sem cabeça andando pelos corredores da galeria. 
Parece que ele desmaiou nesse dia. Quando acordou, não falava coisa com coisa. 
Os familiares disseram que ele está em tratamento psiquiátrico. Nesse momento, 
lembro também do aluno que apareceu no vídeo no programa de jornalismo sen-
sacionalista. Me disseram que ele foi recapturado e transferido para o sanatório 
penal. Está esquizofrênico. Eu não consigo dormir.         



140 edição DEZ / 2021

15 de abril de 2021, quinta-feira. Não consigo dar aula. Conexões... Conexões? 
De novo? Não! De novo, não! Minha mente continua pregando peças em si mes-
ma. Por que continuo buscando relações onde elas não existem? O isolamento 
social me fez muito mal. Talvez seja um estresse pós-pandemia. É... É isso. Dizem 
que muitas pessoas estão assim hoje. Não consigo dar aula. Durmo mal ultima-
mente. Tenho dor de cabeça constantemente. Às vezes, vertigem. Episódios de 
sudorese. Tremores também. Estresse pós-pandemia. É... É isso. Talvez seja me-
lhor procurar ajuda profissional. Ou não? Já vi tanta coisa dentro da penitenciá-
ria XXXXXXXXXXXXXXX . Nunca tive estômago fraco. Por que agora estaria tão 
afetado? O isolamento social em uma pandemia? Ora... Por que penso tanto no 
aluno XXXXXXXXXXXXXXX ? Por que estou com suas poesias-orações na mão? Eu 
trouxe isso para escola hoje? Não me lembro de ter trazido o trabalho dele. Não 
lembro de ter vindo pra escola. Não lembro de ter vindo pra penitenciária. Devo 
estar cansado. Só isso. Leio a poesias-orações. Oração à Nossa Senhora da Rua. 
Oração ao São José que Ri. Oração ao Menino Jesus Sem Cabeça. Por um breve 
instante, esqueço meu nome. Que engraçado. O que o cansaço faz, não é mesmo? 
Quem sou eu? Ninguém. O que quero? Liberdade? O que eu tô falando? Ouço bai-
xinho meus alunos me chamando. Olho pra eles e não consigo entender o que está 
acontecendo. Entram na minha sala de aula outros alunos e meus colegas profes-
sores. Alguém grita: chama o médico! Chama uma ambulância! Mas eu estou bem, 
gente. Só estou tentando entender algumas coisas. Alguém diz: está delirando! 
Estou no chão? Estou deitado no chão. Lembro que uma moça maltrapilha me olha 
e me dá a mão. Lembro que me tiram da sala e o médico tem um rosto deformado 
e me examina e ri. Lembro que na saída da penitenciária XXXXXXXXXXXXXXX  um 
menino sem cabeça me acena um adeus. Eu me sinto bem. Eu me sinto muito bem. 
Eu me sinto livre. Eu, que não sou ninguém, me sinto feliz. E depois... Depois? Não 
consigo ainda lembrar de depois. Vou parar de escrever um pouco e respirar. 
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Oração à Nossa Senhora da Rua

Nossa Senhora da rua, por vossa intercessão, rogo à Deus que me conceda:

Lembrar que voltar pra casa é para quem tem casa;

Lembrar que trabalhar é para quem tem trabalho;

Lembrar que tomar banho é para quem tem água;

Lembrar que comer é para quem tem comida;

Lembrar que conversa é para quem tem companhia;

Nossa Senhora da rua, cuidai dos que não tem nada!

Nossa Senhora da rua, cuidai dos que não tem ninguém!

Nossa Senhora da rua, intervém!

Nossa Senhora da rua, nos cubra com seu manto!

Amém +.
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Oração ao São José que Ri

São-José-que-ri, por vossa intercessão, rogo à Deus que me conceda:

Bondade e riso; 

Beleza e riso;

Verdade e riso;

Trabalho e riso;

Confiança e riso;

Amor e riso;

Saúde e riso;

Vida longa e riso;

Boa morte e riso.

Amém +.
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Oração ao menino Jesus sem cabeça

Ó, meu bom menino Jesus sem cabeça, tu que é Deus, me permita:

Que meus olhos sejam teus olhos;

Que minha língua seja tua língua;

Que meus ouvidos sejam teus ouvidos;

Que meu nariz seja teu nariz.

Que eu veja, fale, ouça e respire por ti até o último dos meus dias.

Amém +.
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1 Rebeca Tolmasquim é atriz e poeta desde os 7 anos de idade. Na adolescência conheceu o circo de rua 
e a palhaçaria, que são ferramentas e inspirações para sua comunicação. Em 2018 iniciou a graduação 
em Artes na UFF onde despertou a curiosidade por explorar hibridismos linguísticos em busca de narra-
tivas poéticas e fi losófi cas que construam outras possibilidades de ser.  Email: rebecatmsq@gmail.com 

 É pessoal. Vem de dentro da minha costela. Não 
tenho noção de sua dimensão, mas sei que é grande. 
Sobre minha existência, como me vejo, me projeto, me 
dobro, te dobro e nos assimilam. O Ego é projeção na su-
perfície. A consciência é superfície, o corpo. O ego pode 
ser entendido como uma projeção mental da superfície 
do corpo. Segundo Peter Gay (GAY, 1992, p.595), a dobra 
do ego é o contorcionismo para se adaptar e fragmentar 
e multiplicar. Busco a triangulação entre essas mitoses, 
o desafi o de contorcionar o chapado bidimensional que 
condiciona nossos acessos. 

 Cansada de assistir à planifi cação de horários, ima-
gens, personalidades e até planetas. A era cartesiana se 
foi, a era binária está corroendo, mas a exposição se acha-
ta na bidimensionalidade da tela, a Experiência se divide e 
multiplica na distância dos aparelhos. Não. Procuro Lugar 
de encontro no intervalo, me espelho no que sou, já fui e 
gostaria de ser. Macarronada, salada de frutas, farofa, atra-
vessamento. Microfonia imagética ou ideal. Eu sou as do-
bras para passar pelas curvas do encontro entre Paralelas 
e Transversais. Comandante é o ID projetando o pré-cons-
ciente (_________) [Reprimido] na ação do Ego (superfície). 
O Reprimido é a dobra, não é possível ver ou alcançar.

Rebeca TolmasquimRebeca Tolmasquim11
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 A série Tentativas de Dobrar o Ego (2020), que es-
tou a relatar e experimentar, tem três principais inspira-
ções que despertaram conscientemente as inquietações já 
presentes, materializando-se em Obras e multiplicando-se 
em diálogos, desdobramentos, dobraduras e referências 
posteriores. São as pioneiras: Fechar Portas e Abrir Jane-
las (estratagemas políticos para sair de si), de Tania Riviera; 
Plantação Cognitiva, de Jota Mombaça; e Gigante Dobra-
da, de Amilcar de Castro. Após a leitura desses Trabalhos 
comecei a me perguntar: se o Ego é a projeção na superfí-
cie e o acesso acontece pelo corte dentro da micropolítica 
de ativação, comercializando a existência e a criação de 
Diferença, talvez nem todes sejamos corte, ou a mão de 
Caminhando (Ligya Clark), ou o lado externo que compõe 
a obra, ou o perfi l inexistente, ou a Diferença. Talvez seja-
mos a tridimensionalidade não encontrada de perfi s. Seria 
nosso Ego, assim como a Gigante Dobrada, uma superfí-
cie tridimensional, uma dobradura que convida o externo 
e o interno a existirem sob a luz solar e o espaço?

Fig. 01: Registro fotográfi co Tentativas de Dobrar o Ego 1. O espelhamento e a mimeti-
zação do padrão
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Percorro o vazio ou o Não-Lugar de quando dobra-
mos para nos encaixar, assimilar, adaptar, embranque-
cer. Constantemente é importante dobrar o outro para 
coexistir, como se dobra a esquina para desviar de um 
Homem. Também dobramos o contexto, as perspectivas, 
relativizações. O contorcionismo malabarista entre aces-
sibilidade e empatia, como telas que se projetam e se 
espelham, sempre o mesmo rosto, sempre a mesma Ima-
gem, não há triangulação, não há encontro de olhares. 
Mimetizamos o padrão. A mímica nesse momento é coro 
e corifeu, há apenas uma direção. O gesto tem sua fonte, 
seu alvo e seu meio.

Fig. 02 e 03: Compartilhamento de post do @mac_usp com Obra de Amilcar de Castro.

Percorro o vazio ou o Não-Lugar de quando dobra-
mos para nos encaixar, assimilar, adaptar, embranque-
cer. Constantemente é importante dobrar o outro para 
coexistir, como se dobra a esquina para desviar de um 
Homem. Também dobramos o contexto, as perspectivas, 
relativizações. O contorcionismo malabarista entre aces-
sibilidade e empatia, como telas que se projetam e se 
espelham, sempre o mesmo rosto, sempre a mesma Ima-

Mimetizamos o padrão. A mímica nesse momento é coro 

seu alvo e seu meio.
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O refl exo não é a extensão do corpo, mas a frag-
mentação que permite a multiplicação. O painel apro-
pria-se da captura e a transforma em imagem, falsean-
do o refl exo e o tempo real. Selfi e não é espelho. A 
câmera interna revolucionou os autorretratos. Mas só 
é possível ver-se no espelho ao olhar para si. Às vezes 
acontece até a sensação de atraso do olho. Já os apare-
lhos eletrônicos operam em outra velocidade, que imita 
a realidade. Aproveito a brecha do atraso e proponho o 
diálogo, uma troca de olhares, uma mímica, um gesto. 
O encontro, a curva, a dobra, o reprimido, não é pos-
sível dividir e multiplicar, essa é a materialidade do ser, 
não é possível reproduzir a transcendência da vida com 
Trabalho, por isso a necessidade humana de criar Ima-
gens. O refl exo do refl exo do refl exo, infi nito que não 
se vê, no máximo se encara como um efeito mágico de 
retratos Renascentistas. “Não vê, como também não se 
vêem, no comum, os movimentos translativo e rotatório 
deste planeta Terra, sobre que os seus e os meus pés 
assentam.” (ROSA, O Espelho 1964).

A solução, artística – pois, não soluciona inicial-
mente para além da arte –, que encontrei, foi triangular 
infi nitamente, encontrar mais um, envolver outres. Do-
brar o olhar, a ponte. Quantos perfi s conseguimos car-
regar? Talvez sejam palavras muito difíceis para o que 
é sucesso no tiktok, no qual é possível baixar um vídeo 
alheio e criar um dueto como resposta aberto na rede, 
para que mais façam o mesmo. A quebra da Quarta Pa-
rede é meandro.
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Me encanta a homologia de Imagem e Idea. Penso 
que a frustração do Filósofo no Mito da Caverna é o fra-
casso do mundo físico ao não equivaler a nossas visões 
ou projeções de estar no mundo. A Idea não é uma farsa 
ou a verdade, mas uma projeção. Idea bela precisa ser 
vista, precisa equivaler. Desejar sermos belos é a certifi -
cação de se ver sendo visto. Voltar ou caber em si é do-
loroso. Não é fácil amar porque incomoda a discrepância 
entre a ilusão e o presente. Não experienciamos o corpo, 
mas as sensações dele em nós, as nossas projeções nele. 
Estamos em confl ito entre o que somos, podemos ser e 
gostaríamos de ser. A questão é que podemos ser tudo 
isso ao mesmo tempo, e de alguma forma já somos. 

Tentativa de Dobrar o EGO 1 é o primeiro registro de 
experimentações, ainda em curso, que se utiliza das proje-
ções na superfície, seja o ego dentro do aparelho psíquico 
ou a confi guração na tela que projeta a imagem. A partir 
de refl exos e projeções, ambiciono a tridimensionalidade 
da superfície pela dobra, da imagem e do ego.  Chegamos 
no Reprimido. Não há código verbal possível adiante. 

Fig. 04: Registro fotográfi co Tentativas de Dobrar o Ego 1. Quantos perfi s podemos carregar? 
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Fig. 05: Registro fotográfi co Tentativas de Dobrar o Ego 1. (Figura 05)
Acredito que as questões no momento são mais interessantes do que 

Fig. 06: Registro fotográfi co Tentativas de Dobrar o Ego1. 
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DESFIGURAÇÕES E METAMORFOSES
PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO ATRAVÉS DO (AUTO)RETRATO

Thales Ferreira Bandeira de Abreu1

RESUMO: Com base na análise do processo de cria-
ção da série (auto)fotográfi ca “De Eu a Mim”, junto a 
refl exão sobre o fazer, utilizando alguns trechos do ca-
derno de anotações, que fez parte do processo, o pre-
sente trabalho aborda a desfi guração da imagem do 
corpo e seus refl exos e interlocuções com as subjetivi-
dades. São trabalhados os conceitos de subjetividade 
“introdirigida” a “alterdirigida” de Paula Sibilia (2008) 
e a oposição “fi gurativo” e “fi gural” de Gilles Deleu-
ze (2007). Por fi m, faz-se uma análise refl exiva sobre a 
interioridade nesse momento de profusão imagética e 
de isolamento social, e uma abordagem do tempo e da 
memória como escultores dessas deformações.

PALAVRAS-CHAVE: (Auto)retrato; Desfiguração; 
Interioridade. 
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Indrodução

Busco um outro olhar sobre mim que extrapole o 
meu mesmo. Uma necessidade de ser visto; mais, de tocar 
e ser tocado. Contato. Calor, maciez, amplidão, horizonte. 
Respiração. Cresci em uma (várias) casa(s) com quintal(is) 
enorme(s); aqui nesse apartamento agora de 20m² me sinto 
como se me tivessem esquartejado e guardado em uma cai-
xa. Não consigo esticar pernas e braços ao mesmo tempo 
sem esbarrar, a minha kinesfera está limitada. Logo aqui, 
tão pertinho do mar. Falando isso lembro de, pequeno na 
praia, no Rio, tentar enxergar a África lá no fi m do outro 
lado do mar. Mas a Terra é mesmo redonda (ainda bem). 

Esse é o começo do meu caderno de anotações pro-
posto, a partir de julho de 2020, para dar início ao que 
seria o processo de criação dos (auto)retratos que são a 
base da refl exão elaborada nas próximas páginas. Essa 
escrita buscava acompanhar certa interioridade/ subjetivi-
dade abalada, deslocada na situação em que nos encon-
trávamos enquanto humanidade, de reclusão, frustrações, 
(des)esperanças, mudanças de paradigmas. O exercício 
de olhar para dentro potencializou um contato extremo 
e sensível, trazendo à tona uma sensibilidade emergente.

Apresento a seguir um acompanhamento processu-
al, permeado por esses fragmentos do diário de processo 
artístico (grafados em itálico) e uma análise teórica retros-
pectiva. A produção dos (auto)retratos e, por consequência 
do texto, está dividida em cinco partes: 1- Anamorfoses; 
2- Eclipses; 3- Multiplicações; 4- Refrações; 5- Metamor-
foses. O percurso delineou uma tentativa de enxergar a 
mim mesmo nesse ambiente doméstico, uma aparente 
deformação e borramento da minha imagem, ou desfi gu-
ração da minha identidade, do que era possível enxergar 
do meu corpo, em contato com os objetos que ganharam 
vida dentro de casa. Por fi m, levaram à percepção da me-
tamorfose forjada pelo próprio tempo, pela vida mesma, 
a minha imagem revelando esse ser que mantém alguns 
aspectos e transforma outros.
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1. Anamorfoses

A primeira sequência de retratos, (fi guras 1.a a 
1.d) é uma tentativa de ser acomodado e moldado pe-
los objetos que me circundam e que passaram a ser 
as companhias mais constantes, próximas e concretas. 
Esses objetos (utensílios deslocados de sua utilidade), 
metálicos e, que a princípio não são feitos para servi-
rem de espelho, refl etem determinada imagem de um 
eu disforme. Tal ressignifi cação dos objetos enquanto 
coisas a serem experimentadas em sua materialidade 
e plasticidade ganhou uma dimensão subjetiva signifi -
cativa, um movimento de identifi car qualidade estética 
em objetos da utilitários, da vida comum, e fazer deles 
matéria artística. A face, com olhar sereno, se molda à 
faca, à colher, à torneira, como se produzindo um du-
plo olhar que vê e é olhado, como se o olhar dos obje-
tos se voltasse para mim, um outro lado do espelho. À 
luz do conto “O Espelho” de Guimarães Rosa, esbocei 
a percepção de uma primeira experiência alterada. Um 
espelhamento “infi el”, duvidoso, que insinua sua pró-
pria forma sobre a minha, e nesse movimento revela 

CAMINHOS DA TRANSFIGURAÇÃO

Fig. 01.a: Fig. 01.b: Fig. 01.c: Fig. 01.d: 

faca, à colher, à torneira, como se produzindo um du-faca, à colher, à torneira, como se produzindo um du-

tos se voltasse para mim, um outro lado do espelho. À tos se voltasse para mim, um outro lado do espelho. À 
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um dado subjetivo, aproveitando-se da distorção das 
formas para revelar alguma distorção de outra nature-
za. Nas palavras de Rosa:

Rimo-nos, nas barracas de diversões, daqueles carica-
tos espelhos, que nos reduzem a mostrengos, esticados ou 

globosos. Mas, se só usamos os planos — e nas curvas de um 
bule tem-se sofrível espelho convexo, e numa colher brunida 

um côncavo razoável — deve-se a que primeiro a humanidade 
mirou-se nas superfícies de água quieta, lagoas, lameiros, fon-

tes, delas aprendendo a fazer tais utensílios de metal ou cristal. 
(ROSA, 1988, p. 71).

