[advertência mesmo] Esta caixa/pacote contém 11 mais 11 capotes (volumes “livro capa”). A
ordem de acesso aos volumes é determinada pelas leitoras/(des)empacotadoras e pelos
leitores/(des)empacotadores. Escolha um “livro capa” qualquer ou um “livro capa” que seja mais
do seu agrado para iniciar a visita/leitura à proposição/tese/ficção “o mesmo desafia o mesmo”.

[banca mesmo] Realizada no dia 04 de setembro de 2019 na Sala de Leitura/Sala de escuta
(CEART/PPGAV/UDESC) com a participação de Maria Raquel da Silva Stolf (orientadora UDESC), Paulo Roberto de Oliveira Reis (UFPR), Telma Scherer (UFSC), Regina Melim Cunha
(UDESC) e Silvana Barbosa Macedo (UDESC).

[recomendação mesmo] Os adjuntos da biblioteca mesmo recomendam mãos extras para
abertura de alguns volumes.

[ mesmo desafia o mesmo] Pesquisa desenvolvida com o apoio da bolsa PROMOP/UDESC e
com o apoio da bolsa PDSE/CAPES no período de doutorado sanduíche desenvolvido na
Universidade de Castilla La Mancha – Espanha.

[resumo mesmo] Recorrentemente, na pesquisa artística intitulada “mesmo” e, agora, na
pesquisa de doutorado na linha de Processos Artísticos Contemporâneos, tenho produzido
“versões do mesmo” e me perguntado pelo “mesmo”. Correlativamente, cada ocorrência
artística em execução, incluindo as ações da tese, é uma experimentação das proposições
mesmo em suas variações. Frequenta-se com a pesquisa um uso da palavra “mesmo”, que
graficamente apresenta suas extensões em volumes. Assim, guiado pela correlação entre
processos discursivos e processos artísticos ficcionais, sem tomar as estratégias de
(auto)enquadramento como pura interiorização (sem exterior) e as estratégias contextuais
como pura exterioridade (sem interior), a caixa/pacote apresenta, a cada volume, a cada capote
“livro capa”, uma tese/proposição (do) mesmo. Igualmente, vislumbra-se, às inversas, o
enquadramento mesmo como uma versão do político (na arte) e a abertura contextual como
um prolongamento (auto)reflexivo. “O mesmo desafia o mesmo”, enquanto proposição artística
e discursiva em forma de tese, propõe ainda a repetição (reapresentação) das partes
(enunciados, volumes ou situações) como forma, por assim dizer, de esgotamento/desafio do
“mesmo”.

Ficha catalográfica elaborada pelo programa de geração automática da
Biblioteca Central/UDESC,
com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

de Oliveira, Silfarlem Junior
o mesmo desafia o mesmo / Silfarlem Junior de Oliveira. -22 volumes (902 p.)
Orientadora: Maria Raquel da Silva Stolf
Tese (doutorado) -- Universidade do Estado de Santa Catarina,
Centro de Artes, Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais,
Florianópolis, 2019.

[palavras mesmo] volume1; livro2 capa3; mesmo4; desafia5; mesmo6.

[Lat. volumen.] sm. 1. Unidade de uma [publicação] impressa, que pode coincidir ou não com o
tomo. 2. Pacote, fardo, [caixa]. 3. V. tamanho. 4. Intensidade (de som ou voz). 5. Geom. Medida do
espaço ocupado por um sólido.
2 [Lat. libru.] sm. 1. Reunião de folhas impressas presas por um lado e enfeixadas ou montadas em
capa. 2. Trabalho, intelectual ou artístico, publicado sob a forma de livro. 3. Registro para certos
tipos de anotações. 4. Volume.
3 [Lat. cappa.] sf. 1. Peça de vestuário usada sobre toda a outra roupa, para protegê-la, ou proteger
quem a veste, contra a chuva. 2. Cobertura. 3. Fig. Acolhimento, proteção. 4. Fig. Aparência,
exterioridade. 5. Cobertura de papel, papelão, Kraft, ou outro material, que enfeixa e protege o corpo
de livro, revista etc. 6. LIVRO CAPA: um livro que protege e transforma outros livros e volumes.
4 [Lat. metipsimu] adj. 1. Igual, idêntico [?]. Estavam com a mesma capa. pron. dem. 2. Esse, essa,
aquele, aquela: Depois do desafio, narrador S não é o mesmo. 3. A mesma coisa: Trabalhar para este
governo é o mesmo que enganar a si próprio. adv. 4. Exatamente: Aconteceu mesmo. 5. Ainda:
Chegou mesmo a ofender-se com tais palavras. 6. Desdobrar: Sabemos tudo do mesmo, mas não
sabemos o que virá do mesmo.
5 [de desafiar] sm. 1. Ato de desafiar; repto [oposição]. 2. Provocação e disputa. 3. Diálogo popular
cantado. 4. Desfiar e desletrear as palavras, perder a afinação do sentido. 5. Desempacotar as
palavras.
6 Idem nota 4. [Lat. idem] pron. 1. A mesma coisa. 2. Da mesma forma, etc. [Usa-se para evitar
repetições ou para criar repetições].
1

1. mesmo. 2. livrocapa. 3. desafia. 4. repetição. 5. volume. I. da
Silva Stolf , Maria Raquel . II. Universidade do Estado de Santa
Catarina, Centro de Artes, Programa de Pós-Graduação em Artes
Visuais. III. Título.

[abstract same] Recurrently, in artistic research entitled “same” and now in doctoral research
in the line of Contemporary Artistic Processes, I have produced “versions of the same” and
wondered about “same”. Correlatively, each performing artistic occurrence, including the
actions of the thesis, is an experimentation of propositions even in their variations. Research
often uses the word “same”, which graphically presents its extensions in volumes. Thus, guided
by the correlation between discursive processes and fictional artistic processes, without taking
(self) framing strategies as pure interiorization (without outside) and contextual strategies as
pure exteriority (without inside), the box / package presents, at each volume, for each “book
cover”, a thesis / proposition (of the same). Likewise, in reverse, I propose the framing same as
a version of the politician (in art) and the contextual opening as a (self) reflexive extension.
“The same challenges the same”, as an artistic and discursive proposition in the form of a
thesis, it also proposes the repetition (re-presentation) of the parts (statements, volumes or
situations) as a way, as it were, of the exhaustion / challenge of “the same”.
[same words] volume; book cover; same; challenges; same.
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[Coletivo Maruípe, O retorno de Araribóia, 2008]

[Todos os corpos presentes, Museu do Bairro, 2014]

[PLACE mais corpos em ação “não é por 20 centravos”, re-ação a-braço (patrimônio), 2013]

[Araribóia mais corpos em ação “Ocupa ALES”, Readymade recíproco (barricada), 2013]

[11 mais 11 proposições mesmo] Este volume contém 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1
mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1mais 1 mais 1 mais 1 mais 1
mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 folhas mesmo. Cada folha mesmo apresenta uma proposição 1. No total são 22 folhas e 22 proposições 1. Cada proposição 1 é uma tese
mesmo. Cada proposição/tese mesmo é relatada por uma voz, visível ou invisível.
Algumas vozes se repetem outras não.
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Siruela, 2014. FOSTER, Hal. O retorno do real. São Paulo: Ubu Editora, 2017. GLUSBERG, Jorge
(org.). Hacia un perfil del Arte Latinoamericano. Muestra del Grupo de los Trece e invitados especiales. Buenos Aires: CAYC, 1972. GRAHAM, Dan. “Schema for a set of poems”. Em: ATKINSON,
Terry et al. (eds.). Art-Language: The Journal of Conceptual Art. Coventry: Art & Language Press,
maio de 1969. GUASCH, Ana Maria. Autobiografías visuales: del archivo al índice. Madrid: Ediciones Siruela, 2009. JACQUES, Paola Berenstein. Apologia da deriva: escritos situacionistas sobre a
cidade. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003. KOSUTH, Joseph. Escritos (1966-2016). Santiago de
Chile: Metales Pesados, 2018. MALLARMÉ, Stéphane. Fragmentos sobre el libro. Murcia: Colección de Arquitectura, 2002. LISTA, Marcella. “Expanded Body Variations V e a conversão das artes
na era eletrônica.” Em: Arte & Ensaios, nº 9. Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes/UFRJ, 2002.
MANN, Thomas. As cabeças trocadas. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. MCCARTHY, Tom.
Residuos. Madri: Lengua de Trapo, 2011. MEIRELES, Cildo. “Entrevista Cildo Meireles por Marina
Fraga e Pedro Urano”. Revista Carbono n.4. Disponível em: http://revistacarbono.com/
artigos/04carbono-entrevista-cildo-meireles/. MOUFFE, Chantal. Prácticas artísticas y democracia
agonística. Barcelona: MACBA, 2007. NUNES, Kamilla. Embarcação. Dissertação (Mestrado em
Processos Artísticos Contemporâneos). CEART/UDESC (PPGAV), Florianópolis, 2017. OLIVEIRA,
Deborah Moreira de. Práticas artísticas conceitualistas em vitória: relações entre a arte e o político.
Dissertação (Mestrado em Arte). Centro de artes (PPGA), Universidade Federal do Espírito Santo,
Vitória, 2018. OLIVEIRA, S.; RIBEIRO, G.; NEVES, M.; BAIOCO, H. Outubro. Vitória: Galeria EU/
UFES, 2012. OLVEIRA, Manuel (ed.). Conferencia performativa: nuevos formatos, lugares, prácticas y comportamientos artísticos. León: MUSAC, 2014. PEREC, Georges. Especies de espacios. Barcelona: Montesinos, 2001. PIGLIA, Ricardo. La ciudad ausente. Barcelona: Contemporánea, 2013.
QUENEAU, Raymond. Exercícios de estilo. Rio de Janeiro, Imago, 1995. RANCIÈRE, Jacques. O
espectador emancipado. São Paulo: Martins Fontes, 2012. RAWET, Samuel. Contos e novelas reunidos. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. SANTOS, Wellington William dos. Escriturário.
Dissertação (Mestrado) – Universidade de Santa Catarina, Centro de Artes, Programa de PósGraduação em Artes, Florianópolis, 2017. SCHERER, Telma. “Índice de Reverências”. Em: anecoica
(org. Raquel Stolf). Florianópolis: Céu da boca/Editora Nave, 2016. SCHLEGEL, Friedrich. O dialeto
dos fragmentos. São Paulo: Editora Iluminuras, 1997. TRUFFAUT, François. O cinema segundo
François Truffaut. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. VALÉRY, Paul. Monsieur Teste. São Paulo: Editora Ática, 1997. WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigações Filosóficas. Petrópolis: Vozes,
1999.

todas as folhas/proposições 1 e suas respectivas vozes (em ordem alfabética):

[a meta é dobrar a meta] voz “tantas pessoas”
[arquivo mesmo] voz adjunto S
[breve excursão mesmo e seus membros adjuntos] vozes Sylfaen e narrador S
[breve história (do) mesmo] voz narrador S
[cartas à uma banca mesmo] vozes letras escrevedoras
[classificados mesmo] voz catadora
[comespaçosemespaçomesmo] voz adjunta C
[das proposições mesmo] voz escrevedor mesmo
[dos vadios vagos, mesmo] voz Araribóia
[falação] voz S no corpo de L
[linha S] voz manobrista – letra M
[livro de resenhas (mesmo)] voz C no corpo de S
[mesmo mesmo] voz empacotadora
[mo[nu]mento fumaça] voz visitante
[mostrando mesmo] voz adjunto mesmo
[multiplicidades mesmo] voz mesmo
[pacote/capote] voz recém adjunta
[todas as trocas mesmo] voz “tantas pessoas”
[um e três cadernos, mesmo] voz escrevedor mesmo
[variações mesmo] voz adjunto S
[volume mesmo] voz “invisível”
[11 mais 11 proposições mesmo] voz “tantas pessoas”