Esse deslocamento, da representação do todo pela 
parte, de uma insistência na distorção, aposta num en-
tendimento do gênero fotográfi co retrato (ou portrait, 
em francês) como potência imagética em si, posto que 
é o rastro de uma presença já ausente no momento de 
sua concretização. Daí o título escolhido “Anamorfoses” 
como tentativas, ensaios de retomada e recuperação da 
forma, de reorganização, e reorganizando buscar gerar 
formas mais complexas, com um crescente grau de di-
ferenciação de um “eu” social, agradável, formatado. 
Como é visto no seguinte trecho:

Considerar o portrait como campo de forças, capaz de 
materializar uma imagem convencionalmente tomada pela 

identidade de um indivíduo, mas também questionada pelo 
olhar que distancia a foto de qualquer referente e destaca sua 

composição e sua força enquanto imagem. (BASTOS, 2007, p. 7)
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2. Eclipses

Um retrato fi el de mim agora é esse eu despedaçado, que não consegue com-
pletar seus cacos; cada parte fi cou num canto e não posso viajar para buscar. Então, 
de dentro, busco a expansão no truque, na mágica, na brincadeira. Crescer e diminuir, 
esticar, comprimir, transformar. Olhar para as coisas e senti-las, e desvendá-las. E sentir-
-me. Buscar a recorporalização pela imagem. E a tentativa de contato e presença que 
viaja pelo ar e por cabos grossos e por não se sabe onde pra se reconstruir em metal e 
vidro. Como fazê-los quentes, transpirantes? Peludos. Moventes. Úmidos.

Nunca estivemos tão mediados por tantas telas e lentes dos mais variados forma-
tos, tamanhos, fi nalidades. Celulares, webcams, laptops, tablets, câmeras de segurança, 
todos os dispositivos nos olham, e concedemos (conscientes ou não) essa permissão a 
eles. Tal transformação do sujeito em imagem aconteceu ao longo dos anos de forma 
tão abrupta que já foi naturalizada sem ser entendida e absorvida em nossa carne. São 
quase avatares que produzimos de nós mesmos e que se comunicam. Tendo em vista o 
aumento vertiginoso do uso de plataformas de encontros remotos nos últimos meses, 
essa percepção se tornou mais evidente. São dispositivos que programam nossos cor-
pos e moldam nossa imagem e subjetividade de maneira incisiva, mas como extensão 
do que já vinha acontecendo mais lentamente há algum tempo e se acelerou com as re-
des sociais, fazendo emergir uma “tirania da visibilidade” conforme afi rma Paula Sibilia 
em “O Show do Eu”, no bojo de uma transformação histórica contínua:

Fig. 02.a: Fig. 02.b: Fig. 02.c: 
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Parece se tratar de um grande movimento de mutação subjetiva, que empurra paulatina-
mente os eixos do eu em direção a outras zonas: do interior para o exterior, da alma para a pele, 

do quarto próprio para as telas de vidro. Considerando as dimensões e os incalculáveis efeitos 
destas transformações, são insufi cientes algumas tentativas bastante habituais, que procuram ex-
plicar a exposição da intimidade na mídia contemporânea como sendo um mero aprofundamento 

de certo narcisismo, voyeurismo e exibicionismo sempre latentes. (SIBILIA, 2008, p. 90-91)

Conforme a autora, entretanto, tal conjunto de alterações é bem mais radical e 
profundo, além de serem modifi cações qualitativas de um determinado modelo his-
tórico de “eu” que se desfaz num percurso genealógico complexo que passa de uma 
subjetividade “introdirigida” a “alterdirigida”:

[…] um modelo de eu que marcou uma época, mas que agora está se esfacelando. Ou que, 
pelo menos, parece se metamorfosear de forma gradativa embora veloz e pertinaz, acompa-

nhando as mudanças que estão ocorrendo em todos os âmbitos, compassadas pelos vertiginosos 
processos de globalização, aceleração, digitalização e espetacularização do nosso mundo.

(SIBILIA, 2008, p. 91)

Em “Eclipses” (fi guras 2.a a 2.c) o impulso é o de tentar driblar, desviar da pro-
gramação e do domínio do digital sobre o corpo e sua imagem de uma forma ana-
lógica, fazendo uso de objetos como lentes em camadas para forjar outra imagem, 
obliterada, alterada, esvanecida, num jogo de revelar e esconder. Uma noção de utili-
zação dos objetos como tecnologia de abstração da fi gura, como agentes interferindo 
sobre a minha imagem. A miniatura de globo terrestre que é uma esfera translúcida 
de vidro (fi guras 2.b e 2.c) possibilita uma imagem invertida verticalmente “dentro” 
do rosto já distorcido por uma lente côncava, uma dupla exposição do eu, uma frag-
mentação, explicitando a falha, a lacuna entre a presença e a representação, sempre 
fantasiosa, sempre acrescida ou subtraída de algo, ao mesmo tempo em que inserida 
num contexto de produção de imagens digitais, tensionando um olhar crítico pra essa 
passagem, essa transformação, esse movimento de uma instância à outra, capturar a 
sensação passando de uma ordem à outra.
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3. Multiplicações

O artista holandês Erik Kessels realizou em 2011 
uma instalação chamada “Fotografi a em abundância” 
que reuniu milhões de fotografi as postadas durante o 
período de 24 horas no site de compartilhamento de 
fotos Flickr. A sala do Museu Foam de Fotografi a, em 
Amsterdã, onde a obra foi exposta, foi inundada por 
cerca de seis milhões de fotografi as às quais o artis-
ta deu corpo imprimindo, materializando a infi nitude 
e a profusão de imagens com que somos virtualmente 
bombardeados. É simplesmente impossível ver tudo, 
enxergar de fato, o resultado é uma massa onde tudo 
é amalgamado. E seu conteúdo não distingue público 
e privado, é uma experiência da intimidade fundida e 
diluída no mundo, multiplicada exponencialmente.

Fig. 03.a: Fig. 03.b: 
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4. Refrações

Cansado, exausto de estar planifi cado no bidimensional das telas, um corpo dis-
torcido, incapaz de ser completo. Um corpo que se encapsula em objetos translúcidos, 
e faz-se ver através da água, uma possibilidade de expandir o que está espremido, du-
plicar-se e se relacionar de outro modo. Nesse período em que nos apresentamos ao 
mundo bidimensionalmente, através de lentes de câmeras, webcams, smartphones, 
computadores, há sempre uma distorção, uma barreira invisível e invencível, e queria 
friccionar esses limites, provocando outras barreiras, distorções e ângulos que pudes-
sem agora sim revelar meu corpo fragmentado na impossibilidade de sua completude 
nessa situação, a partir desse outro cotidiano encontrado dentro de casa. Como fazer 
o corpo caber na tela? Ou, além e ao invés de caber, extrapolá-la? Desobedecê-la? 
Acredito que ainda estamos um pouco longe.

Com os retratos de “Multiplicações” (fi guras 3.a 
e 3.b) é tensionada a multiplicidade que o “eu” assume, 
os vários “eus” que aparecem moldados às relações so-
ciais e interpessoais, o mascaramento, os diferentes pa-
péis que nos habitam e desempenhamos, questionando 
a existência de uma subjetividade genuína e essencial.

“É como se eu não existisse”. Foi o que fi cou da 
minha fala para o Luiz Cláudio. E é sobre isso; o que fi ca 
de mim para os outros, que prolonga minha existência e 
eu não tenho controle. A transfi guração em imagem(ns).

Fig. 04.a: Fig. 04 b: Fig. 04.c: 



159 edição DEZ / 2021

Um tensionamento da representação bidimensional, plana e frontal (o que seria o 
meramente “fi gurativo” para Gilles Deleuze) é experimentado em “Refrações” (fi guras 
4.a a 4.c) fazendo uso tão somente de uma taça com água além do corpo. Esse outro 
meio, aquoso, confi gura-se como um novo território onde valem outras leis, onde a luz 
traça outro caminho, onde o corpo comporta-se e habita de outra maneira, ao mes-
mo tempo em que seu rastro é revelado ao fundo do espaço no quadro onde se dá a 
transfi guração.

O corpo que se revela em imagem é apenas semelhante ao corpo de origem, 
porque esse é processado oticamente, mas quando se isola do mundo, se destaca do 
fundo, torna-se pura fi gura, confi gurando o que Deleuze conceitua como “fi gural”, ao 
refl etir sobre e com a obra do pintor Francis Bacon em “Lógica da Sensação”(2007) 
pontuando caminhos de se escapar ao fi gurativo:

[…] duas vias possíveis para escapar ao fi gurativo: seguir no sentido de uma 
forma pura, por abstração; ou no sentido de um puro fi gural, por extração e isola-
mento. Se o pintor tende à Figura, se ele toma a segunda via, isto será para opor o 
“fi gural” ao fi gurativo. (DELEUZE, 2007, p. 2)

Portanto, a construção da imagem extrai e isola a representação a ponto de dar 
a ela uma existência autônoma, na gênese de um ser irreconhecível da maneira como 
se realiza no quadro, duplicado, monstruoso, agigantado, ou uma alteridade que par-
te de si mesmo, ao mesmo tempo que volátil e evanescente, efêmero, em constante 
mutação. Como afi rma Teresa Bastos acerca da semelhança:

Se, então, olharmos o portrait como representação não fi gurativa, a seme-
lhança pode não ter nenhuma relação com o reconhecimento. A semelhança fi el 

consiste em mostrar outra coisa do que a correspondência de traços. Ela mostra 
a vida em si do modelo. […] O portrait não se parece com o original, mas está 

ligado à idéia de semelhança a um original, acabando por tornar-se ele mesmo “o 
original” da semelhança de um sujeito genérico e, cada vez mais também de um 

sujeito singular.(BASTOS, 2007, p. 34)
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Porém, toda possibilidade de representação nasce sempre de um mesmo corpo 
original quando se trata de fotografi a, e por isso guarda com ele certa relação de se-
melhança com a própria mutação em si, como que revelando uma outra face possível, 
um devaneio capturado por um segundo.

Na fi gura 4.a, especialmente, o resultado guarda até certa analogia com fi ltros 
utilizados na rede social Instagram, que deformam a fi sionomia dos usuários da rede 
provocando certo humor, mas opera por uma lógica totalmente diversa, acompanhan-
do um processo criativo de subjetivação. Já na fi gura 4.c, é acrescido um sentido de 
desejo pelo toque, de chegar a alguma espécie de outro, mesmo que esse outro seja 
um eu duplicado. O toque sutil dos dedos confere uma aura de criação, como se uma 
mão precisamente criasse a outra pelo desejo. Um “eu” encontrando um “mim”. So-
bre fenômenos da fi gura, Deleuze afi rma:

uma Figura isolada, colada, contraída, mas igualmente abandonada, escapada, evanescente, con-

fusa. […] é neste sistema que se produzem as operações de borramento, os fenômenos de fl uxo, os 

efeitos de distanciamento e desparecimento, cada vez mais forte por constituirem um movimento ele 

mesmo preciso neste conjunto.(DELEUZE, 2007, p. 16)
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5. Metamorfoses

Sempre tive orgulho da minha memória, porque é grande, farta, quase não falha 
(quase). E fui a memória física e material e digital dos meus amigos, tenho nossas fo-
tos de ensino médio guardadas — e sei como achá-las. Ao mesmo tempo materializo 
a memória de meu avô, de meus tios e tantos outros ancestrais que desconheço, na 
minha face. Um enorme arquivo imagético e basta desdobrá-lo, distorcê-lo para obter 
semelhanças e diferenças. E lembro daquele fi chário do ensino médio (que, claro, ainda 
tenho aqui a meu alcance), com os rostos que tanto me inspiraram, convivendo ali juntos 
morando apertados como estou agora. Seria possível esse amálgama espaço-temporal?

Fig. 05.a: Fig. 05.b: Fig. 05.c: 

Fig. 05.d: Fig. 05e: 
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O corpo guarda e age memórias. Memórias vividas, contadas, imaginadas ou 
sentidas. O registro fotográfi co é, de comum senso, um instrumento facilitador de 
acionamento e arquivamento dessas memórias ao conservar e materializar ausências 
passadas em forma de imagem. Junto a isso, também revela as diferenças e transfi gu-
rações das formas físicas dos retratados, acrescido de todo seu contexto de produ-
ção. Com a fotografi a digital, o arquivamento em nuvens e o aumento desenfreado (e 
assustador) do volume de imagens produzidas, cada instante já é rapidamente arma-
zenado nesse amontoado de passado, e a experiência de realizar o registro torna-se 
mais relevante muitas vezes do que a imagem em si. “Fotografamos para não mais 
ver”? Uma análise mais detida, detalhada, possibilita a compreensão dos desdobra-
mentos do tempo, num jogo de ligar pontos separados pela distância que os torna 
imperceptíveis na vida cotidiana e acelerada.

Agora, em “Metamorfoses”, última série de (auto)retratos (fi guras 5.a a 5.e) a 
investigação e o processo de insistência por encontrar a distorção se dá não mais 
a partir de objetos externos, mas a partir de outras imagens de mim mesmo, que 
já guardam em si uma dimensão temporal e outra de autenticidade, de reprodução 
fi dedigna: fotografi as 3x4 para documentos ofi ciais, tiradas ao longo de um período 
de aproximadamente dez anos, em intervalos mais ou menos regulares. A deforma-
ção é encontrada nesse contraste que só o tempo esculpe, explicitada ao sobrepor o 
registro dos anos uns sobre os outros. Apesar da expressão invariável característica 
desse tipo de registro, são pelos que surgem ou aumentam ou diminuem como barba, 
cabelos, sobrancelhas; acessórios que entram e saem, óculos, cordões; pintas e mar-
cas de expressão que brotam, proporções que se desestruturam. Mas ainda é possível 
reconhecer o mesmo indivíduo. Que “aura” é esta que perpassa os anos e constitui 
a individualidade, não a deixa afrouxar, pelo contrário, a fortalece mais e mais? Na 
fi gura 5.e, ao deslocar na sobreposição a posição fi xa do rosto com as duas imagens 
mais distantes na linha do tempo — a primeira, aos doze anos de idade, e a última, 
aos vinte e três — há o surgimento sutil e aparente de uma terceira idade, a princípio 
inexistente, “a gênese de um corpo desconhecido que temos atrás da cabeça, como 
o impensado no pensamento, nascimento do visível que ainda se esconde à vista” 
(DELEUZE, 2005, p. 241) tomando emprestada a expressão deleuziana a respeito da 
imagem cinematográfi ca para essa fi gura que combina olhos de um com nariz de ou-
tro, que tem seus contornos dissolvidos, como se por um instante o frame seguinte 
àquele dos doze fosse esse dos vinte e três, e todo o entre suprimido como se nunca 
tivesse existido, construindo uma imagem com matéria dos tempos. A respeito do 
tempo, também Kuniichi Uno o tematiza como “a parte de fora da imagem”, e fala 
dessa repetição que acaba por gerar uma diferença:

O tempo é, antes de tudo, uma fi gura de repetição, de retorno à mesma coisa, mas que produz, 
a cada vez e infi nitamente, aquilo que é diferente, que se diferencia, que se disjunta. O tempo é uma 
forma de repetição, mas o tempo vivido é uma realidade de diferenças infi nitas. (UNO, 2012, p. 117)

Conside-
rações fi nais 
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 Das Anamorfoses às Metamorfoses, as opera-
ções de distorção, deformação, interferência, oblitera-
ção, duplicação, etc, passaram de uma busca exterior, 
de um estado provocado por um “fora” nos variados 
objetos, para uma busca interior, por “dentro”, um 
mergulho nas memórias e no passado, da recuperação 
à mudança de fato. Acredito que como refl exo do lon-
go período de isolamento, que (quase) todos experi-
mentamos, em maior ou menor grau. Esse movimen-
to possibilitou o encontro de outras sensações, por 
uma necessidade de expansão latente, que conseguiu 
se realizar através da imagem. Por vezes um sentido 
de mascaramento, de outra visualidade, de mudança 
libertadora do cotidiano estático, de encontrar outro 
corpo possível. Emanuele Coccia, em “Metamorfoses”, 
defende que essa é a única constância: a metamorfose, 
a mudança, ao mesmo tempo em que cada ser vivo 
carrega — ou melhor, é de fato — o mesmo e único fi o 
pulsante de vida, que passa de uma forma a outra, de 
uma matéria a outra, abrindo espaço para mutações e 
diversifi cações:

Nossa vida nunca é meramente singular, única, indivisível. 
Por isso não existe, e nunca poderia existir, uma forma de vida, 
uma unidade transcendental entre uma vida e sua forma: o nas-
cimento é precisamente a negação dessa síntese transcenden-

tal. Viemos sempre em uma outra forma, somos a sua deforma-
ção, variação, anamorfose. (COCCIA, 2020, p. 38)
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 Assim, ao fi nal desse processo, tanto de criação 
como de refl exão, alguma coisa se transforma de fato 
na minha percepção. A potência do corpo enquanto 
território de fl uxos criativos os mais diversos é am-
pliada, e alargada também a necessidade de atenção 
e refl exão sobre os meios virtuais e de reprodução e 
difusão de imagens em massa, suas especifi cidades e 
agências para que se racionalize a apropriação que re-
alizam de nossos corpos e desejos.
agências para que se racionalize a apropriação que re-agências para que se racionalize a apropriação que re-
alizam de nossos corpos e desejos.alizam de nossos corpos e desejos.
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RESUMO: Este ensaio busca levantar questões acerca 
do tema arte e pandemia, de forma a refl etir sobre como 
esse momento tem afetado os artistas, suas produções, 
modos de divulgação e possibilidades de fomento. Ade-
mais, procura tecer conexões entre as ressignifi cações, 
reinvenções de obras artísticas durante o isolamento so-
cial, trazendo o enfoque do videoarte, vídeo dança seus 
entrelaçamentos com o movimento do corpo, pensan-
do a correlação entre movimento artístico e movimento 
social, para culminar em indagações sobre como se dão 
as estruturas hegemônicas e a necessidade de friccionar 
esse sistema, para afi rmar a necessidade de uma forma 
ampla e democrática de se pensar arte e cultura no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Arte; Corpo; Pandemia; Atravessa-
mentos; Democratização dos acessos. 
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Nos últimos meses tenho estado imersa em inúme-
ros processos de refl exão. Acredito que o isolamento so-
cial acaba, por vezes, nos fazendo entrar em contato com 
questões profundas que, talvez, anteriormente, com a cor-
reria cotidiana, nunca tivéssemos tempo de encontrar. Re-
fl ito sobre as demandas e as produções nesse momento. 
Como a nossa forma de perceber, visualizar e atuar mudou 
mediante a pandemia? 

Tenho visto que muitas companhias têm divulgado 
seus trabalhos antigos como uma forma de respiro em 
meio a tanto caos. Assim, vejo também algumas compa-
nhias realizando obras nesse momento, trazendo a temáti-
ca do distanciamento e as emoções que ele desperta como 
objeto de estudo e de trabalho, como forma de ressignifi -
car e reinventar o presente, como forma de re-existir.

 Existe uma imersão muito grande na relação digi-
tal. As telas tomaram formas e parece que estamos sub-
mergindo cada vez mais. Sob a lógica do distanciamento, 
o vídeo pode refl etir a importância do contato, do afeto, 
principalmente quando falamos de dança, onde os corpos 
estão em constante diálogo.

É fato, que as demandas têm tornado os artistas dan-
çarinos cada vez mais multifacetados. Suas criações estão 
tendo que se pautar em propostas híbridas entre movi-
mento corporal, audiovisual e sonoro para proporcionar 
ao público uma experiência poética durante a pandemia. 
Existe uma inserção muito grande de dançarinos nas re-
des sociais como instagram, tiktok, youtube, dentre outros 
meios de divulgação em massa de vídeos. 
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Acredito que a questão do isolamento incentivou 
formas alternativas de construções e propagação de 
obras de dança. Como apresentar na distância? Como 
divulgar e capturar os rastros2 efêmeros dos movimen-
tos que se dão no instante? É necessário ressaltarmos 
a importância de pensar o vídeo não só como um regis-
tro, mas como uma proposta de diálogo interdisciplinar 
entre linguagens artísticas.

Nesse jogo de encontros e desencontros de ima-
gens em telas, se tece uma trama aberta ao desvelar 
das metáforas existenciais e contextuais, questiona-
mentos de uma criação artística não descolada de sua 
práxis social, pautados no momento histórico em que 
estamos situados. Penso em como algumas obras têm 
conseguido tansduzir signifi cados que buscam tencio-
nar as deliberações estruturadas na maneira que a so-
ciedade se organiza.

Assim, destaco a importância de refl etir sobre a 
forma como percebemos a sociedade. Desta maneira, 
se faz necessário ponderar sobre a forma como vemos 
o meio e o outro, interliga-se na relação visual estabe-
lecida pela dinâmica estruturante da sociedade e que, 
por vezes, é refl etida de maneira consciente ou incons-
ciente nas obras. É importante indagar sobre o estrutu-
ralismo hegemônico solidifi cado e questionar as pers-
pectivas para se ver algo.

Em um livro que li chamado A Necessidade da Arte, Ernest Fischer des-
creve os movimentos artístic como esses se deram na história através da organização que 
a sociedade foi tomando. Em um dos capítulos, ele pontua sobre como sempre haverá 
2 Em Inscribing Dance, o teórico André Lepecki traz um conceito que direciona a efemeridade ao rastro 

como signifi cância, este que provoca uma conexão temporal do que era, mas já deixa de ser, e pode 
tornar-se, relacionando o movimento da dança como um rastro, por conta da sua efemeridade.

Em um livro que li chamado A Necessidade da Arte, Ernest Fischer des-Em um livro que li chamado A Necessidade da Arte, Ernest Fischer des-
creve os movimentcreve os moviment
a sociedade foi tomando. Em um dos capítulos, ele pontua sobre como sempre haverá a sociedade foi tomando. Em um dos capítulos, ele pontua sobre como sempre haverá 
2 Em2 Em Inscribing DanceInscribing Dance

como signifi cância, este que provoca uma conexão temporal do que era, mas já deixa de ser, e pode como signifi cância, este que provoca uma conexão temporal do que era, mas já deixa de ser, e pode 
tornar-se, relacionando o movimento da dança como um rastro, por conta da sua efemeridade.tornar-se, relacionando o movimento da dança como um rastro, por conta da sua efemeridade.
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Logo, por mais revolucionárias e criativas que es-
sas inovações de produção, em meio à crise do Covid-19, 
possam ser, se faz necessário refl etir, também, sobre as 
estruturas em que se baseiam. Explicitamos que as possi-
bilidades de inovação e acesso não se dão de forma igua-
litária a todos os artistas. É imprescindível a criação de 
um circuito mais amplo democrático e plural, onde não só 
artes ou artistas hegemônicos sejam exibidos, mas que 
as produções possam ser reconhecidas de maneira justa, 
promovendo equidade e debates sobre gênero, raça e 
classe dentro desses espaços, para que possamos enten-
der o quanto as estruturas afetam as produções, circula-
ção e legitimação do circuito das artes no Brasil. 

É imprescindível uma decolonização de verbos, fa-
las, criações, produções artísticas. É necessário rachar 
essas bases estruturais que garantem privilégios apenas 
para grupos específi cos, que recebem sempre a maioria 
dos fomentos, pois estes incentivos deveriam ser pensa-
dos para a classe como um todo.

Um exemplo disso são alguns editais que surgiram 
no início da pandemia. O mais democrático seria a fl exibi-
lização da avaliação dos conteúdos inscritos, pois o inedi-
tismo requerido por muitos editais, solicita que trabalhos 
sejam feitos nesse momento pandêmico, e nem todos os 
artistas tem materiais para registrar, espaço para gravar 
dentro de casa. Nesse momento é muito importante uma 
atenção para estes pontos.

Além disso, é considerável apontar sobre os atra-
vessamentos, físicos, emocionais e psicológicos dos ar-
tistas nesse momento tão delicado, que pode afetar em 
suas produções. Às vezes pondero a questão “Como po-
demos mover em meio a pandemia?” e sobre como esse 
movimento é relevante no quesito artístico, mas como 
também é imprescindível no quesito social.

demos mover em meio a pandemia?” e sobre como esse demos mover em meio a pandemia?” e sobre como esse 
movimento é relevante no quesito artístico, mas como movimento é relevante no quesito artístico, mas como 
também é imprescindível no quesito social.também é imprescindível no quesito social.
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Arte é algo tão amplo e complexo, que muitas das 
vezes a legitimamos a partir de um ponto de vista hege-
mônico e etnocêntrico. Como potencializar a produção 
artística não hegemônica? Como incentivar a difusão da 
arte para além da bolha? Como trazer a percepção de 
que a arte não se resume a um estilo técnico tradicional? 
Como fazer o sistema reconhecer essa arte? Quantas ca-
madas são necessárias para perfurarmos uma estrutura 
rígida de criação? Como democratizar o acesso, a difu-
são, a pesquisa e a produção em arte?

Acredito que as questões no momento são mais in-
teressantes do que as respostas, pois elas movem algo, 
ainda que sejam inquietações. Considero que o fazer ar-
tístico é envolto de inúmeras camadas sociais. Além disso, 
entendo a importância da arte como elemento de respiro, 
estratégia de fuga em momentos de colapso, mas tam-
bém como instrumento de refl exão e questionamento.
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A escrita a seguir é uma conversa-entrevista 
realizada em modo remoto sobre as ressonâncias e os 
desdobramentos produzidos a partir da experiência 
da residência remota: Casa-membrana. Projetada, 
construída e realizada pelo projeto Patafísica (Centro de 
Artes da UFPel), teve por objetivo a imersão de artistas 
e de artistas-educadores em experiências de criação 
coletiva e colaborativa de proposições artísticas junto ao 
Grupo Patafísica: mediação-arte-educação. Durante os 
meses de agosto e setembro de 2020, a Casa-membrana 
alargou as redes de contato e constituiu um outro corpo 
coletivo Patafísico pelas janelas da membrana das telas 
digitais, ao juntar 25 artistas e artistas-educadores do sul 
ao nordeste do Brasil.

O grupo, que atua dentro do que considera me-
todologia do encontro, diante da situação pandêmica, 
põe-se em estado de invenção: Como um grupo que tem 
como metodologia o encontro entre os corpos, que atua 
na intensidade da presença física, das materialidades, 
dos gestos, dos estados, propõe a experiência artística, 
através da fazeção, remotamente? É possível relacionar-
-se com a comunidade em um momento de isolamento 
social? O grupo que se utiliza de uma ação propositiva e 
criadora, a fazeção, como um dispositivo que intensifica 
as relações pela invenção de outros modos de existência, 
desenvolveu a experiência de criação coletiva num am-
biente virtual, bem como se transformou e ampliou seu 
corpo-coletivo com os residentes.

Assim, por uma entrevista-conversa pretendemos 
trazer um pouco e um tanto das reverberações a partir 
da fala de todes envolvides. Uma escrita tecida por um 
corpo coletivo múltiplo, ou seja, sendo um e diverso de 
possibilidades e perspectivas.  
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Carol: Olá, pessoal! A proposta desse encontro 
é uma entrevista-conversa. Então, a pergunta chave é: 
Como reverbera a Casa-membrana e o Patafísica, depois 
da residência, na vida de vocês? A partir dessa pergunta 
vamos fazendo outras questões e, também, navegando 
pelos desvios. Que a entrevista-conversa aconteça de 
uma maneira fluída, partindo disso que fica, ou seja, de 
como vocês percebem esses movimentos e vibrações e 
as interferências dessa experiência com o grupo na Casa. 
Sintam-se à vontade para responder às perguntas. Sobre 
sentir-se à vontade, lembrei das fotos das diferentes telas 
em que nos encontrávamos. E esses registros são inte-
ressantes, pois diferente de algumas aulas e encontros 
nesse modo remoto em que os participantes não ligam 
a câmera, no nosso convívio na Casa, percebia envolvi-
mento uns com os outros, rindo ou chorando, partilhando 
afetos num estado de presença mesmo através da tela.

Fig. 01: Marca de divulgação da Casa-membrana: residência poética-educativa. 
Fonte: Grupo Patafísica.
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Amanda: Inteiro ali, né?

Carol: Isso, inteiro, sentindo-se à vontade, confiante 
no outro, respeitando. O interessante é que esse ambien-
te cria outro modo de comportamento. A maneira que eu 
me coloco nesse ambiente digital, e mesmo presencial-
mente, é um tanto influenciada pelo espaço e também 
pelo outro, pelo grupo de pessoas. Quanto mais acolhe-
dor na intenção da troca, da abertura e da escuta, maior 
a probabilidade de se fazer presente.

Amanda: Imagino. Mas é confuso isso. Porque é 
um ambiente que não sabemos administrar muito bem. 
Não temos ideia de como funciona o tempo virtual. E a 
possibilidade do celular tá sempre com a gente, compu-
tador tá sempre com a gente, parece que isso suspende 
o tempo, e azar que esses tempos são convergentes. O 
tempo virtual e o real. Enfim, acho que é complicado, es-
tamos desenvolvendo vários problemas a respeito disso. 
Precisamos entender como que isso funciona, acho que 
a pandemia mostrou muitas questões. A Casa-membrana 
reuniu pessoas. Elas estavam ali e por que elas estavam 
ali? Porque eram parte daquilo, tal qual células de uma 
membrana. Acho que isso foi uma coisa legal, que me 
ajudou. Que adiou bastante as minhas crises de ansieda-
des com uma tela na minha frente.

Carol: E vocês se sentiram parte do ambiente da 
Casa-membrana? Vocês sentiram-se colocando os tijo-
los nessa Casa? Qual foi o sentimento de pertencimen-
to de vocês?
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Marco: Às vezes eu tento estruturar a coisa e ainda 
não dá pra falar. Agora que veio, vai. Por eu ser lento 
e muito tímido, apesar de fazer teatro. Eu tenho dificul-
dade dessa sensação de pertencimento, sabe? E é uma 
coisa que busco desde cedo. Não sei se eu diria que na 
residência me senti como nessa imagem que você trouxe, 
de colocando os tijolos. Não sei se me colocaria nesse lu-
gar. Mas sinto que estava dentro da Casa, nesse sentido, 
me senti à vontade dentro da Casa. E isso pra mim, que 
tenho esse tempo mais lento para as coisas e até para os 
afetos, sinto que é um bom passo. E é engraçado como 
as coisas não acabam quando terminam, tem essa ideia 
de continuidade. Agora eu sinto que a gente tá fazendo 
isso nas nossas reuniões de terça-feira. Semana passada 
inclusive algo aconteceu, bem simbólico nesse sentido, 
que eu que fiz o diário de bordo, né? Tomei essa iniciati-
va. Nesse sentido, acho que sim, estou construindo algo 
junto, sabe? Já me sinto nesse lugar. Mas até então eu 
tava me acomodando na Casa, sabe? Essa sensação de 
que eu tava sentando no sofá e já posso relaxar o om-
bro. Tá tudo bem até aqui. E acho que um pouco é essa 
imagem que eu tenho. Agora sim, tô mudando os móveis 
de lugar, tô pensando e dando mais a minha cara para a 
coisa, sabe?