[proposição 1 – comespaçosemespaçomesmo] Neste volume os corpos-palavras aparecem um grudado no outro
como se fossem uma única palavra. Os corpos-palavras aparecem com espaço e sem espaço. Sem espaço porque
não há espaço espaço entre as palavras. Com espaço, porque no lugar de deixar um espaço entre as palavras eu
escrevo a palavra “espaço”. E quais são as palavras colocadas entre espaço? Quantas são? De onde saíram as
palavras? Elas se repetem? A única palavra que se repete, posso garantir, é a palavra “espaço”. Quando adjunto S,
da repartição biblioteca mesmo, me encomendou a tarefa de contar todas as palavras do “projeto mesmo” ele fez
questão de frisar, no seu pedido, que não houvesse repetições. Disse ele: “Adjunta C, uma palavra de cada palavra,
apenas uma, sem repetição e sem espaço”. Assim juntei todas as palavras do “projeto mesmo”, em ordem
alfabética, não deixando nada de espaço entre elas. No total foram contabilizadas, no “projeto mesmo”, uma
variedade de 1806 palavras. Lá muitas palavras, algumas mais e outras menos, se repetem. Por pura curiosidade,
antes de trasladar as palavras do “projeto mesmo” para o volume “comespaçosemespaçomesmo”, contei quantas
vezes se repetiam cada uma das 1806 palavras. Fiz uma lista com todas as palavras do “projeto mesmo” indicando,
uma a uma, quantas vezes elas se repetiam. A palavra que mais se repete é a palavra “de” (261 vezes). A palavra
“mesmo” (169 vezes), ocupa a quinta posição. São muitas as palavras que só aparecem uma única vez no “projeto
mesmo”, contabilizamos um total de 1125 palavras irrepetíveis. Notamos também outras curiosidades, havia zero
de “texto” e zero de “obra”. Havia dois “eus”, duas vezes a palavra “eu”. E nenhuma vez a palavra “mulher”
enquanto a palavra “homem” aparece uma vez. Fui então verificar qual era o contexto da palavra “homem”,
encontrei ela no título do livro de Saramago (O homem duplicado). Depois da contabilidade, interroguei adjunto
S sobre a ausência da palavra “mulher”, seria um corpo-palavra invisível? Uma palavra não vista?, perguntei a ele.
Toda essa contabilidade de extração das palavras do “projeto mesmo” foi baseada em outra contabilidade. Aquela
que Dan Graham realiza como projeto para um Poem Schema. Em Schema for a set of poems (1966), Graham
detalha o funcionamento de sua primeira proposição artística para páginas de revista, seu Poema Esquema. Assim,
baseado na estrutura gramatical (quantidade de palavras, palavras em maiúsculas, em minúsculas, letras, adjetivos
etc.), na estrutura física (tipo do papel, tipografia, tamanho da fonte etc.) e na estrutura contextual (inserção na
revista, tamanho da folha, número de página), o poema esquema, a cada inserção, se autodescreve. Aproveitei a
ideia de Graham da autodescrição, e modifiquei seu esquema para atender as especificidades do volume
“comespaçosemespaçomesmo”. Outras três montagens de “espaços” serviram também de suporte para a coleção de
“espaços mesmo”. A tradução do poema Beingrenzen (Expassos) de Kurt Schwitters “Espaços espaços espaços Um
passo Um passo Fossos Fossos Um passo”. A lista/coleção de espaços que aparece em Espèces d’ espaces, 1974,
(Espécies de espaços) de Georges Perec. E a página, completamente preenchida, com uma sequência de “haysitio”
que aparece na publicação ZAJ, La caída del avión en el terreno baldío (1967) de José Luis Castillejo. Antes de
chegarmos, eu e adjunto S, na coleção de palavrasespaços do pacote “o mesmo desafia o mesmo” realizamos três
outras coleções de palavrasespaços, duas impressas e uma sonora. Na ANECOICA zero (2016) sob o título
tripalogia do espaço, apresentamos uma coleção de palavrasespaços impressos e sonoros e no Boletim 03 (leituras e
repartições) [pretexto. publicações de artista] (2016) sob o título Aos corpos com espaço, apresentamos outra
coleção de palavrasespaços. A quantidade de corpos com espaço e sem espaço, a quantidade de palavrasespaços,
depende diretamente do tamanho da página/espaço que abriga a proposição. Para cada publicação impressa é
acrescentado ou extraído palavrasespaços da coleção até que todo espaço da página seja coberto. Na versão sonora
duas vozes leem a coleção de espaços intercaladamente: uma voz lê a palavra “espaço” e a outra lê as palavras
entre
“espaço”
(https://soundcloud.com/anecoicazerozero/tripalogiadoespaco).
No
volume
“comespaçosemespaçomesmo” para cobrir toda a página (uma folha com um tamanho de área equivalente a 41
folhas no tamanho A5) tivemos que completar o espaço restante, uma vez esgotada a sequência de palavras
disponíveis (as 1806 palavras do “projeto mesmo” colocadas em ordem alfabética), com as palavras “com” e “sem”
intercaladas entre a palavra “espaço”, daí o título do volume comespaçosemespaçomesmo. Recentemente, para
além das coleções de espaço anteriormente elencadas, realizamos também uma experiência de palavrasgrudadas
(palavras sem espaço) em Lula Livro (ou livro lula). Ali as operárias invisíveis da linguagem (as letras) em idas e
vindas
repetem,
sem
espaço,
o
conteúdo
(traduzido)
que
dá
título
ao
livro:
lulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulali
vrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelulalivrelu
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[proposição 1 – das proposições mesmo] (1) Alguns escrevedores escrevem com títulos, outros com fragmentos de
citações. (2) Há aqueles que fazem uma deriva citacionista e aqueles que preferem as listas. (3) Temos também, na
repartição biblioteca mesmo “livro capa”, escrevedores que escrevem emendando uma palavra na outra,
escrevedores que desletreiam as palavras e escrevedores que escrevem sem escrever. (4) Eu prefiro escrever com
frases. (5) Prefiro, além disso, que cada frase esteja comodamente instalada, que cada frase tenha seu espaço na
página. (6) Aqui todas as frases estão ajuntadas na mesma página. (7) Uma depois da outra e numeradas. (8) Vou
escrever 79 frases. (9) Está é a nona frase. (10) Ainda temos pela frente 69 frases. (11) “Das proposições mesmo” é
um título emprestado. (12) Peguei emprestado em um volume “livro capa” que encontrei na biblioteca mesmo.
(13) Não me lembro mais quem é o autor do volume. (14) Lembro sim que as frases eram setenta e nove. (15)
Cada frase/parágrafo uma proposição. (16) Lá as frases/parágrafos foram colocadas separadas. (17) Cada uma em
uma página. (18) São frases sobre o “mesmo”. (19) São frases mesmo. (20) Vou ler uma das frases para você. (21)
Antes quero acrescentar algumas frases feitas por mim mesmo. (22) Jorge, um visitante da biblioteca mesmo,
encontrou um modo muito interessante de fazer frases. (23) Ele faz frases que já estão feitas. (24) Refaz as frases
sem acrescentar nenhuma palavra a elas. (25) São frases de peso, de autores renomados. (26) Frases claras e
esclarecedoras. (27) Ouçam elas. (28) “Pois é assim que a coisa funciona” [Jack London, De vagões e vagabundos,
p.45]. (29) “Explicaciones no tengo” [Ricardo Piglia, Formas Breves, p.16]. (30) “Uma pedra é igual a outra pedra e
um saca-rolhas é igual a outro saca-rolhas” [Octavio Paz, Marcel Duchamp ou o Castelo da Pureza, p.25]. (31) “Só
podiam mesmo rachar” [Bruno Latour, Jamais Fomos Modernos, p.58]. (32) “Fiz o mesmo com o polegar” [Hélio
Oiticica, Aspiro ao grande labirinto, p.15]. (33) São frases que podem salvar um pensamento. (34) São frases que
confirmam a mão (alguns preferem chamar de pensamento) dos autores citados. (35) Mas, pergunta Jorge, quantos
autores cabem dentro de um autor? (36) Cabem muitos, muitos mesmos. (37) A gente, quando lê, refaz as frases.
(38) Mudamos um pouco as frases, quando lemos, porque temos uma entonação de leitura que não é a mesma do
autor escrevedor. (39) Não só a entonação muda. (40) O entendimento da frase também muda, podemos atribuir
um destaque para uma palavra que nem mesmo o escrevedor foi capaz de enxergar. (41) Mesmo quando somos
nós que escrevemos uma frase, quando lemos é outra. (42) Aí, com as mesmas palavras, construímos outra frase
mesmo. (43) Jamais haveria a possibilidade de ser de outro modo. (44) Vejamos algumas frases de escrevedores
compulsivos por frases. (45) Um deles é Schlegel que escreveu com seu irmão e com Novalis um conjunto de
frases/fragmentos em Lyceum e Athenaüm. (46) Lembro de ter visto, na biblioteca mesmo, alguns fragmentos de
frases dos irmãos Schlegel e Novalis no volume “classificados mesmo”. (47) “Quem quer algo infinito, não sabe o
que quer. Mas a recíproca não é verdadeira.” (48) Essa frase que acabo de escrever é o fragmento quarenta e sete
do Lyceum. (49) Escolhi ela, e não outra, por ter o mesmo número/posição aqui (nas proposições mesmo), e lá nos
fragmentos do Lyceum. (50) Outro escrevedor de frase é Wittgenstein. (51) O Tractatus devia se chamar, Das
proposições. (52) Uma proposição figura, afigura ou desfigura? (53) Difícil de responder, eu acho que faz um
pouco de cada coisa. (53) Vamos testar o grau de figura, afigura e desfigura numa frase feita por Vito Acconci. (54)
“Leia essa palavra e depois leia essa palavra leia essa palavra depois leia essa palavra agora veja uma palavra veja
uma palavra depois veja uma palavra... agora e em seguida veja uma palavra... olhe para três palavras aqui olhe
para três palavras”. (55) A primeira parte da frase/proposição de Acconci é mais figura (“leia”), a segunda parte é
mais afigura (“veja”) e a terceira (“agora”) mais desfigura. (54) Pensando bem, “leia” é mais afigura, “veja” é mais
figura e “agora e em seguida” desfigura. (56) São duas, ou mais, linguagens em uma. (57) Aí a gente tem que
traduzir as linguagens (a que figura, a que afigura e a que desfigura) para chegar numa definição. (58) Uma
definição, no fim das contas, é “uma regra de tradução de uma linguagem para outra”. (59) Foi Wittgenstein quem
disse isso. (60) Outra coisa, antes que eu esqueça de dizer, vou dizer. (61) A frase do Acconci, que utilizei como
exemplo, é uma tradução extraída de Lisez ce mot [Leia esta palavra]. (62) Dei um tempo de escrever e estou
lendo as frases que foram escritas até agora. (63) Fui parar na frase de número vinte. (64) Percebi que havia
prometido, na frase vinte, ler uma frase e não li. (65) “Algo que apareceu aqui e não antes, mesmo”. (66) Essa foi a
frase que eu havia prometido. (67) Frase extraída “das proposições mesmo”. (68) Recapitulando, “das proposições
mesmo” é um volume de frases mesmo. (69) Tenho, a partir de agora, apenas uma dezena de frases a minha
disposição. (70) Elas ainda não estão prontas para atuar. (71) Vou improvisar com outras. (72) Vou adquirir
palavras. (73) Palavras do dicionário. (74) Palavras em guarani. (75) A palavra “frase” em guarani: “Ñe-e”. (76) A
palavra “mesmo”: “Ité”. (77) A palavra “meta”: “Opajhape”. (78) E, para encerrar, uma frase em guarani: “Upeaité
ayapone”. (79) Isso mesmo farei.

[proposição 1 – linha S] Entra ano e sai ano, entra década e sai década e as letras escrevedoras juntamente com as
letras reprodutoras reclamam da qualidade do transporte coletivo. O transporte coletivo está para as letras como a
vida na esfera pública está para os humanos. As letras circulam diariamente pelas vias da linguagem, encontram
outras letras, trabalham para gerar algum significado (para si ou para outras letras), formam palavras, vagueiam e
descansam sobre a página, tudo isso 24 horas por dia. Aquilo que os humanos chamam de meio de comunicação é
o que as letras chamam de cidade das letras. Na cidade das letras, o aparato coletivo é a República e a linguagem
(escrita e falada), a ágora. Na cidade das letras é impossível separar uma coisa da outra, separar o Estado das letras
da vida democrática das letras. Aqui reside o desencontro entre a esfera pública humana [seja ela habermasiana
(esfera pública do consenso racional), seja ela arendtiana (bios politikos – dupla vida), seja mouffiana
(antagonismo agonístico – democracia pluralista)] e a esfera pública das letras. Na República das letras não há duas
esferas: esfera privada e esfera pública. República e linguagem andam juntas. Quando as letras reclamam das
condições do transporte coletivo, elas estão protestando por melhorias sólidas e imediatas de convivência
transesférica. Quando as condições de vida numa República estão insuportáveis as letras mudam para outra
República. Recentemente muitas letras migraram da República linha M para a República linha S, entre elas eu. O
transporte coletivo linha S é uma República que oferece melhores condições de vida para as letras. Faz um ano
que vivo na República linha S, indo e vindo do Largo da Ordem à Praça da Insurgência. Sim, todas as linhas, todas
as Repúblicas, mais cheias ou mais vazias, fazem o mesmo trajeto, do Largo da Ordem à Praça da Insurgência e
vice-versa. O transporte coletivo linha S conta com 41 páginas/assentos. Eu estou assentada na ponta dianteira. A
organização do transporte coletivo linha S é bastante diferente da organização da linha M. Na linha S as falações
são mais coletivas. Eu queria escrever um livro sobre a vida das letras, sobre a República das letras e a República
dos humanos. Para isso enviei um convite para outras letras escrevedoras: “A linha S, transporte coletivo que
desloca letras, está organizando uma proposição impressa chamada falação e gostaria de contar com sua
participação. A linha S é aquela linha de transporte coletivo urbano na qual acontece os Exercícios de Estilos de
R1. Na linha S, dentro e fora, as vozes e os assuntos se misturam em oscilações prolongadas da arte na arte, da vida
na vida, da arte na vida, da vida na arte e além. Essas idas e vindas serão descritas pelas letras vozes convidadas,
cada uma a sua maneira. O conjunto dessas descrições formarão a publicação falação linha S. Uma falação é tanto
uma fala como ação, quanto uma fala como sobreposições de vozes. Uma letra-voz embarca na altura do pretexto,
outra na altura do contexto, outra no rodapé, outra desce... Um ônibus padrão, utilizado para transportar letras
passageiras nos centros urbanos, tem em média 44 assentos não numerados. O veículo impresso falação linha S
contará com 41 letras participantes. Cada letra participante convidada ocupará, com sua página, um dos 41
assentos disponíveis na Linha S. Não haverá na construção da falação escrita nomes (próprios ou impróprios) que
não sejam letras. A conversa se dará, portanto entre letras. Em suas falações escritas, as letras convidadas, podem
fazer alusão (ou não) a personagens autores, personagens pessoas, personagens coisas, personagens personagens,
todas elas serão sempre apresentadas como letras (A B C D E F G H I...)”. Conforme as letras escrevedoras vão
aceitando o convite, as páginas/assentos da linha S (falação) vão sendo ocupadas. No momento as letras
escrevedoras embarcadas são: D, R, R, C, A, T, L, S, R, J, P, M, O, J, C, L, P, R, S. Como o livro que estamos
escrevendo é um conto, cada letra escrevedora embarcada resolveu dar para si um nome fictício: Diego K.L.,
Rogério Camara, Raquel Stolf, Clemente Padin, Aline Dias, Telma Scherer, Leto Santos, Silvério Oliveira,
Raymond Modificado, Juan Terenzi, Paul Valéry, Maria de Itajaí, Otto, José Castillejo, Carolina Moraes, Luana
Wedekin, Pedra, Regina Melim, Silvana Macedo. A falação linha S se parece muito com a República linha S. A
ficção falação simula a República linha S. Nós letras também escrevemos e lemos livros. Os livros são nossa vida,
nosso mundo real e, ao mesmo tempo, nosso lugar de imaginação.

R, em Exercícios de Estilo, conta uma mesma história várias vezes de formas diferentes. A pequena história se passa no interior do ônibus
ligne S (nº 84). Vou reproduzir aqui uma das variações da história, variação intitulada Então: “Então o ônibus chegou. Então eu peguei ele.
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Então eu vi um cidadão que me chamou a atenção. Então eu vi o pescoção dele e a trancinha no chapéu. Então ele começou a esbravejar
com o vizinho que então pisava nos pés dele. Então foi correndo sentar. Aí então eu dei com ele de novo no Paço de Roma. Então ele
estava com um colega. O colega dizia então pra ele: ‘Você devia então botar mais botão no casacão’. Então.”