Carol: Que legal, Marco. Fiquei pensando nessa 
imagem também, de trocar os móveis de lugar, de co-
locar alguma coisa nova ou diferente em algum espaço. 
Talvez essa imagem traga não essa ideia de colocar os 
tijolos, mas de te sentir habitante daquele espaço.
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Marco: Acho que nesse sentido, algo que tenho 
pensado desde algum tempo e que eu tenho cruzado to-
das as coisas da minha vida levando para esse assunto, 
para esse jeito de pensar, é sobre modos de existir que 
fortalecem uma lógica de coexistir ou de disputa. E me 
senti na coexistência de um jeito genuíno. Desde a resi-
dência, sabe? A gente é educado em casa e na escola (às 
vezes) para ser o melhor, e se você não é o melhor você é 
o pior. Enfim, estratégias de ser amado desde a infância 
que a gente vai arranjando. E senti que na residência nós 
não estávamos disputando, sabe? Foi uma coisa que eu 
achei linda, ver no singular a beleza do singular, assim. 
Dizer, essa pessoa traz isso e isso, e é lindo. É um pouco 
desses móveis, dessas coisas da casa né? Essa pessoa 
aqui nessa casa faz a casa ficar desse jeito. Isso é bonito.

Rafa: Legal que o Marco trouxe isso, porque pare-
ceu que ele falava do Pata de antes, quando a gente era 
presencial e quando eram várias pessoas, no entorno da 
mesa, discutindo várias coisas e rindo. Porque sempre 
tem uma outra pessoa que tá um pouquinho mais por 
fora, mas que também tá ali, atenta, que uma hora vai 
chegando mais perto. A gente vai encontrando esses ca-
minhos pra chegar, pra colocar o tijolo.

Lua: Engraçado vocês falarem de tijolo, acho que 
eu nunca pensei que a Casa fosse feita de tijolo. Nunca 
passou pelo tijolo. É outra matéria, ela é orgânica. Ela é 
feita de gente. Acho até que a presença de vocês é que 
responde essas perguntas, na verdade. Claro que eu que-
ro saber mais, eu quero ouvir mais. Mas a presença, ela 
diz muito, é coisa rara. Acho que isso é o que é tão forte 
no Pata e o que foi tão forte na Casa também, a gente 
encontrou pessoas que mesmo na distância nos encon-
traram, sabe?! Estiveram presentes e estão ainda.
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Marcella: Com a fala do Marco pensei no período 
entre o dia que eu vi o edital e o dia que eu me inscre-
vi na residência. Eu poderia não ter voltado no edital e 
tido paciência para entender a proposta, mas a vida não 
é o “e se”, a vida é o que é. Eu não tinha essa experi-
ência artística, eu tinha a experiência poética-educativa, 
que foi o que chamou minha atenção na hora. Já sentia 
a necessidade de juntar minha poesia e as intervenções 
educacionais. No primeiro encontro, um pouco tomada 
pela ansiedade do desconhecido, a questão do riso fi-
cou marcada. Fiquei surpresa porque mesmo sendo fa-
lante e tendo a certeza que queria me envolver com o 
grupo, aquela risaiada me colocou diante de um tipo de 
absurdo, mas de certa forma me fez lembrar o quanto 
somos movidos pelo riso. E sem a experiência corporal 
mais densa, sem cheiros, sem olhares, sem as vozes per-
cebi que o riso tinha corporificado esses encontros. No 
decorrer das semanas fui entendendo e achando lugar 
para minha expressão, às vezes mais acelerada, às vezes 
menos e vendo como era possível estarmos juntos, em 
diferentes frequências e em espaço físicos distintos, mas 

Fig. 02: Registro do primeiro encontro da Casa-membrana: residência poética-educativa. 
Fonte: Grupo Patafísica.
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sentia que tínhamos mesmo encontrado um corpo coleti-
vo nessa Casa-Membrana. Com certeza foi um encontro 
que estava além das minhas expectativas, que me surpre-
endeu na condução, nas propostas, nas trocas afetivas. 
Por isso quis ficar, saber mais, fazer mais de perto. Enfim, 
esse senso de coletividade, de ser singular e ao mesmo 
tempo estar ali junto com essas outras pessoas, criando 
uma dimensão própria nesse ambiente virtual. Me inte-
ressa essa forma de viver o mundo e as relações, e neste 
momento, conseguir pensar, debater e produzir arte com 
e a partir de vocês tem sido incrível.

Leani: Acho que em algum encontro falamos sobre 
delinear a Casa e eu fiquei pensando, até desenhei uns 
post-its pensando nisso e nunca chegou numa palavra es-
pecífica. Mas compartilho disso que o Marco falou, acho 
que demorei um pouco pra entrar, mas não que eu não 
estivesse lá, estive e foi importante, as terças foram in-
tensas e gratificantes. E também, sempre vou meio re-
ceosa nessas coisas, fico na minha virtualmente, então 
o processo foi mais lento para eu sentir que estava ali 
e era um tijolo, que era uma parte importante do pro-
cesso e que tava fazendo isso ser construído. Nisso, eu 
descobri com o Patafísica que sou uma pessoa que não 
tenho opiniões extraordinárias, sou bem simples, singela, 
humilde, aqui no meu canto e tals. Ainda que eu sempre 
fale de vocês pra todo mundo, porque tudo mexeu co-
migo, então mexe com minha vida externa, com o que 
faço hoje e me fez repensar muita coisa na área da Arte. 
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Porque nunca me coloquei como artista, mas isso acabou 
envolvendo muito meu processo. Me movendo a ler ou-
tras coisas, a pensar outras coisas, pessoas que a gente 
traz pra residência de referências tão nos projetos que tô 
fazendo hoje em dia. Sobre a Casa, coincidentemente ou 
não, sobre esse assunto em específico, sempre que não 
sei que palavra eu quero usar pra Casa, uso a palavra do 
conforto, porque é uma palavra que hoje em dia está no 
meu dicionário e eu uso bastante. E me sinto confortável 
em estar presente, estar de um modo silencioso, absor-
vendo tudo (e eu absorvo tudo) e animada em fazer essas 
outras coisas que talvez eu não compartilhe tanto mas 
reverbera aqui. Reverbera das conversas entre vocês e 
de conversas que eu tô de canto, olhando e ouvindo, me 
sinto muito próxima a vocês, da forma mais próxima que 
posso, porque não conheço vocês presencialmente, mas 
essa tela me proporcionou amizades, que  são limitadas 
por ela e apesar de tudo me permitiu um conforto que 
fisicamente em encontros não tenho, sabe? Nossa, como 
isso ecoa em como me vejo hoje, me vejo como pessoa 
e me vejo como artista, enfim, nas coisas que gosto de 
fazer, sabe? Então, sinto que eu não cheguei em um pon-
to específico, mas é isso, pra mim Casa-membrana não é 
um ponto específico, são muitos pontos…Como é que é 
aquela coisa? Rizoma? Super bonita essa palavra. Rizo-
ma. Talvez seja essa palavra, pronto: encontrei com vocês 
essa palavra agora. Acho que é isso, é um rizoma, né? 
São muitas ideias, muitos pontos que podem chegar a 
muitos pontos a partir de muitos pontos, mas tudo sem-
pre conectado de alguma forma né? Entre a gente…
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Fig. 03 e 04: Registros do sétimo encontro da Casa-membrana: residência poética-educativa. 
Fonte: Grupo Patafísica.

Paula: Eu estava pensando no que o Marco falou, 
no que a Marcela também falou sobre o primeiro encon-
tro. Sobre o monte de risadas, conversas, um ambiente 
diferente para quem estava preso dentro de casa. Aquele 
momento da chamada que tá todo mundo desconfortá-
vel né, tentando modelar uma performance. Enfim, não 
sabem bem qual a postura, qual o personagem, que tem 
que pôr. E de repente você abre uma reunião e está uma 
risaiada, uma conversaiada. Realmente, você percebe 
que não é um computador, uma tela que está sendo o 
empecilho. Na verdade, não é, é o jeito como a gente se 
comporta, como a gente usa as coisas, como a gente se 
mostra, como a gente se relaciona, que no online man-
tém as dificuldades. E pra mim foi legal os encontros da 
Casa-membrana nesse contexto, reforçou que é possível. 
Todas as ligações que foram propostas. Principalmente 
para acolhimento, deu espaço para os diferentes tempos, 
ideias, pessoas. Foi bacana, foi uma experiência legal que 
me motivou a levar essa percepção para outros ambien-
tes. E para além disso é o que a Carol falou, a Leani tam-
bém, do ser artista. Uma residência nesse formato já vem 
fora da curva, porque está propondo encontro entre dois 
campos e que vai trazer a intenção do novo. Não é nem 
só da arte, nem só da educação. E pra mim foi muito 
especial! Porque como eu trabalho na arte-educação, a 
partir da lógica do labor [risos] - não é da pesquisa e não 
é do amor, é do trabalho. É aquela coisa, de assinar con-
trato, de fazer processos seletivos, de ser desligada no 
final da temporada. Então, a prática vem junto com ou-
tros termos e pesos. Fazia tempo que eu não tinha essa 
oportunidade. Sempre é apaixonante, é uma área linda! 
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É bom reencontrá-la em um contexto de experimentação 
sem as negociações dos contextos expositivos (quem foi 
que disse que a mediação cultural só existe institucional-
mente e dentro de exposições?), que muitas vezes nos 
impedem de reconectar com um ponto, que é o lugar da 
criadora também. E acho que a Residência Patafísica foi 
muito bacana por conta disso. Por ser um lugar fora do 
momento laboral, que a gente pode seguir explorando 
o campo. Mas é bom estar com vocês de novo! E pensei 
em uma pergunta para vocês: o que que tinha no lado de 
fora? O que tinha no lado de fora que deu vontade de 
colocar pra dentro com a Casa-membrana?

Amanda: O que tinha de fora? A primeira vez que 
veio a onda, de trazer coisas de fora, acho que foi no Zi-
goto, que abriu a ideia de seminário e plantou sementes. 
Acredito que chegamos num ponto, antes da pandemia, 
de querer fazer uma residência aqui em Pelotas. E acon-
teceu a pandemia, mas a residência ainda tava ali pairan-
do na cabeça de todas, cada uma pensando sobre isso, 
ficou aquela pulga atrás da orelha. Cada vez mais coisas 
de fora surgiam conversando com a gente, eram flertes 
de lugares e coisas acontecendo no Brasil e isso é uma 
coisa motivadora. Eu acredito que na pandemia, quando 
essa pulga atrás da orelha veio pra dentro do ouvido, co-
meçamos a desenvolver melhor essa ideia, de como po-
deríamos abarcar essas pessoas com a gente aqui, como 
desenvolver isso. E cada uma seguiu o seu processo mas 
também coletivo, sempre coletivo, de trazer essas coisas 
que estão fora da membrana; e também como criar um 
espaço dentro de tantas coisas que estão fora da mem-
brana e são para nos enfraquecer. Eu acho que existem 
muitos fatores e criar isso é uma forma de se fortalecer.
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Lua: No início do ano o Pata começou a planejar o 
Zigoto, que é nosso seminário de experimentações poé-
tico-educativas, e quando estourou a pandemia, a gente 
teve que viver esse distanciamento e entender como fa-
zer as coisas que a gente faz, como propor as fazeções. E 
encontramos na residência a possibilidade da fazeção e o 
Zigoto virou Casa. Acredito demais na qualidade Patafísi-
ca, de criar um espaço onde artistas e arte-educadores se 
formam juntos e vivem processos de criação coletiva. E 
olhando pro Zigoto, que era um projeto de ensino volta-
do para as pessoas de dentro, pra quem tá se formando 
nos cursos das artes, a gente considerava que seria legal 
trabalhar também com as professoras da rede, sair um 
pouco do meio universitário. E não é simples conciliar as 
coisas, só que esse movimento é necessário, de colocar 
as pessoas que estão se formando em contato com quem 
tá trabalhando, com quem já se formou e quem não pas-
sou por uma formação institucional mas que tá aí no fazer. 
Isso é se formar também. E aí eu pensei: “agora é a hora 
né?” a gente precisa encontrar as pessoas que estão aí 
no mundo, e agora a gente tem a possibilidade de fazer 
isso numa escala super alargada, de ver gente de todo 
esse território brasileiro que tá aí pelo corre, gente da 
arte, da educação. E vamos juntar essa gente toda e ver 
quê que esses encontros podem gerar, porque isso movi-
menta muito e junto a gente chega nuns lugares que não 
chegaria de outra forma. E aí isso, to falando por mim né, 
pelo Pata, mas por mim. Acho que eu tava procurando 
esse encontro.

Rafa: Não sei nem se tem a ver com essa pergunta, 
mais sobre eu com o Pata. Uma coisa que fiquei pensan-
do foi que nesse ano de coisas on-line, e eu sempre fui 
muito de ir pra todos os lugares e tentar estar em todos 
os lugares, e no ano passado quando fui pro Rio e fiquei 
esse tempo fora de Pelotas, foi o momento que eu recém 
tinha chegado e descansado no ombro do Patafísica e 
quando cheguei lá me vi procurando o Pata em todos os 
lugares, nas pessoas e ficava tipo ai, legal esse grupo... 
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mas ainda não é o ideal. Encontrei várias pessoas patafí-
sicas no Rio e isso foi legal, porque até hoje me vejo indo 
em muitas reuniões, oficinas e coisas e participando dos 
lugares e procurando esse ar patafísico e se quero estar 
envolvida numa atividade, eu quero que seja uma coisa 
super legal, que seja um projeto super massa, que dê pra 
frente, mas que eu também possa rir e possa chorar com 
as pessoas, que possa estar íntima e conversar mais. O 
Patafísica é assim e a Leani falou isso e outras pessoas 
chegaram a tocar nesse assunto, de ter levado a Casa-
-membrana e essa sensação para outros projetos. De ter 
encarado outros trabalhos assim. Eu acho que posso fa-
zer isso e dar umas risadas e uma brincada com isso e isso 
pode ser legal e pra mim foi o que ficou da casa-mem-
brana, ah.. tudo é possível, posso fazer qualquer coisa e 
quero que as pessoas estejam abertas assim, e procuro 
muito essas pessoas.

Lua: E também… terminei de falar e fiquei pensando 
coisas ainda. Agora que tô encontrando muita gente que 
trabalha com mediação e vive a precarização desse lance, 
percebo que por estar dentro da universidade, por ser 
um espaço de formação, a gente passa uns perrengues, 
mas eu sinto que temos o privilégio de ser românticos 
sabe? E isso é importante também [risos], quando tu tá 
na labuta não tem mais esse privilégio. Às vezes é preciso 
encontrar uma galera que tá mais leve. Fico pensando 
que quando eu tô num dia ruim e tô meio borocoxô, só 
de encontrar uma pessoa que tá sorrindo, que tá de peito 
aberto e me dá um abraço, já me muda completamente, 
eu me modelo àquele humor, me emociona. E acho que 
talvez o Pata possa ser um pouco isso, que algumas pes-
soas precisam encontrar o Pata, como a gente precisa 
encontrar as pessoas.



186 edição DEZ / 2021

Marcella: Algo que me chamou atenção nos primei-
ros encontros foi demorar a entender quem era a profes-
sora. Como o grupo e a residência estão ligados à UFPel, 
eu imaginei que fosse encontrar de cara um professor ou 
uma professora responsável, que ia ficar nítido esse lugar. 
E foi incrível desconstruir pra mim mesma esse lugar de 
professora universitária. Logo, entendi que a Carol se co-
locava em horizontalidade, buscava ter uma escuta, mes-
mo ocupando por direito o lugar de coordenação. Ver 
isso de forma tão orgânica, afetuosa e humana me deu 
outra dimensão do que era de fato o Patafísica. E na uni-
versidade, se a gente quer falar de democracia, de uma 
outra perspectiva de racionalidade, de outras epistemo-
logias, de um lugar decolonial, enfim, podemos nome-
ar de diferentes formas, esse discurso tem que vir junto 
com o corpo do professor, com o corpo de pesquisador. 
O corpo do pesquisador então pra mim é o mais difícil: 
viver esse corpo aberto, disponível e ao mesmo tempo 
conseguindo construir limites e potências.

Maria: Ok, sou eu! O Marco falou semana passada 
sobre a importância de nomear. E quando fui pensar so-
bre a morada na Residência Patafísica, me veio a palavra: 
esquisita! E no dicionário, um dos significados da pala-
vra esquisita é desconhecido. E tanto vocês, nós éramos 
desconhecidos um para o outro. Como foi desconhecido 
também, essa liberdade de criação que vocês abriram 
nesta casa. As fazeções de vocês eram livres, muito aber-
tas. Pois quando vocês diziam que poderíamos fazer o 
que quiséssemos nas fazeções, a gente ficava tipo hã? 
Podemos fazer, o que quisermos? Como é isso? Vocês 
confiaram muito em nós, para arquitetar a casa! Eu sinto 
que ela foi realmente uma membrana! Como a casa não 
tinha paredes de tijolos fixos, pesados. A casa se movia 
de acordo com o nosso ritmo. Só que eu acho isso arris-
cado! E a minha pergunta é: qual era o receio de vocês 
de deixar tanto em nossas mãos para construir essa casa? 
Qual foi o maior receio de vocês ao abrirem a porta da 
casa para desconhecidos? 
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Rafa: Acho que tem muita confiança no outro. De 
dividir essa responsabilidade com o outro. Vem participar 
nessa casa, que tu vai construir junto com a gente. Acho 
que a seleção já começou aí. 

Amanda: Tem muito de confiança, eu confio na Lua, 
confio na Rafa, confio na Carol. E sei que elas confiam em 
mim. Às vezes o lugar é pequeno e tem muitas turmas, 
várias crianças juntas, ou são várias tios e tias. E às ve-
zes acontece algo diferente entre uma fazeção e a outra. 
Essa confiança entre nós é o principal. Eu sinto isso.

Rafa: Eu acho que é uma confiança da gente com a 
gente mesma. Mas acho que é uma confiança, acredita-
mos na mesma coisa. Nessa junção da educação com a 
arte. E outras coisas também. Eu acho que mais ou me-
nos acreditamos na mesma coisa, por mais que às vezes 
fiquem abstratas.

Lua: Mas acho que não tem mesmo receio! Já en-
tendemos que às vezes o encontro acontece, às vezes 
não, e às vezes a mediação acontece, às vezes não, às 
vezes a experiência acontece, às vezes não! E a gente 
não tem controle sobre isso.

Carol: É Maria, eu fico ansiosa cada vez que abre 
a porta. Mas também tem a confiança! Confio no cole-
tivo! É como Lua disse, tem vezes que acontece e tem 
vezes que não acontece. Eu procuro sempre fazer uma 
auto avaliação após os encontros e praticamos isso no 
Patafísica. É interessante quando Marcella diz que não 
sabia quem era a professora da Casa-membrana. Procuro 
não praticar esse lugar “pré-estabelecido”, essa postura 
esperada de uma professora. Por exemplo, na escolha 
da sala de aula da disciplina de mediação, não há cadei-
ras, sentamos no tablado, buscando tirar esse lugar do 
professor já na relação espacial. Apesar de entender que 
tenho o poder da avaliação, do delineamento do conteú-
do, etc., busco praticar um estado de abertura, de cons-
trução coletiva do encontro, da disciplina, da matéria. E 
aí tem de buscar confiança no outro, em mim mesma, e 
para isso a importância da escuta. 
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Helena: Assim como a Carol, fico ansiosa. Na es-
cola isso é dolorido. Em muitas mediações me senti na 
responsabilidade, por ser falante, de dar um passo e re-
solver a situação. Tem sido um aprendizado com o Pata 
e com as plantas também, de fazer esse recuo e permitir 
que aconteça, entender que não existe nada que não seja 
coletivo. O que a gente acha que é individual é fruto de 
algo coletivo. É um desafio, quando entrei na Casa, era o 
terceiro ou quarto encontro e achei tudo uma bagunça, 
achei estranhíssimo, o Patafísica sempre fazendo essas 
coisas bagunçadas [risos]. É um aprendizado importante, 
principalmente como prof.

Nataly: Curti muito a residência, tenho tido dificul-
dade de tá junto, porque tem momentos que eu sou dis-
persa mesmo.  Me desorientou um pouquinho o fato do 
Patafísica permanecer na vida. As pessoas querem conti-
nuar se vendo espontaneamente, achei que ia terminar, 
que cada um ia seguir sua vida e que a gente só ia se 
ver mesmo quando rolasse a caravana. Ter me permitido 
ficar um pouco calada, não fazer as coisas, que pra mim 
é difícil, achei que o Patafísica tá se colocando nesse ou-
tro oposto da maioria da galera. A questão das plantas 
me distanciaram um pouquinho, não tenho uma relação 
com o universo das plantas, desse universo de semen-
te, o máximo que consegui fazer foi comprar um abacate 
e mesmo assim o abacate não estava no ponto, porque 
não sei escolher abacate. Só serviu mesmo a semente, 
que tá ali na pia pra lembrar de vocês. Mas fiquei nesse 
processo de: ok… quê que eu faço? Vou pra uma subjeti-
vação disso, já que não tenho uma vivência muito grande 
com abacate, então, vou procurar uma analogia, sei lá, 
mas também me perdi no caminho. Não sei. Tô enten-
dendo melhor o processo da fazeção, que pra mim não 
é um espaço confortável, no sentido de estar fazendo 
uma fazeção que é muito abstrata, sou bem mais pé no 
chão e fico esperando fazer tubos e conexões lógicos-ra-
cionais e vocês não estão ajudando nisso [risos], é uma 
viagem atrás da outra. Ou vai ou voa, como a galera diz. 
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Acho massa que a gente ainda esteja aqui, acho massa 
que a galera tenha se permitido continuar, acho massa 
esse espaço e parabéns Rio grande do Sul, teve muita 
gente preta eleita, vamos comemorar isso! Acho, uma 
coisa que tem ficado na minha cabeça nessa questão da 
mediação, das escolas inclusive, é a questão da negritude 
e dos movimentos. Venho estudando essa relação do pro-
fessor com a criança negra, desse afeto que geralmente 
não é construído, acho que é uma temática que dificil-
mente a gente vê sendo debatida. E no trabalho de Mar-
cella, ela fala um pouco sobre essa construção de afeto, 
sobre essa distância entre o professor e aluno, acho que 
no universo negro isso é abissal, isso é muito sério, muito 
grave. Agora que as crianças começam a ter referências 
de cabelos, muitas professoras são induzidas a amarrar o 
cabelo, com medo de pegar piolho. Então muitas vezes, 
essas práticas higienistas vão pra escola. E como que na 
mediação a gente não reproduz isso e a gente colabora 
para refletir sobre, porque eu acho que é nítido, princi-
palmente na arte, quem são os alunos que têm acesso 
a essa arte? Quem é que vai pra uma mediação? Qual é 
o aluno que visita uma galeria se não tiver a questão de 
ser de graça pra escola pública em determinados dias. 
Dificilmente essas pessoas vão chegar lá, e quando che-
garem, dificilmente estarão lá, porque finalmente elas 
estão vendo a rua, estão vendo outros espaços, estão 
vendo pessoas diferentes delas, da realidade. Então cês 
têm me provocado a refletir sobre isso, que é o universo 
da educação, que eu precisava refletir mesmo. Até por-
que, quando eu estava nessa vivência, eu não tinha essa 
consciência de negritude que eu tenho hoje, né. E nem 
essa consciência artística. Obrigada povo!
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Carol: Que interessante isso que tu trás em relação 
a fazeção, do incômodo que te causa. Quase um contra-
ponto com o que a Maria falou. Quando a Maria diz sério, 
posso fazer o que eu quero? tipo yes! Tenho essa liberda-
de. Mas o quanto essa liberdade pode nos deixar perdi-
dos: E aí, o quê que ele quer?, O quê que essa galera está 
querendo que eu faça?, dificultando o entendimento do 
objetivo da proposta. Fiquei pensando, como pode ser 
difícil pra universidade entender o objetivo do Patafísica. 
Então quando vamos para os eventos científicos, e nos 
perguntam: mas qual é o objetivo de vocês? O objetivo, 
no final de contas, é esse projeto existir, é a experiência. 
São esses processos de subjetivação que você colocou, 
que acredito fazerem do Patafísica esse espaço de aco-
lhimento e criação. De ter tanta diversidade, diferença e 
coletividade em grupo, estarmos conectados de alguma 
maneira. Ok! Podia ter acabado, né Nataly, Deu, acabou 
Casa-membrana, Adiós! Beijos! A gente se vê aí na vida! 
Na caravana e aí alguma coisa faz a gente querer voltar 
pra se encontrar de alguma maneira. Não necessariamen-
te pra combinar tarefas, para chegar a determinado lugar, 
mas para propor encontros. Acredito que o objetivo da 
fazeção é, justamente, propor experiências criadoras. E, 
enquanto experiência, não se sabe, não se tem controle, 
aí eu respondo de novo à Maria: abrimos a porta espera-
mos que aconteçam experiências. Por isso a confiança no 
outro, pois senão posso projetar no outro a experiência 
que eu desejo que o outro tenha. Assim, a fazeção tem 
essa ideia do enunciar-se, é uma proposição aberta. E é 
bacana perceber e trocar as experiências de como cada 
um pegou e resolveu o enunciado. Enfim, é legal propor 
experiências e trocar o que delas resultaram, quais as in-
venções de modos de vida pode proporcionar. E acho, 
acabamos desconstruindo a lógica de ter um resultado, 
um produto, que é tão solicitado cotidianamente.
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Marcella: Eu fiquei vários encontros tentando exer-
citar a escuta, atenta ao que sairia da boca de vocês que 
fosse transformar o ambiente e quando não estamos es-
perando, vem uma fala que nos deixa girando que nem 
cata-vento. Então, quero agradecer à Nataly por essa 
troca, para pensarmos os corpos negros, dentro e fora 
da educação. É tão urgente essa discussão! E pra mim a 
temática do corpo, pra qualquer lugar que ela dobre, que 
ela encoste, que ela vaze, é importantíssimo de debater. 
É um pouco do que estava falando da Carol, desse corpo 
professora e esse nosso corpo em sala de aula, esse cor-
po branco de professora tem que ser sacudido, sacole-
jado. É uma discussão muito séria que precisamos travar 
enquanto sociedade e não simplesmente manter nossos 
privilégios onde eles estão.

 Gostaria de ler um poema, tudo bem?

As ensinanças da dúvida. 

“Tive um chão (mas já faz tempo)
todo feito de certezas 
tão duras como lajedos. 
Agora ( o tempo é que o fez)
tenho um caminho de barro 
umedecido de dúvidas.
 Mas nele (devagar vou) 
me cresce fundo a certeza 
de que vale a pena o amor”.

Do poeta amazonense Thiago de Mello, no livro: 
Arte e Ciência de empinar Papagaio,1983, p.43.
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Fig. 05: Registro afetivo das reverberações dos encontros da Casa-membrana: residência poética-educativa. 
Fonte: Grupo Patafísica.
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RESUMO: Como a performance se adaptou a esses 
processos pandêmicos? Com esses atravessamentos da 
pandemia do COVID-19, como a arte da performance se 
expandiu para as redes e para as lives? Muitas perguntas 
me surgem ao escrever esse texto, sendo assim, a tenta-
tiva aqui não será de respondê-las e sim de tencionar al-
gumas questões que giram em torno das performances e 
das ações que estão acontecendo neste atual momento. 
Desse modo, escolhemos a performance “O velório de 
Maria Sil: não me traga fl ores, me traga palavras” da ar-
tista Maria Sil para nortear as questões que vamos propor 
aqui neste texto. Pretende-se lançar questões sobre as 
tensões estéticas da performance em tempos de pande-
mia por meio de experimentos artísticos que produzam 
críticas e também levantem questões estético-políticas.

PALAVRAS-CHAVE: Performance; Pandemia; Experi-
mentos; Gênero.
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Velando

Velando e velejando pelo alto-mar que é Maria Sil. 
Travesti, artista, performer, educadora e ativista, não pos-
so simplesmente me colocar na impessoalidade, Maria é 
grande amiga e parceira de invenções no campo da per-
formance. Muito além disso, velejar pelas criações e inven-
ções de Maria é se perder num Mar de Sargaços, e toda 
vez que me encontro com ela me inebrio e me embebedo 
dessas correntes todas sem nem me perceber.

Conheci Maria ao fi nal do ano de 2018 e, desde en-
tão, trabalhamos juntes2 em diversas frentes, porém foi em 
2019 que tive contato com o material e com os desejos de 
criação da artista devido a um convite que me foi feito de 
acompanhar um processo criativo que ela queria realizar3.

A princípio, o desejo dela era o de discutir por meio 
da linguagem da performance a relação entre morte, ritu-
ais fúnebres, vulnerabilidades e questões que a atraves-
sam: ser uma mulher travesti e soropositiva. Eu, no meio 
dessas propostas, apenas me colocara como uma pessoa 
que propunha experimentos, experiências e referências 
estéticas para alimentar o processo criativo que Maria es-
tava gerindo.

Entre conversas, trocas de e-mails, encontros presen-
ciais, e chamadas de vídeo devido a distância geográfi ca 
– tendo em vista que eu moro em São Paulo e Maria em 
São Vicente, cidade do litoral paulista – Maria me disse 
que a performance teria por título, num primeiro momen-
to “Corpo-morte: qual o meu gosto na tua língua” e em 
seguida ela trocou pelo título que segue até hoje: “O ve-
lório de Maria Sil”.

2 Todos os artigos que me incluem serão colocados em gênero neutro utilizando o “e” para tal.
3 Desse processo e encontro também surgiu a ofi cina “PortoPerformance” que foi realizada entre Maio 

e Novembro de 2019 no Instituto Procomum (IP) na cidade de Santos-SP.e Novembro de 2019 no Instituto Procomum (IP) na cidade de Santos-SPe Novembro de 2019 no Instituto Procomum (IP) na cidade de Santos-SP..
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A artista me trouxe referências, nós nos alimentamos 
mutuamente – uma antropofagia existencial. Por meio de 
Maria chegaram às minhas mãos dois textos/livros que 
nortearam o processo criativo dela e que logo foram inje-
tados em minhas pesquisas, e de igual forma levei outros 
textos para ela. 

Ela me trouxe “A história da morte no ocidente” do 
sociólogo Philippe Airès (2017), “AIDS e suas metáforas” 
de Susan Sontag (1989) e, à época, o recém-lançado “Ne-
cropolítica” (2018), além de muitos outros textos que fo-
ram surgindo nos percursos. Eu, por minha vez, levei a Ma-
ria um texto que tratava questões de gênero, de estéticas 
(da linguagem da performance) e políticas: Paul Preciado, 
Guillermo Gómez-Peña, dentre outros autores.

Com isso conseguimos produzir uma intersecção 
de diálogos e conversas, além de costurar o desejo de 
uma ação que desse conta de todas essas emergências 
e urgências. E é diante esses argumentos e escolhas es-
téticas teórico-práticas que levantamos vela: PERFOR-
MANCE À VISTA!

Sendo assim, por ter tido a oportunidade e o privilé-
gio de navegar com Maria Sil devo dizer que esse texto que 
tem por pretensão falar sobre uma linguagem fronteiriça – 
a arte da performance – se coloca também numa fronteira 
da escrita: estamos entre o artigo, o relato de experiência, 
o ensaio, uma declaração/carta de amor, um escrito de ar-
tista, um registro de performance, e uma continuidade pra 
algo que ainda estamos inventando. Mas, desde já, quero 
dizer: muito obrigade por tudo que já inventamos juntes.

Existe uma imersão muito grande na relação digital. 
As telas tomaram formas e parece que estamos submer-
gindo cada vez mais. Sob a lógica do distanciamento, o 
vídeo pode refl etir a importância do contato, do afeto, 
principalmente quando falamos de dança, onde os corpos 
estão em constante diálogo.
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É fato, que as demandas têm tornado os artistas dan-
çarinos cada vez mais multifacetados. Suas criações estão 
tendo que se pautar em propostas híbridas entre movi-
mento corporal, audiovisual e sonoro para proporcionar 
ao público uma experiência poética durante a pandemia. 
Existe uma inserção muito grande de dançarinos nas re-
des sociais como instagram, tiktok, youtube, dentre outros 
meios de divulgação em massa de vídeos. 

O que nos une é o que já foi

Pra falar o que nos leva ume ao encontro de outre é 
o que vem antes da gente.

São as pessoas que existiram antes de nós. Maria ha-
via lançado o videoclipe manifesto/video-performance “Hu-
mús” (2018), em que ela ativa uma lista de vítimas da LGB-
Tfobia no Brasil. De igual forma eu havia acionado a lista 
numa performance que realizei no ano de 2018 num evento 
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)4.