[proposição 1 – a meta é dobrar a meta] Como desdobrar a meta? Dobrando mais ainda a meta? Redobrando?
Cortando? Quebrando? Amassando? Desmetando? Qual é o limite da meta? Quantas metas? E depois da meta?
Todos os adjuntos, alguns mais outros menos, trabalham na biblioteca mesmo dobrando papel. Para cada “livro
capa” que faço são duas dobras. Já dobrei muito papel na minha vida. Dobro para lá, dobro para cá. Recentemente,
além das dobras externas, as que faço para encapar livros com o “livro capa”, estou tendo trabalho extra. Faz
algum tempo que foi implantada na biblioteca mesmo uma nova resolução. Além de encapar com “livro capa” os
livros já existentes teríamos também que criar o conteúdo, o miolo dos livros. Eu achava que quando
encapávamos um livro com o “livro capa” já estávamos, automaticamente, criando outro livro a partir do mesmo.
Disseram, na repartição, que uma voz, que nunca ninguém viu, disse certa vez que antigamente as pessoas faziam
livros, do miolo à capa, e que era preciso recuperar esse hábito. Da noite para o dia tudo mudou na biblioteca
mesmo. Começamos a fazer os miolos dos livros. Agora a repetição era por dentro e por fora. Antes cada livro
tinha o tamanho e a quantidade de páginas/folhas que tinham, agora todos os livros teriam o mesmo tamanho e a
mesma quantidade de páginas/folhas. O conteúdo era o de menos, mandávamos a máquina de criar relatos de
Macedonio fazer, e ela nos entregava quantas versões quiséssemos sobre o mesmo assunto. Para fazer um teste,
falamos para Ricardo Piglia, o operador da máquina, que queríamos 11 versões sobre o “mesmo” e que se tudo
desse certo, encomendaríamos, sempre de 11 em 11, novas versões. Piglia (2013, p.126), nos disse certa vez que
“as possibilidades de converter em outra coisa o que já existe são infinitas”. Andei conversando, esta semana, com
Araribóia sobre as novas diretrizes da biblioteca mesmo. Gosto de ouvir Araribóia quando estou enfadado com a
vida. Araribóia me disse que deveríamos buscar um modo de subverter as novas metas de produção da biblioteca
mesmo. Ele soltou, como uma chispa, a frase: “a meta é dobrar a meta”. Repetiu novamente: “a meta é dobrar e
desdobrar a meta”. Perguntei para ele, o que você está dizendo? Ele me disse, “espera um momento, vamos ouvir,
primeiro, a música do Gil”: Uma lata existe para conter algo, Mas quando o poeta diz lata Pode estar querendo

dizer o incontível Uma meta existe para ser um alvo, Mas quando o poeta diz meta Pode estar querendo dizer o
inatingível Por isso não se meta a exigir do poeta Que determine o conteúdo em sua lata Na lata do poeta tudonada cabe, Pois ao poeta cabe fazer Com que na lata venha a caber O incabível Deixe a meta do poeta, não
discuta, Deixe a sua meta fora da disputa Meta dentro e fora, lata absoluta Deixe-a simplesmente metáfora. Gosto
muito dessa música, disse eu para ele. E ele, voltando para o assunto da nova incumbência de criar os miolos dos
livros, todos do mesmo tamanho e com o mesmo número de páginas/folhas, disse: “temos aqui uma oportunidade
para dobrar a meta”. Eu continuei sem entender o que ele estava falando. “Qual é a nossa lata?”, perguntou ele
para mim. Eu disse, lata? Fazemos “livros capa”, não latas. “O livro capa é nossa lata e querem, com as novas
diretrizes, determinar o conteúdo (o miolo) dos volumes. Temos que amassar a lata, dobrar, desdobrar e redobrar
para que nela caiba o incabível”, expressou com veemência Araribóia. Eu começava a captar o espírito da coisa.
Mas vamos ter que trabalhar mais para dobrar a meta? “Talvez no começo”, respondeu Araribóia. “Mas a ideia é
estourar a meta. A meta é dobrar a meta até que não haja meta”, complementou. Como vamos fazer isso?,
perguntei a ele. “Eu não sei”, resmungou Araribóia. E se começássemos criando mais dobras, quero dizer, já que
você disse que a meta é dobrar a meta, dobrar até que não haja meta, podemos, para cada miolo que temos que
enlatar, criar uma quantidade de dobras desigual. Assim terão sempre de desdobrar a meta. Cada volume
continuará do mesmo tamanho e com o mesmo número de páginas/folhas, o que vai mudar, em cada um, é o
modo de dobrar e desdobrar, virar e revirar. Um miolo pode ser comprido como um bambu, outro pode ser como
um tapete (lençol?)e assim vamos buscando maneiras de dobrar a meta. Vamos fazer um teste?, perguntei para
Araribóia. Ele disse: “pode ser, é um primeiro passo. Mas acho que a gente precisa ir mais além. Encontrar um
jeito de desmetar. Desocupar os corpos. Não quero dizer não fazer ‘nada’, quero dizer escapar, um pouco que seja,
das demandas produtivas. E não só isso, escapar das metalinguagens, das metas produtivas, da eficácia do pacote,
da eficácia da arte.” Você acha que isso é possível e desejável?, perguntei para Araribóia. Ele respondeu: “Acho
que sim. Esta talvez seja a maior política da arte, a política da dobra e da desdobra sem fim. Sem fim de finalidade
e sem fim de final. Não digo inútil, digo sem fim. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Sem fim é sem fins. E
inútil ou útil são fins”.

[proposição 1 – cartas à uma banca mesmo] Prezada banca mesmo, em nome de todos os personagens reais e
irreais, em nome de tantas pessoas, escrevedor mesmo, adjunto S, S, L, Severino, P, narrador S, “invisível” e
adjunto mesmo, agradeço pelos comentários, sugestões e perguntas enviadas. Quero tentar esclarecer alguns
pontos e responder algumas dúvidas que foram colocadas com relação aos assuntos tratados nas 20 cartas dirigidas
a você. Três impulsos guiaram nossos corpos escrevedores: comunicar sobre volumes futuros, recriar situações que
ainda não aconteceram e trazer para dentro da escrita mesmo rastros de fala. Os volumes futuros anunciados,
“cartas aos conquistadores” e “livro de pontos: uma biografia mesmo”, são dois volumes que irão fazer parte de uma
nova caixa/pacote/capote com 11 “livros capa”. Estamos planejando chamar essa caixa/pacote/capote de “mesmo
desafia mesmo, mesmo”. Sem o artigo “o” e com mais um mesmo. Percebemos que o artigo “o” se fez, com o andar
da carruagem, desnecessário. Não só desnecessário como virou um peso. Falamos mesmo e não falamos o mesmo.
Falamos, é mesmo. E não, é o mesmo. Os outros dois impulsos que mencionei, recriar o que ainda não aconteceu e
trazer rastros de fala para dentro da escrita mesmo, estão intrinsicamente ligados entre si. Em um de nossos
encontros, do grupo de letras escrevedoras, havíamos lido a novela Reimander de Tom McCarthy. A novela conta
a história de uma pessoa/personagem que, depois de sofrer um acidente sem precedentes, descobre uma fenda,
uma espécie de Aleph à la inglesa, por meio da qual vislumbra a ideia de replicar realidades e situações já
existentes até o ponto que estas situações recriadas passam a ser, elas mesmas, a realidade vivida. Após a leitura da
novela resolvemos recriar você, resolvemos recriar a banca mesmo. Ensaiamos algumas vezes a colocação de cada
recriador. Não fingíamos ser uma banca mesmo, éramos uma banca mesmo. Não éramos atores nem atuávamos,
éramos recriadores e o que fazíamos era repetir mesmo. Fizemos isso algumas vezes para nós mesmas, as letras
escrevedoras, e depois de um tempo as recriações passaram a ser públicas e foram cada vez mais se confundindo
com a vida mesmo. Um dia, no meio de uma fala/recriação de S, sobre as afinidades folhais entre o pé de Jatobá
(folha dupla) e a expressão inglesa reciduous tree – proveniente de um jogo de palavras que faz referência a
deciduous tree (árvore de folha caduca) –, ocorreu um pequeno acidente. Uma dobra, uma pequena dobra de
papel arrugado, precipitou sobre todos nós uma marca fantasma. Não sabíamos mais se o que fazíamos era mesmo
um refazer ou se era o fazer mesmo. Junto com isso o contexto das coisas, o contexto mesmo, arrastou nossos
diminutos corpos para uma prisão invisível. (A prisão é invisível, mas o contexto mesmo é muito visível).
Sentimos o cheiro dos resíduos tóxicos, escutamos os gritos envenenados e vimos o derrame dos escândalos em
todas as partes. Um pequeno escândalo aqui outro acolá, para encobrir o maior de todos escândalos: a degradação
do estar junto, a degradação das “tigresas de unhas negras e íris cor de mel”, a degradação das cobras da
tempestade, a degradação da alma não cristã, a degradação do “índio que desceu numa estrela estonteante”, a
degradação das formas de vida e a submissão ao grande e exclusivo mandatário do real, o discurso econômico.
Uma e várias prisões, todos os desejos, todas as paixões, todas as recusas ao estar junto voltadas para satisfazer o
grande Deus Dinheiro, o grande “guardião e fiador do real” (BADIOU, 2017, p.10). Fazendo o que dá enquanto dá
para fazer alguma coisa, buscando saídas destas prisões, buscando o real perdido na realidade vivida, o que fazer
de tudo isso? uma anedota, uma definição, uma interpretação, um poema, uma ação, um levante? Foi assim que,
junto com toda essa precipitação, junto com o contexto mesmo acontecendo, afetado por ele, por sua dobra
fantasma, começamos a registrar as recriações. Escrevemos 10 cartas, uma para cada recriador, para contar,
indiretamente, o que vivemos no dia a dia da repartição. As 10 cartas escritas foram lidas e gravadas e novamente
reescritas/transcritas. Cada carta escrita passou por três corpos escrevedores: a letra escrevedora escrita, a letra
escrevedora lida e a letra escrevedora transcrita. Aspiramos com isso, todas as letras escrevedoras, trazer, por
transposição e recriação do virá, a fala para dentro da escrita mesmo, trazer você, banca mesmo, para o espaço
gráfico. Sim, você banca mesmo, você que é essa fala falada, esse volume “livro capa” ainda não encapado, aqui
conosco. Você que é o som que aqui parcamente ouvimos quando de vez em quando, entre dobras e dobras,
despertamos a capacidade do papel em fazer barulho. Façamos barulho. Você banca mesmo, você voz falada, não é
meramente um depois da escrita, você continua sendo a escrita. E a gente aqui, letras escrevedoras, não somos um
registro do que aconteceu ou do que ainda vai acontecer, somos um acontecimento mesmo. Sejamos assim, juntas,
você banca mesmo e nós letras escrevedoras, uma proposição mesmo.

[proposição 1 – classificados mesmo] De quando em quando, os adjuntos da biblioteca mesmo, publicam um
grande tabloide com fragmentos recolhidos pelas letras leitoras. Eu mesmo já contribuí com a catação de alguns
fragmentos. Para ajuntar os fragmentos, três modos de leitura são recomendados às letras catadoras. A leitura por
indicação, a leitura de segunda mão e a leitura mesmo. A leitura por indicação é aquela que outras letras leitoras
vão compartilhando umas com as outras. É uma leitura por escutação. É uma leitura de orelha. Ouço um pedaço
de fala aqui e um pedaço de fala acolá e vou montando as indicações. É um modo de leitura formidável para
qualquer pesquisa. A leitura de segunda mão, assim como a leitura por indicação, depende de outras letras
leitoras. É uma leitura por transferência indireta. De certa forma toda leitura é de segunda mão, mas a leitura de
segunda mão é de segunda mão mesmo. Uma letra leitora após realizar sua leitura e suas, respectivas, catações,
devolve o volume que foi usado para a consulta. A letra catadora, ativada no modo leitura de segunda mão, busca
em cima das mesas, nos carrinhos e estantes de devolução, os livros já lidos. Algumas vezes até pega um e outro
volume aberto numa página. A leitura de segunda mão é tão salutar para uma pesquisa quanto uma leitura por
indicação. A leitura mesmo, o terceiro modo de catação, é uma leitura que combina as duas modalidades
anteriores. É uma leitura por indicação e uma leitura de segunda mão. A leitura mesmo conta, ao pé do ouvido,
com os pés de página (alguns chamam de nota de rodapé). [Li todos os volumes encontrados, só as notas de rodapé
e com elas montei outro volume]. A leitura tem pé e tem ouvido. Vai para cá, agora para lá, procura aqui, agora
procura lá. Estive essa semana na biblioteca mesmo e me informaram que a repartição havia acabado de publicar
um novo volume “classificados mesmo”, com fragmentos recolhidos a partir das três modalidades de “catação”,
para compor a caixa/pacote/capote “o mesmo desafia o mesmo”. Adquiri um exemplar dos classificados e estou
lendo. Os “classificados mesmo” estão divididos em oito seções de fragmentos, sete de fragmentos recolhidos e
uma de fragmentos anúncios. As seções de fragmentos recolhidos são: fragmentos mesmo, fragmentos
tautológicos, fragmentos, repetições, fragmentos fragmentos, fragmentos ficções (ler, escrever, traduzir). Depois
de realizada a catação, feita por letras leitoras, os fragmentos recolhidos são organizados em zonas de vizinhança
intercruzadas. Quem faz o intercruzamento são as letras leitoras fisgadoras (fisga uma parte aqui e combina ela
com outra de lá). O modo de leitura do tabloide também é uma catação, ora você é fisgado por uma palavra, ora
por outra, ora você é fisgado por uma frase ora por outra e assim vai. Para além das sete seções de fragmentos
recolhidos, a seção “fragmentos anúncios” apresenta alguns episódios, nunca antes relatados dessa forma, sobre as
ações levadas a cabo por Araribóia e outros personagens e coletivos reais e fictícios. Entre as ações descritas
constam: MUSEU DO BAIRRO, O RETORNO DE ARARIBÓIA, O RETORNO DE ARARIBÓIA (MESMO),
BLACK BLOKO ENGENHARIA, READYMADE RECÍPROCO: BARRICADA e RE-AÇÃO: A-BRAÇO. No lugar
de fazer um anúncio com imagens os adjuntos da biblioteca mesmo decidiram que os anúncios dos “classificados
mesmo” seriam escritos. A letras catadoras, no entanto, acharam por bem incluir alguma imagem suplementar.
Foi assim que os adjuntos mesmo concordaram em adicionar, à parte, uma imagem suplemento, com uma única
condição: que o papel das imagens fosse pardo. Assim, junto com cada volume “classificados mesmo” foi incluída
uma imagem suplemento que também descreve uma das ações relatadas na seção “fragmentos anúncios”. No total
são quatro imagens, sendo que cada letra leitora receberá, em seu volume, apenas um dos quatro suplementos
possíveis. Quando adquiri um exemplar dos últimos “classificados mesmo”, me disseram também que os adjuntos
da biblioteca mesmo estão estudando a possibilidade de implementar, futuramente, novas modalidades de
leitura/catação e novas formas de publicação das seções de fragmentos.