Além dessas performances que foram feitas de for-
ma independente, e antes de nos conhecermos, Maria Sil 
chegou a me apresentar mais uma performer, para mim, 
até então desconhecida, mas que circulava em algumas 
narrativas artísticas-políticas da baixada santista que foi a 
Dudu do Gonzaga, - tratava-se de uma pessoa não binária 
que viveu nos anos 1980 no bairro do Gonzaga na cidade 
de Santos e que fora vítima de um caso de LGBTfobia tam-
bém nos anos 1980.

4 Me refi ro aqui a lista que compõe o dossiê realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) no ano de 2017. 
Disponível em: https://grupogaydabahia.com.br/relatorios-anuais-de-morte-de-lgbti/, acesso em: 
06/11/2020.
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Trata-se então de dizer que o desejo que nos une é 
o de juntar histórias, juntar desejos de pessoas que proje-
taram utopias de vidas, e além dessas utopias de projetar 
novos mundos e novos espaços do habitar para as dissi-
dências estéticas. E o que fazemos quando nos encon-
tramos é também projetar com os nossos corpos, nossas 
existências e com os desejos políticos, novos projetos e 
programas utópicos.

Sendo assim, o que nos uniu, une e faz permanecer 
essa parceria que emerge na urgência da performance 
é o desejo de projeção de novas formas de existências, 
além obviamente, de dar sequência a essa responsabili-
dade coletiva que assumimos ao passo que nos compro-
metemos com as nossas existências, dissidentes estéti-
cas políticas.

O que fortalece o programa em que estamos in-
serides – da realização de performances que discutam 
novas formas de existências por meio de ações estético 
políticas – nos possibilita a criação e a invenção de novas 
utopias dissidentes. Novas utopias que sistematicamen-
te vão construir os caminhos e redimensionar, além de 
coletivizar as nossas ações e acionar caminhos de ações 
ativistas por meio da linguagem da performance.

Na tentativa de encerrar, mas não terminar a dis-
cussão sobre essas questões refl etidas sobre as utopias, 
quero dizer então que o que segue possibilitando as nos-
sas invenções de utopias é a emergência da política dos 
nossos corpos.
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Transmutações do velório

Recentemente, durante a pandemia do COVID-19, 
em uma comemoração de aniversário a artista decidira 
realizar mais uma versão daquela performance que ela 
vem trabalhando e construindo há alguns anos. 

Várias foram as versões que Maria apresentou: no 
Instituto Procomum (Santos-SP), no Galpão Cultural (Cuba-
tão-RJ), no Centro Cultural São Paulo (São Paulo-SP) em 
parceria com o coletivo Loka de Efavirenz. A performance 
ainda integrou parte da programação do SESC Santos, e 
na sua última versão – até a data de escritura desse texto 
– foi realizada no dia do seu aniversário, justamente nesse 
processo de refl exão sobre existências transvestigeneres/
dissidentes estéticas e a vulnerabilidade.

A ação é estática. Maria é uma instalação. A artista 
se coloca num caixão de papelão – material de baixo cus-
to que normalmente é utilizado no ritual por/para pesso-
as marginalizadas pelo sistema ao qual vivemos. 

Nas duas primeiras versões haviam textos à serem 
lidos ou escutados, porém, desde a versão que se reali-
zou em parceria com o SESC Santos – já no período da 
pandemia – a artista tem se dedica a investigar a relação 
da performance e do audiovisual, de uma performance-
-instalação tecnológica e multimidiática.

Quero falar rapidamente da última versão que pude 
assistir, realizada no dia do seu aniversário, Maria reali-
zou uma descomemoração coletiva via plataforma zoom. 
Nessa performance específi ca a artista, que além de per-
former é cantora, encerrou o seu ciclo musical ao ser ve-
lada com seu microfone. Além disso, partilhou em rito 
com todes que estavam presentes o whisky que ganhará 
de seu pai quando criança. Um whisky que era pra ela to-
mar para “virar homem”. Logo Maria, que há pouco mais 
de dois anos havia iniciado a sua transição.
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Ao fi nal, a artista me convidou a fazer uma pequena 
fala, a partilhar também, como os goles de whisky, parte 
do que via e experienciava naquele momento de acon-
tecimento da arte da performance, do velório. E digo, 
Maria é performer muito antes de nos conhecermos e to-
marmos contato juntes com a linguagem, Maria é perfor-
mer porque ela é a concreção e a invenção de um corpo 
político que faz dela a imanência constante e a torna um 
polo atrativo de ações estético-políticas.

Digo, Maria tenciona narrativas, cria novas formas 
de estar no mundo ao passo que inventa-inventivamente 
e transcria por meio da invenção a utopia. 

A performance se transmutou e se transformou do 
presencial para as multimídias. Caminhou de um corpo-
-morte para um velório ensurdecedor. O que eu sei, e já 
afi rmei por mais de uma vez nesse texto, é que Maria é 
uma performer muito antes de ter contato propriamente 
com a linguagem (quando nos conhecemos) e, além dis-
so, Maria é ensurdecedora em seus ruídos.

Por isso: não me traga fl ores, me traga palavras. E 
fi ca dentre tantas questões, aquela que ressoa: qual o 
gosto da minha palavra na sua língua?

Experimentando extremidades

Entre os teóricos da performance há de certa for um 
consenso de que a linguagem sempre se fi xou em um ter-
ritório de constantes experimentações estéticas não con-
vencionais, e que é por meio desses experimentos que as 
ações da performance se desdobram e se realizam. Além 
disso, fundando-se no caráter experimental, e também 
por meio dele é que as performances se lançam às extre-
midades, ao campo de tensões das narrativas, e conse-
quentemente as ações da performance buscam friccionar 
estéticas tudo isso com a fi nalidade de construir um pon-
to de estranhamento que cause refl exões sobre novas 
formas de existências e novas formas de mundos.

midades, ao campo de tensões das narrativas, e conse-midades, ao campo de tensões das narrativas, e conse-
quentemente as ações da performance buscam friccionar quentemente as ações da performance buscam friccionar 
estéticas tudo isso com a fi nalidade de construir um pon-estéticas tudo isso com a fi nalidade de construir um pon-
to de estranhamento que cause refl exões sobre novas to de estranhamento que cause refl exões sobre novas 
formas de existências e novas formas de mundos.formas de existências e novas formas de mundos.
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Durante o período da pandemia do COVID-19 – que 
está ocorrendo enquanto esse texto está sendo escrito, 
estou escrevendo isolade – a vida teve que se adaptar ao 
isolamento, e ao distanciamento social – mesmo vivendo 
em um país que o Governo Federal toma uma posição an-
tidemocrática, negacionista e anticientífi ca – e a perfor-
mance, linguagem artística que busca uma aproximação 
entre arte e vida, ou ainda, uma linguagem que se esta-
beleça nos campos indissociáveis da arte-vida, também 
teve que se reorganizar em suas ações políticas. 

Diversos foram os festivais e eventos de performan-
ce que ocorreram em plataformas como o zoom, ou ain-
da, lives em redes sociais que abarcaram seja o debate 
sobre a arte da performance, sejam lives com a apresen-
tação de performances propriamente ditas.

Não diferente é o caso do que ocorreu com o “Veló-
rio de Maria Sil: não me traga fl ores, me traga palavras”, 
em que a artista se lança nesse campo do risco, limítro-
fes, da experimentação e em constante movências. Po-
rém Maria se recusa a relação bidimensional das pessoas 
que assistem com a tela, e da sua performance-multimí-
dia-instalativa com a câmera que à está fi lmando e proje-
tando-a para as outras telas. 

A artista se lança a pensar para além das dinâmicas 
e das práticas artísticas convencionais, transita entre os 
campos dos experimentos críticos – desde o manifesto 
“Humús” trabalho/ponto de partida que possibilitou nos-
so encontro – e situa-se com o velório nos territórios em 
crise desses experimentos. 

Durante o período da pandemia do COVID-19 – que Durante o período da pandemia do COVID-19 – que 
está ocorrendo enquanto esse texto está sendo escrito, está ocorrendo enquanto esse texto está sendo escrito, 
estou escrevendo isolade – a vida teve que se adaptar ao estou escrevendo isolade – a vida teve que se adaptar ao 
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Como nos propõe a teórica da performance Chris-
tine Mello (2017), os experimentos críticos, “trata-se de 
mobilizar, portanto, com os vetores das extremidades 
– desconstrução, contaminação, e compartilhamentos – 
experimentos críticos relacionados ao lugar expandido 
dos confl itos, limites, fronteiras e atravessamentos da 
contemporaneidade” (p. 34). Mais a frente a autora fi -
naliza o texto ao explicar que essas “práticas artísticas e 
midiáticas em crise, instáveis e indeterminadas, a partir 
das quais algo começa a se fazer presente” (Ibidem).

Assim, a performance do velório, e o corpo existên-
cia política de Maria se coloca nessas fronteiras de ten-
sões, de crises da arte da performance, e esse “algo que 
começa a se fazer presente”, que emerge, e que se torna 
urgente, que diz das aproximações entre arte-vida, a per-
formance e ações estético-políticas.

Ao fi nal, a artista me convidou a fazer uma pequena 
fala, a partilhar também, como os goles de whisky, parte 
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RESUMO: Este texto visa alertar para a importância da 
continuidade das produções artísticas em casa durante a 
pandemia de Covid-19. A arte tem um papel fundamental 
na vida das pessoas, principalmente das nossas crianças e 
jovens em idade escolar. No mundo globalizado em que 
vivemos, o uso das tecnologias nos auxiliam a manter a 
proximidade com as pessoas que habitavam nosso cotidiano 
até março de 2020. E, com ela, a escola tenta continuar, 
mesmo que de forma precária, dentro da casa dos alunos 
de uma forma geral. 

PALAVRAS CHAVES: Ensino-aprendizagem, arte em 
casa, expressão artística. 
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Introdução

Com a propagação do Coronavírus Sars-cov-2, todo 
o sistema de ensino no Brasil passou a operar online, 
migrando do presencial para o virtual para ajudar as fa-
mílias no processo de garantir o distanciamento social e 
também a educação para todos conforme a constituição 
exige.  Mesmo com a flexibilização em algumas localida-
des, mas sem uma vacina que contenha a propagação 
do vírus, é bem possível que o sistema de ensino remoto 
se prolongue por muito tempo e a escola não volte a 
ser a mesma nunca mais. Até março de 2020, a luta dos 
professores de artes (inclusive a minha), seja das escolas 
púbicas ou particulares da educação básica, era ter um 
“ateliê” na escola. Ou seja, um espaço específico onde a 
criança e o jovem pudessem ter seu momento de criação 
e expressão e assim desenvolver as habilidades intelec-
tuais e motoras fundamentais para a vida. Até então, a 
implementação dos recursos digitais e da tecnologia nas 
escolas de educação básica era motivo de longas discus-
sões e um grande desafio por estar diretamente ligada 
às politicas públicas de incentivo e de distribuição de 
recursos. O que não é muito diferente de algumas es-
colas da rede particular, que em suas reformulações de 
espaço físico e inserção de recursos, não tinham a parte 
tecnológica em sala de aula como prioridade. Se a arte é 
importante para o aluno, tanto para a vida quanto para o 
mercado de trabalho, como desenvolver o ensino-apren-
dizagem de modo que esse aluno, seja ele criança, jovem 
ou adulto, tenha prazer de estar em contato com a arte 
em casa, de forma remota? Como os educadores pode-
riam atender as necessidades de seus alunos e suas pró-
prias cuidando deles e de si mesmos? Como os educado-
res podem garantir que seus alunos, suas famílias, e eles 
próprios estejam fisicamente e mentalmente saudáveis?
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O componente curricular Arte em casa

De repente tudo parou numa sexta feira. Na sema-
na seguinte as escolas estavam fechadas, os Professo-
res e alunos em casa. As salas de artes e seus materiais 
trancados. Acredito, que como eu, vários professores 
de Artes se sentiram meio perdidos de como continuar 
as aulas de forma remota nesse momento tão difícil de 
ensinar e aprender. Com as mídias digitais presentes e 
o mundo nas pontas dos dedos dos nossos alunos, era 
certo que esse modelo de escola do século XIX que im-
pera até hoje não caberia mais na realidade pandêmica. 
Mas e as artes? Como ficariam? Um componente curri-
cular que se dava de forma tão prática, desenvolvendo 
valores culturais, habilidades, a interação, as emoções 
e a expressão no sistema presencial... Como manter o 
mesmo propósito nas aulas remotas?

Estamos vivendo momentos inéditos no sistema 
educacional brasileiro, seja ela na educação básica, na 
graduação e na pós-graduação trazendo reflexões ba-
seadas nos estudos dos principais pensadores da edu-
cação como Jonh Dewey, Célestin Freinet, Paulo Frei-
re, Jean Piaget, Ana Mae Barbosa, José Moran entre 
tantos outros. Esses autores têm nos mostrado a forma  
como cada pessoa aprende de forma ativa e diferente 
de acordo com o contexto em que vive, se apropriando 
do que lhe é significativo e relevante ao seu nível de 
conhecimento e desenvolvimento. As adaptações foram 
urgentes e necessárias, migrando totalmente as aulas 
presenciais para o sistema de ensino remoto. As infor-
mações e as novidades de como proceder chegavam a 
todo minuto e de vários lados, pois cada escola se orga-
nizou de uma forma própria para atender o alunado com 
aplicativos e plataformas distintas. Ao mesmo tempo 
era necessário adaptar o conteúdo especifico para esse 
o sistema e criar um local adequado para os momentos 
de criação e experimentação, com materiais do cotidia-
no que cada um tem em suas próprias casas.
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A arte-educação é o componente curricular in-
dispensável na formação cognitiva e cultural do aluno, 
pois as “manifestações artísticas são exemplos vivos 
da diversidade cultural dos povos e expressam a rique-
za criadora dos artistas de todos os tempos e luga-
res” (PCN – Artes, 1997). Assim, uma nova didática se 
fez necessária, alinhando novas escolhas pedagógicas 
através de uma curadoria educacional com os recursos 
tecnológicos, iniciando nos planejamentos das aulas de 
artes novos objetivos de aprendizagens, habilidades 
e competências associadas à Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) para cada turma, cada seguimento 
de escolaridade, levando sempre em consideração o 
contexto do grupo de estudantes: onde vivem, seus 
hábitos, sua maturidade, ao novo ambiente da sala de 
aula que antes era físico e agora é virtual. Em qualquer 
tempo, a arte-educação tem como objetivo principal 
promover nas crianças e jovens aspectos como:

O fazer artístico

A exploração, expressão e comunicação no processo 
de criação pessoal.

Apreciação

A percepção do sentido que o objeto propõe na arti-
culação da observação da capacidade de construção, 
reconhecimento, análise e identificação de obras de 
arte e seus produtores.

Reflexão

Um pensar sobre todos os conteúdos do objeto ar-
tístico que se manifesta, compartilhando perguntas 
e afirmações que a criança realiza estimulada pelo 
professor e no contato com as próprias produções.
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Sendo assim, o uso dos recursos tecnológicos so-
zinhos não garante a ruptura de antigos paradigmas 
tão enraizados na educação básica até março de 2020. 
É necessário que se mudem as concepções do proces-
so de ensino-aprendizagem para uma perspectiva mais 
moderna, usando as novas estratégias pedagógicas e 
as levando para o fazer artístico. Com as metodologias 
inovadoras e uma adequação do currículo integrando 
as escolhas didáticas do professor, teremos algum su-
cesso e eficácia das novas estratégias de ensino utiliza-
das nas novas salas de aula virtuais. 

No processo arte-educação, a criança ou o jovem 
traça um percurso de criação e construção individual que 
envolve escolhas, experiências pessoais, aprendizagens, 
a relação com a natureza, motivação interna e/ou exter-
na. Durante o confinamento obrigatório o cotidiano dos 
alunos ficou reduzido às janelas de suas casas. Observar, 
sentir e ouvir nunca foi tão importante nesse período. 
E assim, as atividades artísticas foram voltadas para os 
sentidos e para as angústias da clausura. Desde os pri-
mórdios do sistema educacional, temos no desenho uma 
ferramenta básica para a expressão de sentimentos, pois 
tem papel fundamental na formação do conhecimento 
que a criança da Educação Infantil ou do Ensino 

Fundamental séries iniciais trás como bagagem 
desde o início de sua vida como forma de expressão 
do seu dia-a-dia. Agora, aliado aos novos recursos: 
a fotografia e o vídeo. Trazendo os elementos das 
artes visuais para composições fotográficas, foi pos-
sível transformar o olhar dos alunos das séries finais 
do Ensino Fundamental, Ensino Médio, e Educação 
de Jovens e Adultos aliando o conteúdo programáti-
co, o desenho e a história da arte promovendo novas 
formas de produção artística e filosófica. 
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Sendo a arte uma linguagem que exige aprendi-
zagem e experiência, e, por outro lado, uma forma de 
pensamento solidário com o desenvolvimento da inteli-
gência do sujeito, novas formas do fazer artístico estão 
sendo inseridas no processo da arte-educação. A apren-
dizagem mais profunda se dá em espaços de práticas 
frequentes que é aprender fazendo/refletindo, em am-
bientes ricos de oportunidades e com bons mediado-
res. “A curiosidade, o que é diferente e se destaca no 
entorno, desperta a emoção. E com a emoção, se abrem 
as janelas da atenção, foco necessário para a constru-
ção do conhecimento” (Mora, 2013). Com momentos 
assíncronos via plataforma de salas de aula, o contato 
subsequente e a proximidade com as crianças e jovens 
se dão através de propostas de atividades usando como 
suporte a fotografia, o audiovisual, debates e seminá-
rios na própria plataforma da escola, jogos e leitura de 
imagens e de mundo através de pesquisas, buscando 
nos materiais do cotidiano uma nova forma de fazer arte 
onde os alunos possam se expressar e revelar seus coti-
dianos. Nas séries finais do Ensino Fundamental, essas 
experiências são aliadas ao currículo promovendo novos 
saberes dentro das técnicas artísticas, fundamentos da 
história da arte e novas formas de produzir arte digital, 
sempre aliados à pesquisas e iniciação científica, pois já 
existem novas formas de apresentações de trabalhos de 
final de curso nas graduações e em pós-graduações no 
formato digital como Podcasts e apresentações em ví-
deo pela necessidade do isolamento social. Estão sendo 
apresentados e incorporados ao planejamento de todos 
os seguimentos da educação básica, desde a Educação 
infantil até o Ensino Médio, visitas a museus virtuais 
agregando o conteúdo às experiências museais que an-
tes eram difíceis pela burocracia, custo elevado das saí-
das dos alunos das escolas físicas e consequentemente 
da falta de adesão do alunado.
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Segundo o poeta, escritor, filósofo e jornalista Er-
nest Fisher, a arte é uma realidade inútil que faz vibrar a 
humanidade. Nunca foi tão importante trabalhar a arte 
dentro desse contexto de confinamento e, muitas vezes, 
do ócio, seja ela através da música, do cinema, do teatro, 
porém de forma virtual. As “lives” preencheram a vida 
dos nossos educandos e a nossa também. Depois da Lei 
5.692/71 que pretendeu modernizar a estrutura educa-
cional brasileira, fixando as diretrizes e bases, que diz 
que as artes teriam cerca de duas horas por semana no 
currículo programático, vários cursos profissionalizantes 
em arte-educação surgiram daí pra frente. Com a atual 
Lei de Diretrizes e Bases, foram revogadas disposições 
anteriores e a matéria “Artes” foi reconhecida como 
disciplina, tendo seu ensino se tornado obrigatório na 
educação básica, conforme dispõe o parágrafo 2º do 
artigo 26: o ensino da arte constituirá componente 
curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação 
básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos. Dessa forma, até março de 2020, tínhamos 
na maioria das escolas das redes públicas e particulares 
no Ensino Fundamental anos iniciais e anos finais, aulas 
que variavam de 50 minutos até 90 minutos, uma vez 
por semana, com ou sem espaço físico apropriado para 
a experimentação e desenvolvimentos de fazeres e sa-
beres em arte. Com o ensino remoto, as aulas de artes 
passaram a acontecer 30 dias no mês, 7 dias na semana, 
24 horas por dia. Os alunos agora têm a oportunidade 
de se expressar na melhor hora do seu dia, não preci-
sando dividir o material ou os aparelhos digitais con-
comitantemente com outros componentes familiares.  
Mas por que os alunos não participam das atividades 
proposta pelos professores? O embate com a tecnolo-
gia dentro da sala de aula durante as aulas presenciais 
existia e os celulares eram vistos como um inimigo por 
muitos professores e gestores. As crianças e jovens, 
sejam da rede pública ou da rede particular, seguravam 
seus celulares mesmo sem utilizá-los pelo simples fato 
de estar com eles. Porém, houve uma queda de partici-
pação dos alunos nas atividades no começo do último 
trimestre, principalmente da 3ª série do Ensino Médio, 



210 edição DEZ / 2021

cujo objetivo ao ingresso às universidades perdeu o sen-
tido. É fato também que existe uma questão marcada 
pela desigualdade social que está diretamente ligada 
ao não comparecimento nas aulas virtuais. Publicado 
em 17/05/2020 na EBC Brasil (https://agenciabrasil.ebc.
com.br), 4,8 milhões de crianças e adolescentes, na faixa 
de 9 a 17 anos, não têm acesso à internet em casa. Eles 
correspondem a 17% de todos os brasileiros nessa faixa 
etária. E, de acordo com a última Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad), 79% dos estudantes de 5 
a 17 anos da rede pública tinham acesso à internet, con-
tudo limitado. Entre os alunos da rede privada, são 97%, 
segundo tabulação da consultoria de dados, podendo 
haver ainda diferenças de acesso por região. Com o 
tempo passando, sem uma perspectiva de vacina e, con-
sequentemente, de uma volta às aulas de forma segura, 
o aumento das angústias do nosso alunado é inevitável. 
Muitos especialistas têm alertado sobre os efeitos para a 
saúde mental das crianças e jovens se sentindo isolados 
de seus pares e amigos como resultado do lockdown e 
do fechamento das escolas. Já é uma realidade os vários 
casos de alunos afastados das atividades remotas com 
quadros de depressão. Então, a arte se torna cada vez 
mais fundamental em seu papel antidepressivo. Apesar 
disso, a falta de comprometimento com as aulas de artes 
nas séries iniciais do Ensino Fundamental tem outros 
fatores. Os problemas são diversos: além das famílias 
sem acesso à internet, são poucos os programas e as 
politicas públicas sobre aulas remotas pelas prefeituras 
de vários municípios, a indisponibilidade das famílias 
por trabalharem em serviços essenciais, entre outros 
fatores. Na rede particular, os problemas são outros: um 
equipamento por família, a falta de comprometimento 
em se organizar numa escala de afazeres dividindo seus 
próprios trabalhos remotos e as aulas, entre outros. 
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No caso especifico das aulas de artes virtuais, não 
ter um local adequado para o desenvolvimento das prá-
ticas artísticas está sendo um grande motivador para a 
evasão da sala de aula remota. Novas estratégias em vá-
rias escolas estão sendo montadas para o incentivo do 
fazer artístico em casa, como mandar via DriveThru ma-
teriais artísticos que ficaram fechados nas escolas, dan-
do a oportunidade da criança experimentar, vivenciar, 
criar e promover a autonomia usando a tecnologia para 
registrar essa vivência. Sendo assim, da mesma forma 
que algumas escolas têm um espaço propício para o de-
senvolvimento do fazer artístico, com a carga horária de 
50 minutos, nas salas de artes, por que não termos em 
casa esse mesmo espaço com uma carga horária amplia-
da, dando à criança a oportunidade de desenvolver sua 
criatividade no seu tempo? Por que não organizarmos 
os materiais do cotidiano como sendo materiais artísti-
cos? Por que não dar à criança a oportunidade de de-
senvolver no seu espaço sua autonomia despertando o 
ato criador, possibilitando meios para o desenvolvimen-
to dessas atividades através de propostas síncronas ou 
assíncronas? Por esses motivos, a necessidade de ter-
mos em casa um canto para as produções artísticas que 
nas minhas aulas eu chamo de “atelier de produção”.
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Considerações Finais

O ensino da arte não visa formar artista plástico, 
músico, ator, cantor ou fotógrafos profissionais. A arte 
deve ser para nossas crianças e jovens momentos de 
prazer, descontração e relaxamento, mesmo com essa 
nova maneira de trabalho, onde o conteúdo previamen-
te planejado se dá de forma remota. A Arte faz parte do 
currículo no sistema educacional de vários países não 
só para auxiliar as crianças a obter habilidades motoras, 
mas também para ajudar a criança e o jovem a expressar 
seus sentimentos usando como ferramentas a expres-
são artística e suas diversas linguagens não verbais (pin-
tura, desenho, música, teatro, escultura), sendo possível 
entendê-los e conscientizá-los de que eles têm uma voz 
que merece ser ouvida. O papel da escola nesse con-
texto e, consequentemente, das artes é criar bases e ir 
além do que já conhecemos como forma de ensinar, sem 
desprezar as limitações dos nossos alunos e nossas en-
quanto professores/aprendizes, sem desprezar as for-
ças que atuam na contramão do nosso fazer, valorizan-
do sempre nosso acervo e nosso patrimônio vivencial. É 
urgente adaptarmos nosso cotidiano residencial à essa 
nova realidade, transformando os espaços de trabalho 
em “home offices” ou em “ateliers de produção”. A his-
tória está sendo escrita, e aqui teremos uma ruptura pré 
e pós covid-19, com as vivências onde as escolas con-
tinuam sendo ativas através das experiências de erro e 
acerto para uma nova forma de educar, mais libertadora 
e autônoma, tornando de fato nossas crianças e jovens 
protagonistas de seus aprendizados, tendo os profes-
sores como mediadores oferecendo conteúdos básicos, 
dentro do currículo mínimo, para que com autonomia, 
possam transformar o conhecimento no que realmente 
importa para seguirem em frente tanto na vida acadêmi-
ca, quanto no mercado de trabalho.
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RESUMO:	 Esta	 narrativa	 busca	 refletir	 sobre	 as	 condi-
ções	do	educativo	de	uma	instituição	privada	que	realiza	
atividades	em	diversas	áreas,	sendo	uma	delas	a	área	cul-
tural,	e	suas	formas	de	atuar	no	período	de	isolamento,	
consequente da pandemia da Covid-19. O desenvolvi-
mento de ideias e práticas durante este período eviden-
ciou a existência de uma crise no trabalho da educação 
não	 formal,	 principalmente	 no	que	 se	 refere	 as	 formas	
de	contratação	e	vínculo	empregatício	com	 instituições	
culturais e museus. Fato que antecede a própria crise 
pandêmica. Através do cenário da pandemia podemos 
observar o agravamento das injustiças e da desvaloriza-
ção	de	profissionais	da	área	cultural	e	da	educação	não	
formal.	Além	de	analisar	as	questões	trabalhistas	da	cul-
tura	nesse	contexto,	o	presente	artigo	também	propõe	
avaliar	e	questionar	a	posição	de	museus	e	 instituições	
culturais observando a maneira em que ambas percebem 
e interagem com essa classe trabalhadora.

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Pandemia; Arte-educação;          
Museus; Arte.
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Iniciado	em	2020,	o	atual	contexto	de	pandemia	de	
COVID-19 é nomeado e categorizado de diferentes mo-
dos: “quarentena”,	 “o isolamento”,	 “o novo normal”. 
Mas,	antes	da	pandemia	que	nos	coloca	num	estado	de	
crise4,	de	emergência	sanitária,	onde	se	situava	a	crise	
anterior	a	esta?	Em	todo	lugar:	na	saúde,	na	educação,	
na cultura e no trabalho. A crise no trabalho na área da 
educação não-formal já estava acontecendo. Educado-
ras5	sendo	contratadas	por	um	curto	prazo,	apenas	pelo	
período	 de	 duração	 de	 uma	 exposição.	 Contratações	
que,	por	muitas	vezes,	são	em	regime	de	estágio,	outras	
vezes,	com	baixos	salários	e	 frágeis	vínculos	 trabalhis-
tas.	A	realidade	aqui	exposta	não	é	nenhuma	novidade,	
tanto	no	que	diz	respeito	às	relações	trabalhistas	exis-
tentes	no	sistema	capitalista,	quanto	nos	enfrentamen-
tos	específicos	do	setor	cultural.	Educadoras	de	diver-
sas	 instituições	 culturais	 buscam	pelo	 reconhecimento	
de	sua	prática	e	estabilidade	em	seu	ofício,	e	esse	é	o	
motivo	 pelo	 qual,	 mesmo	 que	 de	 forma	 vagarosa,	 al-
gumas	instituições	estejam	mudando	a	maneira	de	agir,	
interagir	e	contratar	profissionais	da	área.

Apesar de a realidade apresentada ser compartilhada 
por	 todo	o	 setor	 cultural	do	país,	 é	possível	 identificar	
aspectos	 específicos	 de	 cada	 localidade.	Na	 cidade	de	
Sorocaba,	no	interior	do	estado	de	São	Paulo,	o	número	
de	 instituições	 culturais	 é	 reduzido	 se	 comparado	 à	
realidade	da	capital.	Esse	cenário,	somado	a	escassez	de	
políticas	públicas,	deixa	as	profissionais	da	área	à	mercê	
de contratos esporádicos e a poucas possibilidades de 
trabalho.	 Em	 uma	 das	 instituições	 culturais	 da	 cidade,	
no	 final	 de	 fevereiro,	 iniciava-se	 a	 formação	 de	 uma	
exposição cujo tema girava em torno da tecnologia e da 
empatia.	Para	a	exposição,	a	equipe	foi	composta	por	duas	
estagiárias	e	quatro	estagiários	das	áreas	de	artes	visuais,	
arquitetura	 e	 urbanismo,	 engenharia	 da	 computação	 e	
geografia,	uma	supervisora	da	área	de	design	gráfico	e	
duas	 educadoras	 formadas,	 uma	 na	 área	 de	 história	 e	
outra	na	área	de	logística,	história	e	pedagogia6. A ação 
da	instituição	de	contratar	educadoras	formadas,	e	não	
apenas	estagiárias,	foi	inédita	e	empolgante	para	a	equipe,	

4	 De	acordo	com	Boaventura	de	Sousa	Santos:	 (...)	Por	um	lado,	a	 ideia	de	crise	permanente	é	um	
oximoro,	já	que,	no	sentido	etimológico,	a	crise	é,	por	natureza,	excepcional	e	passageira,	e	constitui	
a	 oportunidade	para	 ser	 superada	 e	 dar	 origem	 a	 um	melhor	 estado	de	 coisas.	 Por	 outro	 lado,	
quando	a	crise	é	passageira,	ela	deve	ser	explicada	pelos	factores	que	a	provocam.	Mas	quando	se	
torna	permanente,	a	crise	transforma-se	na	causa	que	explica	tudo	o	resto	(...).	(2020,	p.1).

5									As	três	autoras	deste	texto	são	mulheres.	Assim,	em	toda	a	narrativa	os	pronomes	serão	femininos	
em contraposição a uma linguagem padrão masculinizada.

6          Este relato foi elaborado pela supervisora e as duas educadoras formadas da exposição em questão.
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uma vez que a realidade dos educativos em Sorocaba não 
é algo que permita vislumbrar um futuro estável dentro 
da	profissão.	Havia	grande	expectativa	também	porque	
o autor da exposição tem origem sorocabana.

Durante	duas	semanas	de	formação,	ações	foram	
traçadas:	 estudos,	 conversas,	 estratégias	 e	mais	 estu-
dos. O afeto e a tecnologia presente no título da exposi-
ção nos atravessavam. Pequenas conquistas como maior 
proximidade com a instituição e com a equipe artística 
nos faziam sentir empolgação e esperança. Quando che-
gou	a	abertura	da	exposição,	toda	a	equipe	observava	
o crescimento das conversas e dos espaços de troca e 
acolhimento,	o	que	gerava	um	sentimento	de	conquis-
ta,	principalmente	para	as	que	estavam,	por	questões	
burocráticas,	há	um	ano	longe	da	instituição.	Consegui-
mos conquistar legendas em português para os vídeos 
da exposição e tradução em braile de alguns textos e 
verbetes,	 o	 que	 não	 era	 comum	 em	 exposições	 ante-
riores,	e	isto	nos	animava.	Contudo,	ao	mesmo	tempo,	
descobríamos	as	novas	condições	de	trabalho,	perceptí-
veis apenas àquelas que ocupavam permanentemente o 
espaço	expositivo:	obras	com	problemas	tecnológicos,	
dificuldade	 em	 ficar	muito	 tempo	 dentro	 de	 uma	 sala	
fechada,	e	doenças	respiratórias	surgidas	da	exposição	
excessiva a um ar-condicionado pensado para o público 
e	para	a	obra,	mas	não	para	as	educadoras.	