[proposição 1 – mesmo mesmo] Esta semana, nós empacotadores, fizemos um teste volumétrico na repartição para
saber quantos objetos mesmo cabem dentro de um “livro capa”. Queríamos também saber que tipo de
livro/volume é um “livro capa”. Um livro guarda-chuva? Um livro passe? Um livro lápide? Um livro lançachamas? De acordo com o Índice de Reverências (2016) de Telma Scherer um “livro capa” (livrocapa) “é sempre
um bom abrigo. Um livro capa pode, como um casaco, vestir outros livros”. Baseado nessa constatação de Scherer,
testamos então a capacidade de abrigo e acolhimento do volume “mesmo mesmo” da caixa/pacote “o mesmo
desafia o mesmo”. No total foram introduzidos no espaço interior do volume “mesmo mesmo”, conjuntamente ou
separadamente, 13 objetos mais 1: duas folhas soltas; três livros de um mesmo manual; uma nota de dinheiro; um
crachá; um cartão de visita; um livro sanfonado; um lápis; um broche; um livro com página solta; um marcador de
páginas; mais uma apresentação. Para cada objeto introduzido, no interior do volume, foi atribuída uma
medida/peso relativa à equivalência de folhas mesmo. O Lula Livro 1 (fragmento) equivale a quatro folhas mesmo;
as duas folhas “virá” (virar virar) equivale a duas folhas mesmo; uma troca de olhares sanfonada equivale a três
folhas mesmo; um manual de leitura dinâmica (em três partes) equivale a 10 folhas mesmo; uma nota de dois
equivale a três folhas mesmo; um marcador de página equivale a uma folha mesmo; uma apresentação equivale a
uma folha mesmo; um cartão de visita equivale a três folhas mesmo; um crachá equivale a duas folhas mesmo; um
broche “encontro” equivale a pelo menos cinco folhas mesmo; um lápis “fragmentos mesmo” equivale a pelo
menos sete folhas mesmo. No total coube dentro do “livro capa” 41 folhas mesmo. Ainda caberiam, no interior do
“mesmo mesmo”, mais folhas mesmo, no entanto, por precaução, achamos melhor não abusar da hospitalidade
volumétrica do “livro capa”. De qualquer modo, constatamos que, de fato, um “livro capa” é um bom abrigo, no
seu interior cabe muita coisa. Nesse sentido, um volume “livro capa” é uma espécie de instalação móvel (uma
biblioteca por si) com capacidade para abrigar uma e várias coisas. Pode abrigar objetos mesmo, escritos mesmo,
imagens mesmo, vozes mesmo, contextos mesmo, dobras mesmo, letras mesmo, e, até mesmo, pode abrigar o não
dito, o não visto e o não escutado que já veio ou ainda virá. Por curiosidade, de coisas que poderiam caber num
volume, para além daqueles objetos depositados no interior do volume “mesmo mesmo”, fui buscar em outras
caixas/volumes da biblioteca mesmo, exemplos de ocupação volumétrica. Encontrei em volumes do grupo Fluxus
um pouco de tudo: fósforos de arte total, instruções conceituais, declarações, carimbos, nomes escritos com
objetos, caixa de música, postais, máquina de sorriso, cartazes, cabelo, pedras, dinheiro, buraco, cartas, mapas,
retrato, comida, fichas, bolinha de gude, filme etc. Encontrei também outros volumes abarrotados de objetos,
peças sonoras e publicações variadas do grupo Zaj; uma Boîte-en-valise (1935-41) e uma La boîte verte (1934) de
Marcel Duchamp; um volume sólido, Sans objet (1984) de Robert Filliou; um volume vazado e desdobrável, Livro
da Criação (1959) de Lygia Pape ; e um volume com pedras mesmo (Skulpturen 1968–1973 de Ulrich Rückriem)
que Tina Merz me apresentou. Recentemente, Araribóia comunicou na repartição sua intenção de colocar em
um “livro capa” um conjunto de minimonumentos. Empacotar os minimonumentos, fazer com que eles caibam na
lata “livro capa” será um grande desafio para todos os membros da biblioteca mesmo. Essa é minha próxima tarefa
de embalador, fazer com que um “livro capa” continue sendo um bom abrigo, um abrigo que protege e, ao mesmo
tempo, como um bom disfarce, transforma os volumes abrigados.
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[proposição 1 – arquivo mesmo] Nos primeiros meses de 2019 foi feito um balanço na biblioteca mesmo. Uma vez
por ano, fazemos, todos os adjuntos da repartição, uma inspeção com o propósito de recolher partes, folhas soltas,
encontradas vagando pela biblioteca. Já encontrei de tudo um pouco: folhas de rosto, documentos, comunicados,
certidões de nascimento, processos, diplomas, infiltrações, falações e até folhas intencionalmente em branco.
Todo ano, uma vez esgotada a inspeção, organizamos um novo volume “livro capa” com as folhas encontradas. O
volume “arquivo mesmo” (2019), que acabamos de empacotar, reúne 20 folhas encontradas e ajuntadas. Uma vez
ajuntadas as folhas buscamos encontrar o paradeiro inicial delas. Procuramos descobrir em qual volume “livro
capa” elas estiveram abrigadas anteriormente. O documento “Isto é uma tese, mesmo” (2019) faz parte de um
volume que contém apenas folhas de rosto de livros e publicações, é uma espécie de volume “Facebook”. A folha
“intencionalmente em branco” (2019) pertence a uma variação, uma segunda versão, do livro capa “volume
mesmo”, dentro só há folhas em branco intencionalmente em branco. As folhas da “A Arte da performance teoria
e prática por Esther Ferrer” (2018) faz parte de uma coleção de falações faladas, sussurradas, escritas e quase
escritas. As falações estão por toda parte. As folhas, “Declaração provisória de supressão conceitual e estética”
(2017), “Comunicado para ser lido sem voz, para ser lido sem corpo presente e para ser lido sem mente” (2017) 1,
“Diploma mesmo” (2012), “Declaración mismo” (2008) e “Superantropofagia mesmo” (1967-2017) , são
documentos intrínsecos aos procedimentos da caixa/pacote/capote “o mesmo desafia o mesmo”. A folha “Processo
para uma verdadeira tautologia” (2017) pertence à trama da novela judicial baseada no suposto envio de 44 caixas
vazias (44 “livros capa”) contrabandeadas de Vitória à Florianópolis. Como essa, há na biblioteca mesmo, outras
histórias, outros volumes, de contrabando de caixas vazias. As folhas “Da série Sobre tornar-se Jopara (2015),
certidões de nascimento (dupla partida), Fran Favero (1987)” faz parte do volume de seres duplos: seres
imaginários, cabeças trocadas, viscondes partidos ao meio, homens duplicados, capotes etc. As folhas “Exposição
reimpressa: Hacia un perfil del arte latinoamericano [três infiltrações]” (1972-2018) 2 faz parte de um volume
supostamente duplicado. Procurando um encontramos outro. Os dois são bastante parecidos. A mesma capa
amarela e o mesmo miolo. No entanto, notamos, eu e adjunta G, que, em um deles, havia três folhas a mais do que
no outro e uma marca de carimbo. Das duas uma, pensamos, ou um volume têm mais folhas do que o outro, logo
são dois volumes diferentes, ou os dois volumes são o mesmo e um deles está faltando folhas. As três folhas que
encontramos a mais em um dos volumes, apelidamos de “folhas infiltradas”. Um dos adjuntos da repartição conta
uma história curiosa sobre elas. Segundo ele, são três artistas contemporâneos que foram infiltrados em uma
mostra do passado, infiltrados nas páginas da mostra Hacia un perfil del arte latinoamericano (1972). Ele também
conta que tudo foi inventado, tanto os artistas quanto suas proposições. Foi uma invenção tão bem feita que o que
aconteceu nos anos 1960 e 1970, na América Latina, parece que está acontecendo agora de novo, mudou um
nome aqui outro acolá, uma forma de golpear os corpos aqui e acolá, mas no geral parece que é um perfil da arte e
do tempo de hoje em dia feito, por antecipação, 47 anos atrás. Eu acho que ele exagera um pouco, não dá para
comparar. Naquela época a América Latina estava mergulhada em ditaduras, hoje vivemos a democracia plena. E
os trabalhos de arte de hoje são diferentes também, já não tem mais essa coisa de arte engajada. Arte engajada,
arte militante, arte de protesto, arte revolucionária é só para tempos difíceis. Muito provavelmente as três folhas,
supostamente infiltradas, são daquela época mesmo (década de 1960 e 1970) e não de hoje. Isso de poder
executivo, chacina dos povos indígenas, dos negros, das mulheres e da comunidade LGBTI, assassinato de
militantes políticos, prisão de opositores, é tudo coisa do passado. Com essa conversa toda, acabei me desviando
do que estava falando sobre o volume “arquivo mesmo”. Lembrei, estava descrevendo as folhas encontradas e seus
respectivos volumes abrigos. Para concluir, uma vez que identificamos os abrigos, de cada uma das folhas
encontradas, as devolvemos às suas antigas moradas. Porém, antes de devolvê-las fazemos uma cópia de todas as
folhas encontradas e com elas, todo ano, construímos um novo volume, um novo “arquivo mesmo”.
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[proposição 1 – breve excursão mesmo e seus membros adjuntos] Nessa semana será lançada, na biblioteca
mesmo, uma autobiografia sobre as letras escrevedoras e outras personagens irreais que frequentaram a pesquisa
“o mesmo desafia o mesmo”. Segundo uma das letras escrevedoras, envolvida na ficção concreta, “breve excursão
mesmo e seus membros adjuntos” é uma autobiografia que conta a vida da proposição e não do propositor. É uma
autobiografia da pesquisa mesmo e de seus membros adjuntos. Joseph Kosuth, um velho frequentador da
biblioteca mesmo, comenta que quando os historiadores e críticos escrevem sobre as proposições artísticas, alguns
deles, costumam separar o resultado (o trabalho) das intenções do fazedor (artista). Procuram as motivações e as
explicações fora do trabalho, na vida do fazedor e não na vida da proposição. Para Kosuth (2018, p.229-230) a
intenção do fazedor está contida na própria proposição, uma proposição artística é uma “intenção manifestada”.
Por isso, acompanhando Kosuth, as letras escrevedoras preferem fazer uma autobiografia (uma reflexão) sobre a
proposição e não sobre o fazedor. O que não quer dizer que essas reflexões e proposições excluam a possibilidade
da presença da vida do fazedor. Há casos, sem dúvida, nos quais a proposição é a própria vida, ou parte dela, do
fazedor. Ainda assim (e muito mais) a autobiografia do fazedor está aderida à proposição e não fora dela. Nesse
caso a autobiografia da proposição, a vida da proposição e a vida do fazedor estão intimamente ligadas. A
historiadora Ana Maria Guasch, em Autobiografías visuales: del archivo al índide comenta que qualquer ato
autobiográfico, implicitamente, gera uma divisão e, subsequentemente, uma multiplicação do fazedor, como se ele
fosse mais de um. Monsieur Teste de Paul Valéry é um bom exemplo de multiplicidade de “eus” (claros e turvos)
escrevedores. Outro também é Macedonio Fernándes que por meio da estratégia de trocación de “yo” prolonga
sua existência via os personagens da Novela de La Eterna. Para Guasch (2009, p.16-17) “escrever sobre si mesmo,
longe de ser um ato narcisista” é um ato de fragmentação e dispersão do “eu” bem fundado e inteiro. A
autobiografia se apresenta assim como ato de desfiguração, ato por assim dizer de uma ficção concreta (ficção com
corpo) que no lugar de figurar (representar) faz viver in situ a própria repartição (fragmentação) do ser (sendo).
Todo trabalho e não só o trabalho artístico, ou o trabalho de escrever sobre seu trabalho ou sobre o trabalho de
terceiros, em certa medida, é autobiográfico. Todo trabalho, mais cedo ou mais tarde, terá que enfrentar – alguns
mais outros menos – os acordos e os desacordos entre a vida privada (as intenções, as especificidades, a
subsistência e o particular) e a vida pública (a recepção, o contexto, coabitação e a vida coletiva). Voltando à
“breve excursão mesmo e seus membros adjuntos”, nessa ficção concreta a leitora e o leitor poderão viver, em
onze capítulos, as aventuras e as desventuras da fonte Sylfaen e de seu Kratt (ajudante) narrador S. Como
anunciado no segundo capítulo da narrativa, ali todos personagens são irreais, todos os personagens vivem
duplamente, nas páginas e fora delas. Numa ficção concreta os personagens são irreais (vivem para além das
páginas), numa ficção-ficção os personagens são reais por não viverem para além das páginas (realidade da ficção,
a vida da página). Outro ponto a se destacar, na construção da narrativa, é a interação, nela desenvolvida, entre
argumentação e argumentação. Argumentação como procedimento de pesquisa (conceitos locais, a vida da
proposição) e argumentação como narrativa ficcional (personagens irreais, Sylfaen, narrador S etc.). Numa escrita
assim, as narrativas são duplamente afetadas por instâncias descritivas e instâncias imaginativas. Os conceitos
passam a viver como personagens e os personagens vivem como proposições encarnadas. Nesse sentido, a pesquisa
“o mesmo desafia o mesmo” é o percurso e Sylfaen e narrador S, assim como tantos outros personagens irreais
(adjunto S, Araribóia, narrador mesmo, adjunta C, adjunto mesmo, Cyll, Dick, vozes escrevedoras, Onça, letras
falantes etc.), são os personagens conceito (membros adjuntos) desta ficção. Um dos editores do volume “breve
excursão mesmo e seus membros adjuntos” fez a seguinte observação: “Não vejo nesta narrativa traços que sejam
propriamente de uma escrita discursiva – argumentação conceitual – nem vejo nela traços de uma escrita que seja
facilmente reconhecível como uma narrativa ficcional. Os conceitos falam como personagens e as personagens
citam – por meio de referências bibliográficas (autor-data) – outras personagens como se elas fossem conceitos”.
Dito isso, de resto, cara leitora e caro leitor, convido vocês a rastrearem, neste breve passeio narrativo, as
incongruências da proposição mesmo e as trocações e impermanências vividas pelos membros adjuntos a ela.

[proposição 1 – um e três cadernos, mesmo] Não sei se acredito, mas dizem, alguns empacotadores da biblioteca
mesmo, que a caixa/pacote/capote “o mesmo desafia o mesmo” começou com apenas um volume. Logo, essa
versão dos acontecimentos foi corrigida, pois descobriram que havia outros dois volumes iniciados. Na época, para
encobrir a descoberta, reuniram os três volumes num mesmo volume e chamaram de “um e três cadernos,
mesmo”. Continuam sendo três volumes, mas agora eles vivem num “livro capa” sob o mesmo teto. Daí que
tiraram a ideia do nome, “um e três cadernos, mesmo”. Um porque é um volume “livro capa”, três porque são três
volumes “cadernos” e mesmo porque é uma proposição mesmo. O motivo de alguns empacotadores alegarem que
a “pesquisa mesmo” começou com os três cadernos – que antes era um (a proposição 1) –, se baseia no fato dos três
cadernos conterem muitos procedimentos que, de um modo ou de outro, estão presentes nos outros volumes da
caixa/pacote. O volume “um e três cadernos, mesmo”, para esses empacotadores, é a autêntica proposição 1 da
caixa/pacote, da qual derivam os outros volumes. Eu já acho que os três cadernos foram sendo modificados com o
tempo e os procedimentos usados nos outros volumes da caixa/pacote são os responsáveis por essas mudanças. Não
foi o volume “um e três cadernos, mesmo” que guiou a construção da caixa/pacote foi a caixa/pacote que criou os
três cadernos e suas amarrações. Uma vez construída a caixa/pacote inventaram um projeto, um guia de
procedimentos e uns exercícios práticos e contextuais para dar maior credibilidade ao percurso. Não digo que não
havia nada, algo havia, mas acho que o conjunto mesmo afetou deliberadamente a própria ideia “mesmo”.
Pensando bem, um projeto é uma espécie de instrução/partitura. Quando executamos as ações elas ganham corpo.
O corpo, por sua vez, estimulado por suas substâncias em funcionamento, escapa das amarrações projetivas que
haviam sido planejadas, cria e projeta outras amarrações. John Cage, por exemplo, em suas ações, trabalhou com a
perspectiva de algo que podemos chamar de pós-projeto, ele chamava de pós-partitura.1 Primeiro fazia a ação e
depois, a partir da ação realizada, o projeto (a pós-partitura/instrução). De certa forma, vejo os três cadernos como
Cage via suas pós-partituras. Só que o projeto mesmo e o fazer mesmo parecem mais embaralhados, não dá para
dizer nem que tudo foi feito depois de ser calculado nem que foi feito antes de ser calculado. Não dá para dizer
quem veio antes e quem veio depois de quê. Cada volume “livro capa” da caixa/pacote refaz o mesmo, cada
volume calcula e recalcula as coordenadas do mesmo, cada volume é um exercício prático e contextual do mesmo
que remesma. Cada volume mesmo é uma voz que projeta (reelabora) e realiza (refaz) as ações de um mesmo que
desafia outro mesmo. Cada volume é um refazer e um refalar do mesmo. Alguns dizem que é mais fácil fazer algo
do que falar sobre algo, outros dizem que é mais fácil falar sobre algo do que fazer. Há também quem diga que
falar é fazer e que fazer é falar. Sendo assim estamos o tempo todo fazendo: fazendo falando, fazendo-fazendo,
fazendo traçando, fazendo não fazendo. O projeto é um trajeto (um fazer) e o trajeto um projeto (um falar).
Quando me perguntam na repartição, qual que eu acho que é a “proposição 1” da caixa/pacote, qual que é projeto
e qual que é trajeto, qual que é fala e qual que é ação, eu respondo que todas as proposições do mesmo, todos os
volumes “livro capa”, são proposições 1. Todavia, alguns empacotadores insistem com o discurso de que haveria,
entre todas as proposições mesmo, apenas uma verdadeira proposição 1. Eles não aceitam que todas as proposições
sejam a número 1 e, para acabar com essa falta de hierarquia, reivindicam numerar os volumes de 1 a 22. Querem,
segundo eles, restabelecer a ordem e o progresso. Eles até admitem que todos os volumes, de 1 a 22, fazem parte
do processo da caixa/pacote, são partidários do work in progress, o que não aceitam é que, entre eles, entre os
volumes, reine uma absurda rejeição aos valores progressista e desenvolvimentista, rejeição essa apregoada pelos
partidários do work in regress. Não é a primeira vez que isso acontece, volta e meia as reinvindicações dos
partidários do work in progress ganham força entre os mais velhos e os mais jovens. Nos últimos anos, no entanto,
para os corpos partidários do work in regress, as fileiras de novos adeptos contrários a anarquização volumétrica
alcançaram níveis nunca experimentados.

Conforme relata Marcella Lista, Cage, juntamente com Cunningham, em 1952, experimentou elaborar, por meio de “lances de dados”,
uma partitura temporal e aberta, sem conteúdo sonoro e performático definido, para organizar as ações dos intérpretes que participariam da
performance Black Mountain Piece. Anos mais tarde, em 1965, na performance multimídia Variations V, explorando recursos de
transdução eletrônica, Cage inverterá a relação entre performances (participantes intérpretes) e partitura. Segundo Lista, Variations V, foi a
primeira performance na qual Cage escreverá a “partitura” posteriormente. Cage em 1968 ao falar sobre suas tentativas de eliminar as
defasagens entre partitura e interpretação, o que para Lista indica sua recusa ao sistema de partitura temporal, comenta que as
performances 0’ 00” e Variations V haviam mudado sua ideia do que é uma partitura: “Nós sempre pensamos que ela ‘estava’ a priori e que
a performance devia ser a performance de uma partitura. Eu inverti completamente tudo isso, de maneira que a partitura está em relação
com a performance” (CAGE apud LISTA, 2002, p.152).
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[proposição 1 – pacote/capote] Adjunto S, escrevedor mesmo, narrador S e tantas pessoas são os (des)embaladores
mais experientes da repartição biblioteca mesmo. Cada um tem suas preferências, suas manias e suas maneiras de
empacotar e desempacotar os corpos-volumes e os corpos-palavras. Eu fui adjuntado à biblioteca mesmo faz
pouco mais de dois meses. Ainda estou em fase de experiência. Faço um pouco de tudo. Sou o que chamam de
quebra-galho. Nesse curto espaço de tempo que estou atuando na biblioteca mesmo, já trabalhei com todos eles,
com adjunto S, escrevedor mesmo, narrador S, menos com o adjunto tantas pessoas. Adjunto S, de todos, é o mais
sistemático. Ele distribui os volumes do pacote/capote de um jeito que sempre estão organizados. Você pode
mudar os “livros capa” de lugar e eles continuam estando organizados. Não há como se perder. É ele quem adverte
na caixa/pacote que a leitura pode começar por qualquer meio ou por qualquer banda. É ele também que diz que
as leitoras e leitores (des)empacotadores podem escolher um “livro capa” que é mais do agrado delas e deles.
Adjunto S é um ser engraçado. Quando ele diz isso eu dou risadas. Uma vez perguntei para ele: mas adjunto S
todos os “livros capas” são iguais? E ele me respondeu: “Você olhou com calma, eles são os mesmos, mas não são
iguais. Cada um foi feito num instante diferente, cada carimbo ‘livro capa’ marcou o volume de um jeito: com
mais tinta ou com menos tinta, mais inclinado para um lado ou mais inclinado para o outro lado, com mais força
ou com menos força”. Adjunto S conhece todos os volumes da repartição, todos eles, tanto os volumes “livros
capa” do pacote/capote quanto os demais “livros capa” da biblioteca mesmo. Tanto os volumes que têm o mesmo
tamanho (os “livros capa” do pacote/capote) quanto os volumes que têm tamanhos diferentes (os “livros capa” da
biblioteca mesmo). Tão bem conhece, de tanto conviver com eles, com os “livros capa”, que reconhece qualquer
volume por sua espessura volumétrica. Casacos pequenos, casacos médios, casacos grandes. Formatos
padronizados, formatos fora de padrão. Volumes quadrados, volumes retangulares, volumes irregulares. Adjunto
S, como Amir Brito Cadôr em A night visit to the library (2013), reconhece os volumes até no escuro. Ele também
me contou um segredo. Uma noite ele retirou a capa “livro capa” de todos os volumes da biblioteca mesmo e
empilhou todas as capas, das maiores às menores, uma sobre a outra. Para cada capa empilhada ele criou um
conteúdo, uma narrativa, uma descrição, um relato, uma informação, um conjunto de palavras..., cada capa virou
miolo. Cada capa era um livro. Disse ele que se inspirou no projeto Never Odd or Even Volume II (2011) de
Mariana Castilllo Deball que convidou outros autores para escreverem um livro, um livro de capas (um livro de
notações infinitas), uma antologia de 30 capas de livros inexistentes. Cada um escreveu uma capa, uma capa livro.
Semana passada eu acompanhei adjunto S, essa semana fui escalado para acompanhar escrevedor mesmo.
Escrevedor mesmo, diferentemente de adjunto S, é introvertido e um pouco atormentado por uma palavra. Ele
vive procurando rastros da palavra “tautologia” em tudo. Seu tutor se chama Joseph Kosuth, um velho
desembalador de palavras. Escrevedor mesmo, não faz e não quer fazer outra coisa a não ser desempacotar
palavras, para o resto ele diz não. Prefere viver no mundo desmaterializado das ideias, no mundo das palavras.
Escrevedor mesmo é como o escrivão B, vive repetindo “Eu prefiro não fazê-lo”. Para escrevedor mesmo fazer
com as palavras e com as ideias já é fazer, fazer sem fazer: “Eu prefiro não fazê-lo, mesmo”. Apesar de ser assim,
todos os embaladores são muito agradecidos a escrevedor mesmo, pois parece que ele, acidentalmente, numa
ocasião, embaralhou as folhas de todos os “livros capa” e com isso ativou uma combinação de três táticas que
nunca haviam estado juntas: “filosofia concretizada”, “realidade abonada” e “ficção concreta”. Todas as letras
escrevedoras dizem que, sem exagero, esta reviravolta sobre si mesmo mudou o funcionamento da biblioteca
mesmo e de seus adjuntos (inclusive a opinião que escrevedor mesmo sustentava com relação à tautologia).
Narrador S é o maior entusiasta dessas mudanças. Depois que elas ocorreram, vimos um brilho de alegria nos seus
olhos. Narrador S, trabalhei com ele três semanas atrás, sabe como nenhum outro embalador combinar as descidas
e as subidas, o peso do corpo e o peso das palavras. Ele também, assim como escrevedor mesmo, se dedica às
palavras (principalmente as palavras: “mesmo”, “ensimesmar”, “desafio”, “repetição”, “interior” e “exterior”) sem
se descuidar, como igualmente faz adjunto S, das subidas e descidas do corpo volume mesmo, sem se descuidar das
dobras de ida e das dobras de volta. Aprendi a dobrar e a desdobrar a meta com ele. Fizemos, e continuamos
fazendo, muitas dobras, dobras sem fim (ou dobras sem fins). Entre todos os empacotadores mais calejados da
repartição, eu ainda não trabalhei com o empacotador apelidado de “tantas pessoas”. Tantas pessoas, pelo que me
contaram, é um provocador. Não acredita em quase nada que dizem os outros empacotadores. Ele é o mestre
mesmo do refazer, o mestre das repetições. Inventou que há mais de uma caixa/pacote e que em cada uma os
números de volumes são sempre múltiplos de 11. Ora ele cita uma letra empacotadora para dizer que só existe um
único volume, um único pacote em toda biblioteca mesmo, ora ele cita letras escrevedoras para dizer que há
muitos pacotes/capotes mesmo desconhecidos. Por conta dessa confusão toda, foi feito na biblioteca mesmo,
tantas pessoas quem se encarregou da tarefa, um levantamento volumétrico para medir as multiplicidades e outros
elementos participativos, ficcionais e discursivos do pacote/capote “o mesmo desafia o mesmo”. Todos nós estamos

esperando os resultados, inclusive eu. No final, talvez tantas pessoas é que tem razão, os volumes são tantos, tantos
são, que numa vida toda apenas conhecemos uma parte deles. E de cada um, de cada volume-corpo, algumas
páginas com as quais trocamos olhares.