Nos quatro primeiros dias da exposição ouvíamos 
e	líamos	notícias	em	jornais,	televisão	e	internet	sobre	
um vírus. Algumas de nós já estavam com seu álcool em 
gel em mãos. O quinto dia da exposição não aconte-
ceu,	pois	a	quarentena	começou.	O	mundo	entrou	em	
crise	e	o	nosso	trabalho,	entrou	na	crise	da	crise.	Assim	
como	o	 restante	 do	Brasil,	 entrávamos	 em	quarente-
na por período indeterminado. Foi pouco tempo para 
estar no espaço e conseguir levar adiante os nossos 
conhecimentos	 referenciais,	 técnicos	e	práticos	sobre	
as	 obras,	 além	de	 conseguir	 desenvolver	 a	mediação	
dentro desta exposição.
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Inicialmente,	nós	acreditamos	que	em	uma	sema-
na	estaríamos	de	volta	ao	trabalho	presencial,	mas	pas-
saram-se	duas	semanas,	três	semanas,	um	mês.	Neste	
momento,	começamos	a	ter	um	melhor	entendimento	
de que não voltaríamos para lá tão cedo. Os seguidos 
e incontáveis dias foram acompanhados de muitas in-
seguranças,	inclusive	sobre	o	nosso	vínculo	trabalhista.	
Já	adiantando,	é	preciso	frisar	que	tivemos	nossos	con-
tratos	temporários	preservados,	assim	como	as	estagi-
árias,	com	as	datas	originais	dos	três	meses	e	meio	de	
exposição. Essa realidade é privilégio na área frente a 
tantas	profissionais	que	foram	demitidas	em	massa,	em	
diversas	instituições.

Foi um período inquietante de adaptação para que 
de	alguma	forma,	nós	pudéssemos	continuar	a	trabalhar	
o	 conteúdo	 da	 exposição,	mesmo	 de	 forma	 remota.	 E	
como atuar como educadora em uma exposição a distân-
cia? O que fazer? Quais caminhos seguir? Estas e outras 
dúvidas preenchiam as conversas da equipe educativa. É 
possível observar essa posição no seguinte relato:

(...)	E	no	entanto,	todas	e	todos	sentimos	em	maior	
ou menor grau essa perguntinha inquietante: vai tudo 
ficar	igual?!	Ela	nos	confronta	com	a	urgência	de	que	
algo	terá	que	mudar	para	nos	protegermos	melhor,	

para não chegar de novo a este ponto que nos revela 
tão	vulneráveis	e	desprotegidos.	(ARAUJO,	Marcelo;	

FERNANDES,	João,	2020).
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Observando que todos os núcleos da instituição 
começaram a se movimentar e dar continuidade aos 
seus	 trabalhos	 remotamente,	 tendo	 as	 redes	 sociais	
como	ferramenta	que	os	 ligasse	ao	público,	pensamos	
que o educativo também poderia ocupar este espaço. 
Os primeiros momentos foram de compreender como 
seguiriam	os	próximos,	 tanto	para	nós,	quanto	para	 a	
instituição.	O	segundo	momento,	foi	de	iniciar	reuniões	
esporádicas com a equipe educativa para traçar rumos 
e propostas.

Desenvolvemos uma proposta de ação: cada pes-
soa da equipe educativa escolheria uma obra da expo-
sição	e,	através	de	alguma	linguagem	(desenho,	escrita,	
vídeo),	realizaria	uma	leitura	própria	da	obra	e	engajaria	
reflexões	do	público	que	pudessem	ser	compartilhadas	
em forma de comentários nas redes sociais da institui-
ção,	onde	esta	ação	seria	consolidada.

Entendendo	que	a	profissão	de	mediadora	cultural,	
da	arte	educadora,	ainda	não	é	amplamente	conhecida,	
tivemos	a	ideia	de	elaborar	um	texto	coletivo,	onde	toda	
equipe	 contribuiria	 para	 introduzir	 os	 significados	 do	
educativo,	do	nosso	trabalho	e	da	exposição.	Propostas	
aceitas	pela	instituição	e	com	algumas	alterações	feitas,	
nosso primeiro texto foi publicado na revista online da 
instituição,	este	 texto,	além	de	 falar	 sobre	a	profissão	
de	mediadora	cultural,	também	teve	a	intenção	de	dar	
visibilidade à exposição que ocorria e ao educativo que 
nela	atuava,	pois	neste	momento	de	pandemia	“Saem 
de cena os vernissages, mas entra em ação uma intensa 
produção para alimentar redes a fim de manter a visibi-
lidade de espaços e carreiras”	(SCHENKEL,	2020,	p.	2).	
Infelizmente,	as	outras	ações	não	puderam	ser	realiza-
das	por	conta	do	tempo,	já	que	o	período	da	exposição	
foi mantido e se encerrou na data prevista anteriormen-
te à pandemia. Apenas o texto de um dos estagiários foi 
publicado na revista online da instituição.
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Enquanto	 isso,	uma	solução	para	não	prejudicar	a	
empresa	que	nos	dava	a	formação,	 foi	a	criação	de	um	
curso para arte-educadoras. Para realizar a ação foi ne-
cessário	fazer	algumas	adaptações,	visto	que	a	formação	
interna foi transformada em um curso aberto ao público 
e	não	apenas	para	a	equipe,	pois	as	estagiárias	eram	bu-
rocraticamente impedidas de realizar atividades online. 
Estivemos presentes e atuantes no processo de enten-
der as novas dinâmicas para garantir que o curso acon-
tecesse,	mas,	nós	que	estávamos	vivendo	exatamente	as	
provocações	que	o	curso	explanou,	fomos	mais	do	que	
tudo,	apenas	ouvintes.	Aquele	espaço,	assim	como	ou-
tros,	teve	pouca	participação	efetiva	do	educativo.	

A	 revolta	 nos	movia,	 nos	 irritava,	mas,	 ao	mesmo	
tempo,	 nos	 fazia	 criar.	Aceitar	 que	 uma	exposição	 seja	
considerada	desativada,	morta,	 com	 tantas	educadoras	
dispostas a realizar um trabalho neste contexto era in-
concebível. Tentamos mais uma vez. Construímos um 
projeto	de	mediação	online,	aproveitamos	a	ponte	entre	
a atuação de uma de nós como professora de história dos 
anos	finais	do	Ensino	Fundamental	num	colégio	particular	
da cidade de Boituva/SP e levamos a exposição para as 
alunas e alunos do 8º ano do Ensino Fundamental. De-
senvolvemos um roteiro para a visitação utilizando a pró-
pria arte do folder da exposição para criar um arquivo de 
apresentação e procuramos incluir na versão online algu-
mas	situações	da	visita	presencial,	como	o	acolhimento	
e	a	finalização,	momentos	essenciais	e	 importantes	por	
estabelecer	 vínculos	 entre	mediadoras,	 exposição,	 visi-
tantes e instituição. A importância dessa adaptação pode 
ser observada na seguinte fala:

Nessa adaptação do trabalho educativo para o ambiente virtu-
al,	um	primeiro	desafio	é	manter	o	próprio	espírito	da	palavra	

mediação,	que	ressalta	a	dimensão	de	negociação	que	perpassa	
essa	atividade	–	um	jogo	diariamente	redefinido	entre	objetos	

artísticos,	instituições,	contextos	sociais	e	pessoas.	(...)	
(SCHENKEL,	2020,	p.	13).
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A	mediação	foi	composta	por	palavras,	imagens,	
vídeos e trocas. A maior parte das mais de 30 alunas 
e	alunos	participou	falando,	contando	suas	vivências	
e	impressões	sobre	tecnologia,	pandemia	e	empatia,	
que	 eram	 os	 temas	 da	 exposição	 e,	 também	 sobre	
a	 pandemia,	 uma	 vez	 que	 o	 tema	 surgiu	 durante	 a	
mediação e se desenvolveu através das falas das es-
tudantes.	Elas	 falavam,	por	exemplo,	sobre	os	sons	
que	se	tornaram	menores,	uma	aluna	chegou	a	dizer:	
“às	 vezes	 eu	 fico	 pensando,	 que	 cor	 o	 som	 tem?”.	
A roda no chão foi substituída pela roda cibernética 
que transformava a reunião afetuosamente. Enquan-
to	 isso,	 com	 o	microfone	 e	 vídeo	 desligados,	 algu-
mas	de	nós	choravam	por	perceber,	depois	de	meses	
longe	da	profissão,	o	quanto	aquele	momento	tinha	
uma	 grande	 força	 crítica	 e	 afetuosa,	 independente	
da maneira com que se realizasse e por notar que 
todo o esforço e dedicação para a realização da pro-
posta	foi	recompensado,	pois	as	respostas	positivas	
foram muito além das expectativas. O tempo foi cur-
to,	mas	ainda	se	perdura	nas	nossas	memórias.	Hou-
ve interesse de outras professoras e professores de 
outras	 turmas	em	 realizar	 visitação	online,	mas	não	
havia	tempo	de	realizá-las,	pois,	apesar	da	proposta	
envolver	a	repetição	da	experiência,	infelizmente	ela	
só	pôde	acontecer	uma	vez,	no	último	dia	do	nosso	
contrato. De acordo com Camila Schenkel: “Nessa 
adaptação abrupta a uma atuacção integralmente di-
gital, o trabalho de mediação cultural parece mais 
importante do que nunca.”	(SCHENKEL,	2020,	p.	9).	
Assim,	em	meio	a	turbulências	e	incertezas	nós	con-
seguimos,	dentro	do	cenário	que	tínhamos,	elaborar	
propostas e ativar a exposição. 
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Assim,	a	crise	da	crise	evidenciou	o	óbvio.	A	equipe	
educativa,	que	mais	possui	contato	com	a	obra	em	expo-
sição	e	seus	desdobramentos,	pouco	possui	importância	
e espaço para tomar a frente do seu próprio trabalho. Há 
uma	distância	subjetiva	entre	a	produção,	a	instituição	e	
até	mesmo	a	expografia,	que	não	tem	como	um	pressu-
posto	básico	questões	essenciais	para	a	trabalhadora	da	
arte-educação. Essa realidade está presente na condição 
espacial	de	trabalho,	com	restrições	de	bancos	ou	falta	
de	ventiladores,	pois	o	espaço	é	pensado	para	o	bem-es-
tar	das	obras	e	não	para	as	pessoas	que	ali	estão,	como	
também	na	falta	de	atenção	em	relação	às	questões	de	
acessibilidade que poderiam ser resolvidas com uma con-
versa que não ocorre.

Durante todo esse processo pudemos ter certeza 
daquilo que já sabíamos: a qualidade e a importância da 
equipe educativa. Houve grande empenho em ativar a 
exposição,	mesmo	a	distância,	 com	o	desenvolvimento	
de projetos criativos que fossem um desdobramento da 
até então mediação que nós conhecíamos. A tentativa 
nunca	foi	de	recriar	uma	mediação	presencial,	porque	sa-
bemos que a mediação tal como a conhecemos só existe 
quando outros elementos essenciais se fazem presentes 
como	o	espaço,	as	obras	e	-	o	mais	importante	-	o	públi-
co. A proposta era construir algo novo utilizando os re-
cursos disponíveis naquele momento com o objetivo de 
desenvolver	novas	possibilidades	de	atuação,	pois:

Para	além	de	soluções	midiáticas	que	garantem	a	visibilidade	
dos espaços artísticos durante a suspensão de sua programação 
regular,	coloca	-	se	o	desafio	de	descobrir	como	o	trabalho	edu-
cativo	de	museus	e	instituições	culturais	pode	ter	continuidade	
em	tempos	de	isolamento	social,	quando	um	dos	seus	maiores	

pressupostos,	o	da	presença	e	convivência	com	obras	e	pessoas,	
encontra - se interditado. 
(SCHENKEL,	2020,	p.	11)
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Existem outras maneiras de conceber a arte-edu-
cação	que	não	incluem	necessariamente	uma	exposição,	
afinal,	 a	 mediadora	 tem	 uma	 característica	 plural	 em	
conhecimentos e na capacidade de desenvolver o seu 
trabalho. E mesmo obras que já nascem digitais muitas 
vezes	 exigem	um	ambiente,	 uma	 situação	 e	 um	 apara-
to	 específico	 para	 serem	 devidamente	 compartilhados	
(SCHENKEL,	2020,	p.	11).	Porém,	parece	que	as	institui-
ções	não	acompanham	as	potencialidades	do	seu	corpo	
educativo.	A	educadora	existe	para	além	das	exposições	
e	dos	espaços	institucionais,	é	um	corpo	que	vai	além	de	
ser alguém que medeia uma obra e traduz em uma hora 
e	meia	todos	os	conceitos,	ideias	curatoriais,	referências,	
informações	 artísticas	 e	 curiosidades	 pessoais.	 Haverá	
um	momento	em	que	as	instituições	olharão	para	o	edu-
cativo com a devida atenção?

A	maior	de	todas	as	problemáticas,	cujos	desdobra-
mentos	perpassam	 inúmeras	áreas	do	trabalho,	é	a	bu-
rocracia.	Símbolo	de	democracia	burguesa,	a	burocracia	
abre	espaço	a	outro	isolamento,	que	não	aquele	em	pau-
ta mundial neste momento: o isolamento no mercado de 
trabalho,	que	impede	a	contratação	fixa	ou	com	espaços	
de tempo menores que um ano entre uma contratação e 
outra.	Isso	significa	que	após	o	fim	de	uma	contratação	
para	uma	exposição	de	quatro	meses,	haverá	doze	meses	
de desemprego. Este cenário explicitou como a burocra-
cia ajuda no processo de precarização das trabalhadoras 
culturais e como o educativo ocupa muitas vezes um lu-
gar minoritário dentro do mercado da arte contemporâ-
nea,	no	qual	os	curadores	e	artistas	são	comumente	tidos	
como os únicos participantes importantes deste círculo. 
Assim,	mesmo	que	 condições	 sociais,	 como	o	 trabalho	
precário,	não	sejam	tão	 impactantes	como	uma	pande-
mia,	elas	podem	ser	tão	prejudiciais	e	opressoras	quanto:	

As pandemias não matam tão indiscriminadamente quanto se 
julga. É evidente que são menos discriminatórias que outras 
violências cometidas na nossa sociedade contra trabalhado-

res	empobrecidos,	mulheres,	trabalhadores	precários,	negros,	
indígenas,	imigrantes,	refugiados,	sem	abrigo,	camponeses,	
idosos,	etc.	Mas	discriminam	tanto	no	que	respeita	à	sua	

prevenção,	como	à	sua	expansão	e	mitigação.	
(SANTOS,	2020,	p.	18)



223 edição DEZ / 2021

A burocracia também impede que a equipe educati-
va	esteja	presente	na	produção	da	expografia	e	na	mon-
tagem	da	exposição	,	pois	a	equipe	é	contratada	poucos	
dias antes do início da exposição e ainda tem que rei-
vindicar o seu espaço antes da abertura ao público. Da 
mesma	forma,	a	expografia	é	realizada	de	forma	que	não	
comporta as atividades educativas propostas pela pró-
pria	instituição,	assim	como	não	considera	os	corpos	das	
trabalhadoras	que	ali	precisam	estar,	estudar,	planejar	e	
realizar o seu ofício. É a burocracia que passa por cima 
das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação não 
formal,	que	na	maior	parte	do	tempo	têm	que	encontrar	
outras formas de sustento até que seja permitida a recon-
tratação. A burocracia é quem decide o número monetá-
rio	de	supervisoras	para	uma	exposição,	sem	perceber	as	
demandas reais que acabam por sobrecarregá-las. 

Esse relato é parte da tentativa necessária de guar-
da	da	memória	e	atuação	de	diversas	mediadoras,	a	par-
tir da experiência em uma instituição cultural na cidade 
de	Sorocaba.	A	educação	e	a	arte,	consideradas	ativida-
des	de	luxo,	mas	desvalorizadas	em	todos	os	seus	níveis,	
ainda estão em segundo plano mesmo nas maiores insti-
tuições	culturais	do	Brasil.	Por	isso,	o	resgate	dessas	vi-
vências	se	faz	necessário	durante	a	crise	pandêmica,	que	
entre outras coisas nos mostrou o aprofundamento de 
cenários de crise já conhecidos no cotidiano.
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