[proposição 1 – breve história (do) mesmo]1 Dando um giro pelas diversas seções. Duas conversas (mesmo), uma
de vogais outra de consoantes. À noite todos gatos são pardos. Do sul ao norte, o sol brilha nas duas Américas
(invertidas). A mesma, e feita dois anos antes que qualquer outra mesma. Dois três quatro cinco. Depois ou
segundo? O operário trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas. Um arquivo (mesmo) de caixas vazias.
Seja bem-vindo ao transporte coletivo das contradições da arte. A partir do segundo trajeto publicado deixou de
ser conceitual. Um e três retratos: bem feito, mal feito e não feito. De golpe, a mesma, atravessou páginas e
páginas. Serve também para esculturas? Uma coleção de frases. Fazer uma resenha. Branco sobre blanco, com
espaço em branco. Duzentas folhas em branco, uma para cada dia/conceito rejeitado. Na capa a “capa”, no título o
“título”, no miolo o “miolo” e assim sucessivamente. O conteúdo de fora e o conteúdo de dentro é o mesmo. O
mesmo som ainda está lá? Conceitualismo, Hidrocinetismo, Golpismo, Torturismo. Saiu das páginas e voltou para
as páginas. Queimando pequenos fogos, sem leite. Isso mesmo. Qualidade pequena, grande, maiúscula, minúscula,
em negrito, quebrada. A cara do cara. Antes e depois, estacionar nos mesmos lugares de dez em dez anos.
Aquisição, concepção, consideração, erro, assinatura, preço, título, trabalho. Mapa do mundo político sob
intervenção. Máquina para fabricar poemas, mas em número limitado; é verdade que esse número, ainda que
limitado, fornece leitura para cerca de 200 milhões de anos. Capitalismo Comunismo. Memória fotográfica. Aviso
que começou, aviso que enquanto isso cada pessoa é uma composição, aviso que terminou, mas quem quiser pode
continuar. Passado, [presente apagado], futuro. Quem é que está falando? Cópia da cópia da cópia da cópia. O mar
está pra peixe/o mar não está pra peixe. Uma capa, uma porta, uma porta/capa. Existe excessiva arte (objetos) no
mundo. Defina crise. Dado mesmo e dado informação. Esta ideia é gratuita, você pode pegá-la. Exercício para
falar daquilo que não se pode falar. Dicas para escrever mesmo. Duas casas gêmeas. Ela não previra, porém, que o
corpo de Nanda combinado com a cabeça de Shridaman cessara de ser igual, deixara de ser o exuberante corpo de
Nanda e se tornara outro, diferente. Retrato de um desaparecimento. Deixe, duvide, escute, retire, faça, repita,
prove, junte, segure, compare, limpe, diga, não importa como. Encontro consigo mesmo. Um mundo dentro de
outro mundo. Um mundo dentro de outro mundo, mesmo. Um banco de palavras. Porque ni el libro ni la arena
tienen ni principio ni fin. J em pé, j de cabeça para baixo, j invertido, j espelhado. Avisa que eu avisei. A
dificuldade é conseguir se deslocar do lugar onde se está e não abandoná-lo. Parte de um com a parte de outro.
500 caixas vazias contrabandeadas do Paraguai ao Brasil. Metade de uma palavra mais a metade da mesma palavra.
Incorporo a revolta. A prisão invisível. Algumas dicas. Não é nem cachimbo nem informação. Ora vista, ora não
vista. Cantos do mesmo. Veja os olhos de quem viu. Livros pessoas, escritas sem escrita. Livros pessoas, faladas,
vistas e sem escrita. Livros pessoas, escritas sem escrita e invertidas. Um ensaio para o mesmo. Pílulas
anticonceituais. Um olho que não olha. Um olho que não olha, mas fala. Cinco lugares mesmo. Cinco palavras
nesta frase mesmo. Cinco palavras em Siylfaen onze. Sons pisados. Quatro títulos um embrulhado dentro do
outro. Uma ficção fiação. Jogando com as imagens das palavras. Em ordem cronológica e em ordem alfabética. A
capa principalmente a capa. Páginas na parede expõem uma história e traçam um perfil. Um livro manual de
como virar páginas. O acontecimento só chegou a acontecer depois de comunicado. Estão todos sobrepostos. A
linguagem é um vírus do espaço exterior. Dois desaparecimentos. Começou em Buenos Aires e terminou em Nova
York, encontrei com Hiroko Hiraoko todos os dias e coletei alguns recortes de jornais. Meu primo Junior, filho do
meu tio partido ao meio. Um arquivo de títulos de livros imaginários. Frases cruzadas. Livro lã, livro guardachuva, livro lança-chamas, livro-capa. Cadê Amarildo. Você entendeu? São muitos idiomas e muito mais as
línguas. Se limpar pode destruir. Um convite de portas fechadas. Pode ser apresentado, experimentado, definido,
colocado, mudado, interpretado, questionado, explanado, limitado, cancelado, rejeitado, lembrado e completado.
Tudo de feltro. Três dias de Jeanne. Mesmo desafia o futuro, mesmo desafia mesmo, mesmo futuro. Uma mulher
de bigode. Na quinta tentativa explode. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Hay sitio, no hay sitio, hay sitio, no
hay. Alta cultura, baixa cultura, média cultura, pouca cultura, muita cultura, falta cultura, cultura de base, cultura
de fora, cultura de dentro, contracultura etc. Como escrever sem escrever? Mesmo? Pouca memória, muita
memória, memória histórica, memória afetiva, memória cerebral, caixas de memória, falta de memória etc. Antes
e depois, o antes e o depois, a política da repetição. Quem traiu quem? Duas vozes sobrepostas, uma não se ouve.
Nenhum ismo nasceu em Budapeste. A opacidade da linguagem. Vidro, transparente, quadrado e inclinado. Vinte
folhas sanfonadas, dezenove dobras, 19 números, de um lado (numa ponta) título em francês, do mesmo lado (na
outra ponta) título em inglês, do outro lado (numa ponta) toda literatura em francês e na outra ponta toda
literatura em inglês. Para ser lido com os dedos. Comecei várias vezes. Circuito fechado. Manual para uma
desorientação. Do dia primeiro de março ao dia 31 de março de 1969. E o outro meio silêncio? Três contextos, três
mensagens. Qual é o resultado da conta? Deixe a meta fora da disputa. Três dias mesmo. Cinquenta copos de leite.
O objeto reflete o contexto. Ivald Granato convidava os artistas e eu fotografava. Eu me vejo e o mundo também

me vê. Uma palavra de cada vez. Uma palavra e a sua inversa. Se calcula cem leitores de capa para um leitor de
livro. Uma língua fala, o corpo inteiro labuta. Negação negada, afirmação afirmada e informação informada. Mas
só tem capas, onde estão os livros? As incompletas. As completas. Fim, fim e fim. Para um homem sem qualidades
ele tem muitas qualidades, mesmo. Um livro-pessoa em carne e osso. Não é vandalismo, é arte. Duas falas, uma
com a boca a outra com os braços. Cidade do ódio. Três níveis de informação, a imagem, a escrita e o som.
Substantivos duros de roer. Um e três enquadramentos. Um e três cactos. Uma lista de anos futuros escritos. Uma
lista de anos passados escritos. Uma lista de anos passados e futuros falados. Uma coisa, uma data, um lugar. Aqui
só pode entrar quem tem nacionalidade espanhola. Uma conversa alheia entre personagens ocidentais. Em poucas
palavras. Pouco a pouco. Todos os títulos dos livros mencionados na novela Fahrenheit 451. Estou sentado sobre
uma pedra pré-colombiana. Escreveu primeiro, muitos anos depois de Cervantes, El Quijote. Uma lista da
barbárie de nossos dias. Um poema que se autodescreve. Um poema insonoro e um disco intocável. Um
mapeamento das fronteiras invisíveis. Você votaria outra vez? aPRESENTEação, apresentada. Presos políticos, isso
mesmo. Uma luz é projetada. Uma paisagem, uma projeção da paisagem, uma sobreposição da paisagem. Enquanto
escrevo, enquanto falo, enquanto ando. É igual, mas não é o mesmo. Dois espaços isolados sonoramente e
interligados visualmente. Nada é traduzível, tudo é traduzível. Arte são os objetos, as pessoas ou as circunstâncias?
Ok ok ok ok. A verdadeira Branca de Neve. Olhe, eu olho para você e você se torna, olhe. Se não fosse a maldita
dobra. Réplicas escritas sobre um pedaço de papelão. Romper a ruptura e depois juntar a ruptura. Uma rosa é uma
rosa é uma rosa. É o mesmo, mas não é igual. Um objeto sem objeto. Ele mesmo. Um ponto situado exatamente no
meio de uma folha de papel A4. Cinco autorretratos datados. Não achando o destinatário a carta voltará ao
remetente. A conversa é um convite ao vento. Isto é um espelho, você é uma sentença escrita. Feminista sobre
feminino. Com os dentes, mesmo. Silêncio escrito e silêncio mesmo. Eu digo sim ao não. São todas iguais, mas
cada uma é diferente de todas as demais. Se eu tivesse que escrever aqui um livro de moral, ele teria cem páginas,
e 99 ficariam em branco. A palavra amor não aparece no discurso Sobre o Estado. Uma parte e uma parte mesmo.
Pode ser feito, pode ser feito mesmo, pode não ser feito. Prezado Morris, ainda vejo, ainda vejo as palavras.
Carimbo com o carimbo a palavra “carimbo”. Ação (caminhar e verbalizar): sem parar os passos e sem pausar as
repetições sonoras. Comunicado: A arte é este comunicado. i i i i i i i i i i i i. Às 00:15 o relógio marcava 00:15,
voltei às 14:45 e o relógio marcava 14:45. Um e quatro mesmo: a fotografia, o desenho, a pintura e a escultura. Um
mais um um mais um mais um e assim sucessivamente. Um par mesmo. Em 17 de julho de 2019 li uma declaração
que registrava uma conversa sobre o “tempo”. Eu estou escrevendo agora. Deixe tocar, atenda e deixe fora do
gancho ou atenda e responda. Contra a demagogia do regime militar. De um em um. Muitas histórias, pequenas
histórias anônimas. Guarde um fósforo para depois. Todas as histórias do mundo menos a biblioteca de livros
rejeitados. Três fragmentos que não me pertencem. 26 Postos de gasolina da Total. Un artista que dejó todo por
vago. Um lance de imagem. Um lance de poema. Um lance de escultura. Título mesmo. Leia as palavras na lente
dos óculos. Fogo e leite. Viveu plenamente como pedra, depois como rio. Dito e feito. Ele estava lá, você está aqui.
As vogais vestidas, cada uma com a sua cor. Cara a cara. A xerox da xerox da xerox, 100 vezes. Para passar um
tempo. Este tema colocou a faca na garganta.

O volume “breve história (do) mesmo” está dividido em duas folhas/listas: um apresenta um conjunto de proposições artísticas, musicais,
literárias, cinematográficas etc., em ordem alfabética e a outra apresenta, a mesma lista de proposições artísticas, musicais, literárias,
cinematográficas etc. em ordem cronológica. São duas breves histórias incompletas, que contam com os títulos e as datas uma história do
mesmo e uma história mesmo. Contam desde quando o mesmo acontece e com que nome acontece. Para além das duas versões, a
cronológica e a alfabética, uma terceira história, também breve, foi escrita. A terceira versão da “breve história (do) mesmo” foi contada em
frases. Uma frase para cada proposição citada na lista em ordem alfabética.
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[proposição 1 – dos vadios vagos, mesmo] Recém havia começado a trabalhar em um empreendimento artístico
quando me juntei com outras cinco pessoas e formamos o Coletivo Maruípe (Elaine, Meng, Rafael, Silfarlem e
Vinicius). Maruípe é uma palavra tupi-guarani. Significa caminho dos mosquitos (caminho dos maruís).1 Em
Vitória (ES), existe um bairro e um transporte coletivo (ônibus) com esse nome. Coletivo Maruípe foi o primeiro
transporte urbano que utilizei, antes da linha M e da linha S. Com o Coletivo Maruípe foi que começou minha
história de vagabundagem, de desocupação e ocupação. Em 2004, ocupamos por um mês o Edifício das
Fundações.2 Ocupamos uma parte do prédio que estava desocupada e desocupamos outra que estava ocupada. As
ocupações e desocupações (sonoras, visuais, gráficas, luminosas etc.) funcionavam 24 horas por dia, algumas de dia
e outras de noite. A galeria (desocupada) permaneceu semifechada e o prédio (ocupado) semiaberto. Com a porta
fechada, a galeria foi desocupada com “entulhos” (restos de objetos, imagens e fragmentos sonoros) trazidos do
prédio e o prédio foi ocupado com o “vazio” deixado pela ausência dos entulhos e outras intervenções. Prédio e
galeria se (con)fundiram. Quando chegou em 2008/2009, quatro anos depois da desocupação/ocupação da Galeria
Homero Massena/Edifício das Fundações, ainda como escultura, comecei a vagar pelas ruas de Vitória. Cansado de
representar um mito heroico e de proteger outras arquiteturas e paisagens, decidi empreender uma jornada que
chamei de “O Retorno de Araribóia”. Abandonei minha posição fixa, desocupei-me da minha antiga função
protetora e guardiã e passei a deambular, como uma escultura vagabunda, desafiando outros monumentos,
arquitetura e paisagem. Algumas pessoas estranharam e me praguejaram: “Uma escultura que anda!? Um
patrimônio que não conserva e protege!? Uma escultura andarilha e vagabunda que ainda por cima confronta
nossas instituições!?”. A virada completa veio em 2012, ano que deixei de ser escultura. Um dia nas minhas
perambulações como escultura, subi numa base mágica (para esculturas) e quando desci estava completamente
descongelado. Aí se deu, mesmo, o meu retorno, o retorno de Araribóia, mesmo. No mesmo ano, já encarnado,
me juntei com outras pessoas (Herbert, Gisele, Marcus e Silfarlem) e realizamos outra desocupação. Essa ocupação
desocupada a gente chamou de Outubro (2012). Ela aconteceu no mês de outubro, foi uma desocupação temporal
e espacial. A ideia era criar uma espécie de participação disfuncional. Criamos um hiper-arquivo sonoro de
informações sobre outubros passados e outubros presentes, incluindo o mês de outubro de 2012. Entrou no
material coletado, a dublagem das cartelas dos filmes Outubro e A Greve de Eisenstein, áudios da greve dos
estudantes pela melhoria do transporte público, a leitura de todos os títulos do acervo da Galeria EU, gravações de
ruídos, gravações de cantos de pássaros, falas sobre participação (Duchamp, Oiticica, Cage, Broodthaers) e
chamadas sonoras publicitárias (“Colabore, participe, observe, próximo”), tudo reunido num arquivo sonoro de 10
horas (tempo que a galeria, que abrigou o projeto, permanecia aberta diariamente). A Galeria EU ficou, o mês de
outubro, desocupada, visualmente falando, e ocupada, sonoramente falando. Do lado de fora da galeria era
possível ouvir, à distância, os sons que atraíam os visitantes para uma armadilha, a armadilha da participação
disfuncional. Quando o visitante colocava o pé dentro da galeria, todas as emissões sonoras cessavam. Quando ele
saía os sons voltavam. Para ouvir os sons ele então teria que permanecer do lado de fora da galeria. E quando
dentro, sua presença colocava a proposição em desfuncionamento. Interessava a nós cinco, com essa atitude
disfuncional, subverter a ideia, positivada, implícita na fórmula (coeficiente artístico) da arte colaborativa, desde
Duchamp até os nossos dias. O espectador no lugar de fazer o trabalho funcionar ele impedia seu funcionamento.
O espectador participante, com sua visita, desabilitava a legibilidade da proposição, e, por tabela, seu papel,
enquanto máquina dotada de eficácia funcional.3 Eu vejo isso que chamamos de participação disfuncional,
participação que desativa no lugar de ativar, como uma espécie de greve da participação. Uma greve que ocupa
desocupando. Uma recusa à lógica do trabalho, à vida-trabalho ou à vida como trabalho (vida produtiva).
Seguindo com minhas deambulações, ora ocupado ora desocupado, depois de Outubro desembarquei, em 2016, na
cidade de Itajaí no Estado de Santa Catarina. Lá em Itajaí, juntamente com duas pessoas (Leto e Silfarlem), realizei
a ocupação mesmo. Uma ocupação mesmo ela desocupa mais do que ocupa. Durante os 15 dias de ocupação
desocupada, dia e noite, na galeria da Casa de Cultura Dide Brandão, comemos e bebemos no espaço expositivo,
ouvimos músicas na vitrola, conversamos com pessoas (as pessoas visitantes e as pessoas que apareciam na janela
atraídas pelas músicas), ligamos para os contatos da galeria, fizemos algumas pequenas intervenções (entre elas o
crachá ocupado/desocupado) e vimos filmes nas sessões que realizávamos no início da noite. Também lemos todos
os dias, em três vozes sobrepostas, no final da tarde, um relato que cada dia ia aumentando.4 Assim que terminou
a ocupação mesmo passei a usar, com frequência, o crachá ocupado/desocupado. Não só uso, como distribuo para
outras pessoas. A última distribuição foi no “Plano de Fuga: 5ª semana de arte urbana do SESI Londrina (2019)”.
Lá montei um grande painel com 300 crachás para distribuição. Cada vez que uma pessoa leva embora um crachá,
desocupado/ocupado ou ocupado/desocupado, um “buraco” do tamanho do crachá é deixado na parede. Quando
acabam os crachás, o trabalho desaparece. Paralelamente, desde 2016, comecei a atuar na biblioteca mesmo (livro

capa). Adjunto S foi quem me convidou para vagar entre volumes e encapar livros na biblioteca mesmo. A
biblioteca mesmo é uma biblioteca deambulante. Ora se instala aqui, ora se instala acolá. Teve uma instalação
temporária da biblioteca mesmo, que encapamos, de uma só vez, quase mil livros com “livros capa”. Essa
instalação chamamos (Eu, Silfarlem e Kamilla) de “Biblioteca mesmo: lugar de leitura para desocupad_s” (2017). A
repartição de “livros capa” aconteceu no Espaço Embarcação. Foi ali que comecei a fazer uma leitura vadia e vaga.
Na biblioteca mesmo, como vocês sabem, só há um livro (“livro capa”) com vários exemplares (os livros encapados
com a capa “livro capa”). Lia um trecho aqui, logo um trecho ali, sempre do mesmo “livro capa”. Mudava o
volume, mas continuava sendo “livro capa”. Sabendo dessa minha experiência com leituras vagabundas, adjunto S
me convidou para fazer um volume de leituras e escritas vagabundas (vadias e vagas) para a caixa/pacote/capote “o
mesmo desafia o mesmo”. Realizando leituras e escritas vagas e vagabundas, percebei que, por um lado, o fazer
artístico é um trabalho como outro qualquer (todos temos que viver), por outro lado, percebi também que o fazer
artístico, de certa forma, recusa funcionar baseado na ideia de trabalho produtivo como ocupação primordial dos
corpos. Meu corpo vadio e vago procura maneiras, acompanhando as palavras de Robert Filliou (1984, p.178-180),
de passar do “trabalho como esforço” ao “trabalho como jogo”. Nesta busca, adverte Filliou: “Possivelmente se
trata de não fazer ‘nada’, em vez de permanecer inativo”. Assim, depois da conversa que tive com Filliou, intitulei
o volume, que eu faria para caixa/pacote, de “dos vadios vagos, mesmo”. Dos porque somos dois. E vagos porque
somos vadios mesmo. Adjunto S aprovou o título. Já fazia algum tempo que eu havia selecionado, na biblioteca
mesmo, alguns “livros capa” que falavam de vadiagem, vagabundagem, recusa ao trabalho, preguiça,
descongelamento e outras deambulações vagantes. Adjunto S me disse que eu teria à minha disposição um espaço
equivalente a 41 folhas no tamanho A5 para ocupar com palavras e que eu só poderia utilizar a fonte Sylfaen no
tamanho 11 ou múltiplos de 11. A partir dessa informação coloquei em funcionamento meu plano de leitura e
escrita vaga(ante)vaga(bunda)vaga(dia). Primeiro separei dez volumes, dez “livros capa” para uma leitura vagante.
Estipulei que para cada “livro capa” lido eu usaria uma folha A3 (uma folha cartaz) como espaço de ocupação
escrita. E estipulei também que, gradativamente, a cada folha/cartaz, usaria menos palavras (desocupação). Para
isso fui aumentando gradativamente o tamanho da fonte, respeitando os múltiplos de ONZE: 11, 22, 33, 44, 55,
66, 77, 88, 99, 110. Além disso, usei também um procedimento de deambulação volumétrica para a leitura dos
livros escolhidos: ler/transcrever apenas as páginas 11 e as páginas múltiplas de 11 até completar cada folha/cartaz.
No final ficou assim: as páginas 11, 22, 33, 44, 55, 66 e parte da 77 do livro Fahrenheit 451 de Ray Bradbury foram
lidas/transcritas para o cartaz com fonte ONZE; as páginas 11, 22 e parte da 33 do livro Marcel Duchamp e a
recusa ao trabalho de Maurizio Lazzarato foram lidas/transcritas para o cartaz com fonte VINTE E DOIS; as
páginas 33 e parte da 34 do livro Bartleby o escrivão de Herman Melville foram lidas/transcritas para o cartaz com
fonte TRINTA E TRÊS; parte da página 44 do livro Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han foi lida/transcrita
para o cartaz com fonte QUARENTA E QUATRO; parte da página 44 do livro De vagões e vagabundos de Jack
London foi lida/transcrita para o cartaz com fonte CINQUENTA E CINCO; parte da página 77 do livro
Producción cultural y prácticas instituyentes organizado pelo Proyecto Transform foi lida/transcrita para o cartaz
com fonte SESSENTA E SEIS; parte da página 77 do livro O direito à preguiça de Paul Lafargue foi lida/transcrita
para o cartaz com fonte SETENTA E SETE; parte da página 66 do livro Os vagabundos eficazes de Fernand
Deligny foi lida/transcrita para o cartaz com fonte OITENTA E OITO; parte da página 33 do livro Producción
artística en tiempos de precariado laboral editado por Juan V. Aliaga e Carmen Navarrete foi lida/transcrita para o
cartaz com fonte NOVENTA E NOVE; e parte da página 209 do livro De la crítica institucional a la institución de
la crítica de Andrea Fraser foi lida/transcrita para o cartaz com fonte CENTO E DEZ.

Referência sobre a palavra “maruípe” extraída de Topônimos e Epônimos Capixabas de J. W. Emery de Carvalho (1999, p.69).
Para uma abordagem sobre o Coletivo Maruípe consultar a dissertação Práticas artísticas conceitualistas em Vitória: ...entre a arte e o
político de Deborah Moreira de Oliveira. Disponível em: http://www.artes.ufes.br/pt-br/pos-graduacao/PPGA/detalhes-da-tese?id=12298.
3 Na galeria, como foi dito, construímos uma armadilha: no teto, nos quatro cantos do espaço expositivo, foram instaladas caixas de som que
emitiam gravações sonoras e, simultaneamente, um gravador, registrava continuamente os sons emitidos. No momento em que o visitante
“invadia” o espaço da galeria, sua presença tornava a gravação inaudível. Ao se retirar da galeria, a emissão retornava. Acionando essa
matriz inicial no primeiro dia de exposição, a cada dia uma nova gravação capturava os sons da emissão, assim como suas interrupções e
demais sonoridades. A ação diária da acústica da galeria na projeção sonora somada à intervenção dos visitantes que, com suas presenças,
interrompiam a emissão, provocou, gradativamente, a destruição da matriz sonora inicial. Indico para uma reflexão sobre o paradoxo do
espectador (inatividade ativa) a conferência O espectador emancipado de Jacques Rancière.
4 Para acessar um relato da intervenção ocupação mesmo, consultar a dissertação de mestrado Escriturário de Leto Santos apresentada em
2017 no Centro de artes da UDESC.
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[proposição 1 – falação] Em 2017, a partir de um convite para participar no colóquio Bioestéticas (UFSC/UDESC),
realizei a primeira falação. Quando recebi o convite, fiquei extremamente animado com a iniciativa do colóquio,
que propunha aos convidados que abordassem, em suas apresentações (falas e ações), noções discursivas
(teóricas/descritivas) ou procedimentos artísticos (literários, cinematográficos, sonoros e visuais) atravessados pela
relação entre arte e política. Os organizadores do colóquio, a partir de noções benjaminianas – modo de exposição
e reprodução técnica visto dentro de uma esfera estética e política – sugeriram, para debate, uma possível
ressignificação da oposição, feita por Benjamin, entre uma estetização da política e uma politização da arte. Vi
nessa retomada benjaminiana, promovida pelos organizadores do evento, uma oportunidade para articular, à la
Jacques Rancière, um debate sobre políticas da arte (políticas estéticas) e arte política (arte engajada). Assim,
alguns dias depois do convite, iniciei meus rascunhos para uma falação falada. Das anotações feitas, decide
focalizar, sobretudo, em dois eixos de problemáticas artísticas – o “tautológico” e o “contextual” – sobre os quais,
desde aproximadamente dez anos, seja por meio de ações artísticas seja por meio de abordagens discursivas
(teóricas), tenho me debruçado. Eu costumo dizer que o convívio simultâneo com procedimentos e questões
artísticas tautológicas e contextuais, tem me servido de medicina para aplacar os efeitos daquilo que venho
chamando de mito do interior absoluto e mito do exterior absoluto. O mito do interior absoluto (fechado sobre si
mesmo) está incutido, querendo ou não, nas práticas artísticas de viés tautológico. As práticas tautológicas são
assim facilmente enquadradas, por sua suposta falta de tração com a vida, como herméticas e apolíticas. A
tautologia, no entanto, vista como um procedimento artístico de autorreflexão, me leva a reconhecer que seu
suposto confinamento é parcial, pois nela cabe uma abertura pela qual vaza seu interior. Dito assim, a meu ver, a
tautologia seria uma espécie de secretaria do interior da república da arte. Já o mito do exterior absoluto (sem
interior) está incutido, querendo ou não, nas práticas artísticas de viés contextual. As práticas artísticas
contextuais, ao contrário das tautológicas, são facilmente abarcadas como práticas engajadas (arte política) e,
devido ao grau de comprometimento total com o exterior, estão supostamente afastadas, por completo, de
qualquer problemática vinculada ao seu interior. São pura exterioridade. Vistas assim, sem interior, acabam, de
algum modo, facilitando a instauração de uma espécie de hermetismo às avessas (mito do exterior absoluto). As
práticas contextuais, a meu ver, não deixariam de manter um compromisso com questões extra artísticas e um
engajamento político, por reconhecer suas entranhas interiores. O contexto está dentro e não fora. Diria mais, é o
vínculo entre as esferas, entre a secretaria do interior e suas políticas implícitas e a secretaria do exterior com suas
políticas explicitas, que proporciona, as práticas artísticas, alguma especificidade enquanto estratégia de invenção
política. Na minha perspectiva, as duas estratégias, as tautológicas e as contextuais, são modos de se fazer e de se
entender a relação entre política da arte e arte e política e não duas posições antitéticas e excludentes. O vínculo
entre as políticas estéticas e as estéticas políticas, sendo o próprio vínculo uma terceira política [uma espécie de
política do movimento paraláctico – enquadrar o enquadrador – descrita por Hal Foster (2017, p.185) ou política
do movimento espiralado – perpetuamente sobrevoando e recontextualizando sua própria história – indicada por
Joseph Kosuth (1991, p.92)], estimula, ambas as estratégias, a escaparem de seus respectivos mitos do interior e do
exterior absoluto. Chamo esta tentativa de desisolamento e desabsolutização (do interior e do exterior) de
prolongamentos mesmo ou prolongamentos autorreflexivos. Com as práticas discursivas e artísticas do “mesmo
desafia o mesmo”, venho testando, em cada ação/situação, modos de ativar os prolongamentos (auto)reflexivos do
“mesmo”. Umas das estratégias de prolongamento é a proposição falação falada e a proposição falação escrita. O
que apresentei no Bioestéticas foi uma falação falada. Explico: foi sugerido pelos organizadores do colóquio que
cada participante poderia apresentar uma fala/comunicação (sobre questões teóricas e/ou sobre práticas artísticas
próprias ou de terceiros) ou realizar uma ação artística. Eu tinha outros planos. Não desejava realizar nem uma
fala/comunicação sobre o meu trabalho nem realizar uma proposição artística (uma conferência performativa ou
uma performance). Resolvi então fazer uma falação. Uma falação falada não é, exatamente, uma
comunicação/conferência, não é uma performance nem uma conferência performativa.1 Uma falação é uma fala
como sobreposição de vozes (uma tagarelice, uma arenga) e uma fala como ação. Nesse sentido, levar a cabo uma
falação falada me permitiu mascarar minha posição de fala e confundir a recepção. Isto não é uma conferência,
isto não é uma performance, isto é uma falação. Quando digo confundir quero dizer não enquadrar previamente a
ação como uma proposição artística ou como uma fala discursiva, mantendo assim a sobreposição de vozes.
Chegado o dia das apresentações no colóquio, a falação falada foi apresentada na mesa “Repetição II” infiltrada
entre outras comunicações. Quem escreveu a falação falada foi L no corpo de S e quem apresentou a falação falada
foi S no corpo de L. Uma semana antes da realização do Bioestéticas eu havia feito troca de olhares com L. Na
troca eu fiquei com a visão de mundo de L e L levou consigo minha visão de mundo. Assim quem apresentou a
falação foi L. Uma falação falada é feita e apresentada por letras vozes, uma falação é uma conversa de letras.

Numa falação não há personagens pessoas (autores), numa falação as personagens e os autores são as letras.
Eventualmente, como estamos em um contexto acadêmico, habituado com as falas/comunicações apoiadas por
citações, uma falação falada ou escrita também é uma deriva citacionista.2 Numa falação, os diálogos, entre as
vozes autoras (letras), se passam no interior da linha M, haja vista que, para as letras escrevedoras, o transporte
coletivo é um espaço bastante propício para as perambulações, prolongamentos e sobreposições de vozes [da arte,
da política, do cotidiano, da vida, da fala ordinária (com deriva) e da fala programada (com citação)]. Para o
colóquio Bioestéticas foi preparada uma falação falada de mais ou menos 20 minutos que percorria um pequeno
trecho do trajeto que vai do Largo da Ordem à Praça da Insurgência. Depois do Bioestéticas, para o volume
“falação – linha M” da caixa/pacote/capote, foi acrescentado ao trajeto da falação escrita, com derivas citacionistas,
dez fragmentos, dez diálogos de letras, que chamo de “pontos”: Acesso Circular, Ponto da Partida, Aviso as
passageiras do coletivo (linha M), Ponto Troco Olhares, Com deriva citacionista, Ponto da Esquina da Arte, Via
Servidão do Desconhecido, Saindo da Garagem, Via uma falação mesmo, Ponto Gráfico via Arrabalde Sonoro,
Ponto do Ouvidor, Ponto X, Ponto da Publicação sem papel. Em cada ponto da linha M, transporte coletivo que
carrega letras, é relatada uma conversa de letras, letras que embarcam e desembarcam. O transporte coletivo
(linha M) conta também com um “mapa” dos assentos citacionistas utilizados pelas letras vozes durante cada
tramo (ponto) do trajeto. A falação falada apresentada no Biotestéticas e a falação escrita que forma parte da
caixa/pacote/capote são duas derivações da mesma ação, uma derivação falada e a outra escrita. O “Ponto Gráfico
via Arrabalde Sonoro” aborda alguns pontos dessas derivações. O modo de organização das páginas/assentos, por
exemplo, é uma característica que dialoga mais com o formato da publicação impressa. Na linha M, com os
“pontos”, outros assuntos foram acrescentados à falação escrita para além daqueles assuntos abordados na falação
falada apresentada no Bioestéticas. Além do mais, foi a partir do tramo “Via Servidão do Desconhecido” que
surgiu a ideia de ampliar o assunto sobre arte e política desenvolvido no volume “multiplicidades mesmo”. Do
mesmo modo, foi a partir de uma adaptação do “Ponto do Ouvidor”, que as letras escrevedoras articularam a
falaçãomaisumetrêsestadostodosinterditadosmesmo apresentada no Boletim 08 da plataforma par(ent)esis.3
Também, foi apresentada pela letra I, no 13º Ciclo de Investigações em Artes Visuais (2018), uma falação quase
falada, uma falação sussurrada e tagarelada com a boca, com o corpo e outros aparatos, extraída do
registro/tradução/transcrição/falação (quase escrita) da Arte da Performance teoria e prática de Esther Ferrer
exposta na audioteca da publicação sonora e impressa anecoica.4

Segundo Manuel Olveira (2014, p.7): “En los últimos tiempos está proliferando una forma cultural y artística que tiene como base la
conferencia. En inglés se la suele conocer como performance-lecture y en castellano como conferencia-performance, conferencia
dramatizada o conferencia performativa. Se refiere a un tipo específico de presentación que va más allá de las formas académicas y que
están empleando artistas para hacer de la conferencia un espacio performativo que trata de llegar, afectar e involucrar a la audiencia de
forma satírica, emotiva, seductora y hasta irreverente. […] por ello, usualmente es una forma experimental e híbrida que quiere ir más allá
de formatos ya codificados como la instalación, la performance o el happening y, así, asume un carácter promiscuo, heterogéneo y hasta
bastardo”. Para um conjunto de conferências performativas consultar o livro Conferencia performativa: nuevos formatos, lugares, prácticas
y comportamientos artísticos, editado por Manuel Olveira por ocasião do projeto Conferencia Performativa,
desenvolvido/apresentado/exposto no Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y Léon de 18 de outubro de 2013 a 6 de julho de 2014.
Para um conjunto de escritos, registros e scripts de “leituras performances” indicamos também consultar o livro Lecture Performance,
editado por Kathrin Jentjens, Radmila Joksimovic, Anja Nathan-Dorn, Jelena Vesic e publicado pelo Museu de arte contemporânea de
Belgrado.
2 Em referência as derivas situacionistas. Uma deriva de letras falantes, uma deriva de citações baseada numa Teoria da Deriva. Na cidade
das letras, em direção a uma internacional situacionista, letras organizam deambulações de letras vozes. A ideia central das letras
citacionistas “é a construção de situações, isto é, a construção concreta de ambiências momentâneas da vida [das letras]” (IS, 1957). Numa
deriva citacionista exploramos tanto uma noção de jogo (sem o caráter de competição) quanto certa noção de acaso. Uma deriva citacionista
é uma “técnica de passagem [como as passagens de Benjamin] rápida por ambiências variadas [letras vozes citadas]” (IS, 1958). Uma deriva
citacionista é um deixar-se levar pelas contradições das letras ambulantes, um deixar-se levar pelas sobreposições de vozes de uma falação.
3 Boletim disponível em: http://www.plataformaparentesis.com/site/boletim/files/boletim_08.pdf.
4 Para acessar a falação/tradução/transcrição A Arte da Performance teoria e prática de Esther Ferrer visitar o volume “arquivo mesmo” e
anecoica.org.
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[proposição 1 – livro de resenhas (mesmo)] Quando me mudei para Florianópolis, em 2015, perdi uma caixa cheia
de letras. As letras perdidas estavam distribuídas em 44 volumes, 44 livros. Um dos volumes desaparecidos era o
livro O cinema Segundo François Truffaut. Para repor esse exemplar desaparecido resolvi comprar, num sebo
virtual, um outro exemplar do livro do Truffaut. Para minha surpresa, o exemplar que recebi em casa estava
aparentemente todo rasurado. Muitas páginas do livro estavam marcadas com números. Demorou um tempo até
eu perceber que aqueles números indicavam a quantidade de letras “o” que se repetiam em cada linha de uma
página qualquer do livro. Vou escolher uma linha e uma página do livro para dar um exemplo. Página 11, linha 1,
a letra “o” se repete sete vezes: “reveladoras. Isso talvez se deva ao fato de ele abrir mais o coração”. Mais um
exemplo, página 129, linha 6: “gasta meia hora para se colocar um bigode falso e uma hora para” (a letra “o” se
repete seis vezes). A descoberta chegou em bom momento. Estava buscando um modo sólido e esquivo para
resenhar com precisão alguns livros que havia reunido para a “pesquisa mesmo”. Foi assim, baseado na “catação de
letras” “o” do livro do Truffaut, que resolvi organizar um manual prático para desletrear livros, resenhas
vocalizadas e anotadas. Em 2016, na exposição/alojamento Vestígio/Contágio – Memorial Meyer Filho, realizei
com Ernesto Desrio (máquina de escrever) a primeira resenha vocalizada e anotada a partir do livro do Truffaut.
A ideia é muito simples. Uma pessoa lê a primeira letra de cada linha do livro que quer resenhar e outra anota a
letra lida. Foi o que fizemos, eu e Desrio no alojamento vestígio/contágio. Eu “cantava” a letra e ele datilografava
até completarmos uma folha inteira de letras vocalizadas e anotadas. Uma vez completada a folha, procurávamos
as palavras no meio das letras vocalizadas e anotadas. Tenho aqui anotado as palavras que encontramos quando
fizemos, em outra ocasião, a resenha (vocalizada e anotada) do livro Em busca do real perdido de Alain Badiou:
“Crea ter eau em rue sal tá moeda sim da mão opa leu name ode doí ser”. Se fossemos sublinhar as letras hoje,
talvez, não encontraríamos essas palavras. Talvez encontrássemos outras. As palavras, as palavras mesmo. O
corpo-linguagem é um corpo como outro qualquer. A mente não é a província das palavras. Abriram um cérebro,
procuraram até com lupa, e não acharam uma letra se quer, não acharam nem mesmo a mente, a palavra “mente”.
As palavras são ferramentas, sua caixa-corpo está localizada na boca e nas mãos. Mas também é possível falar sem
a boca e escrever sem as mãos. Wittgenstein, meu terapeuta, me revelou um segredo de profissão: “a linguagem é
uma mobília (conjunto de corpos-palavras) que nos auxilia com outras mobílias, outros corpos-corpos”. Tive a
oportunidade de experimentar esta constatação com as resenhas. Elas me auxiliaram nas tarefas da “pesquisa
mesmo”, ajudaram a embaralhar os corpos para descobrir com as mesmas letras outras palavras. Borges já dizia em
La biblioteca de Babel, que falar é incorrer em tautologias. É isso mesmo, repetições. Todos os livros, todos os
exemplares, todos os volumes, as mesmas letras que se repetem. O que muda são as posições das letras dentro de
cada volume. O próprio Borges em El aleph descobriu, na sua infância, que as letras de um volume fechado não se
misturavam. Tão bem grudadas estão no papel, as letras, que não há espaço para embaralhamentos. Assim, com as
resenhas, decidimos desgrudar as letras do papel para novamente grudá-las em outra ordem. Não posso esquecer
de dizer que, no gruda e desgruda, o título do livro resenhado é tão importante quanto a resenha. O título é o
meio.1 Na resenha do livro Em busca do real perdido, por exemplo, é totalmente compreensível que uma das
palavras encontradas seja a palavra “moeda”. Além do título, a resenha vocalizada e anotada é também uma
espécie de caça-palavras. No entanto, é um caça-palavras um pouco diferente, é um re-gruda-letras. Tempos atrás
conversei com Elida Tessler, uma fabricante de caça-palavras, sobre a arte de colocar palavras sobre o papel. Na
ocasião da conversa, ela doou para a biblioteca mesmo um dos seus inventos, O homem sem qualidades caçapalavras. Em um caça-palavras, disse eu a ela, cada palavra encontrada, antes de ser encontrada, foi
cuidadosamente encurralada entre as linhas. Uma resenha vocalizada e anotada não encurrala as palavras, as
palavras não são colocadas artificialmente em uma posição para serem encontradas. São as letras, as letras
vocalizadas e anotadas, que formam palavras aleatoriamente. Quando encontramos uma palavra encontramos um
conjunto de letras, letras desocupadas (não alinhadas com o intuito de forma palavras), vagando sem
compromisso. Tomamos suas posições emprestadas, das letras desocupadas, para construir palavras e não que as
letras já tenham, de antemão, um compromisso com determinadas palavras, como é o caso de um caça-palavras.
Em outra resenha, a partir do livro Carta aberta aos secundaristas de Peter Pál Pelbert, ficou clara a vagueza das
letras, quando, infiltrado entre elas, foi encontrada uma ave de rapina. Tentamos então mudar de estratégia,
descentralizar as letras escrevedoras. Até então apenas eu e Desrio havíamos manipulado a máquina de criar
relatos, a resenha mesmo. Colocamos a disposição do público interessado uma máquina de escrever, uma pilha de
papel em branco, 11 “livros capa”2 e uma instrução indicando como realizar as resenhas vocalizadas e anotadas.
Depois disso comecei a trabalhar intensamente na biblioteca mesmo (livro capa) resenhando os livros utilizados
na pesquisa “o mesmo desafia o mesmo”. Resenhei, juntamente com a adjunta C, 39 livros. Os 39 exemplares
resenhados foram selecionados dentre o conjunto de livros-referências utilizados na pesquisa. Confesso que fiquei

extremamente influenciado pelos títulos, pela força que o título dos livros selecionados poderia exercer sobre o
conjunto de letras vocalizadas e anotadas. Leio Investigações Filosóficas e junto um conjunto de letras sólidas
agrupadas com espaço sobre o solo áspero da página. Leio A nova arte de fazer livros e junto um conjunto de
letras ocupando desocupadas o espaço da página. Leio O Aleph, A espera, A casa, O morto e junto um conjunto de
letras grudadas sobre o papel. Leio Fahrenheit 451 e junto um conjunto de letras que vivem e não escrevem
palavras. Leio Galáxias e junto um conjunto de letras formando uma ficção fiação. Leio Pierre Menard, A
Biblioteca de Babel, Funes o memorioso e junto um conjunto de letras cachorro. Leio O cinema segundo Truffaut
e junto um conjunto de letras “o”. Leio Em busca do real perdido e junto um conjunto de letras invisíveis. Leio
BLA BLABLA e junto uma letra que se repete. Leio Arte como Filosofia (Art after Philosophy) e junto um
conjunto de letras que formam uma filosofia praticada. Leio Palabras Ajenas e junto um conjunto de letras
tagarelando. Leio Exercícios de Estilo e junto um conjunto de letras se diversificando. Leio Aspiro ao grande
Labirinto e junto um conjunto de letras se bifurcando. Leio O artista como estenógrafo e junto um conjunto de
letras me olhando. Leio Grapefruit e junto um conjunto de letras desenhando. Leio Outubro e junto um conjunto
de letras desfuncionando. Leio Freme e junto um conjunto de letras-corpos se movendo. Leio Monsieur Teste e
junto um conjunto de letras-eus. Leio O capote e junto um conjunto de letras acompanhadas. Leio O homem
duplicado e junto um conjunto de letras desaparecidas. Leio Mujer e junto um conjunto de pequenos micros
relatos do tamanho de uma letra... Além da influência do título sobre as letras, uma outra coisa que notei também
foi que as resenhas são um registro dos começos dos livros. Registar a primeira letra de cada linha, faz com que
uma resenha seja um livro de registro de começos. É como se a leitura fosse feita não de linha em linha, mas de
coluna em coluna. Você pega o livro dá a volta nele e lê as colunas, da esquerda para direita, como se estivesse
lendo as linhas de cima para baixo. Georges Perec (1974, p.29-30), em Especies de espacios (Espèces d’espaces)
escreve dessa forma, traça palavras sobre uma página. Letra a letra, um corpo se forma, se firma, se consolida,

calha. Uma linha estritamente horizontal se deposita sobre a folha em branco...
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Coisa, igualmente, curiosa é a preferência de cada autor escrevedor que faz uso com mais frequências de algumas
letras e menos de outras.

“Alguns títulos fascinam-me. Muitas vezes nem sei como explicar o encantamento que exercem sobre mim. Outras, posso apontar
exatamente o que me fisga. Sim, há algo neles que nos agarra. Talvez não haja objeto nenhum e o título faça as vezes da imagem
apresentando-se como [corpo]. Isso também me atrai. Ele traça rotas, e podemos (ou não) percorrê-las; estas vias de acesso que nos levam
de um lugar para o outro, encontram-se sempre no “meio”, estando entre lá e aqui, a um só tempo, mas igualmente nem lá e nem aqui”
(ZIMMER, 2015, p.10).
2 Ficaram disponíveis, numa estante/instalação biblioteca mesmo “livro capa”, para consulta e resenha, os volumes: A mosca azul: reflexão
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sobre o poder; A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica; Câmara dos deputados sessão 091 de 17 de abril de 2016; Constituição
federativa do Brasil 1988; Felix Guattari entrevista Lula; Manifesto do partido comunista; O conto da ilha desconhecida; O que é
anarquismo; O que é feminismo; O que é participação; Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.

[proposição 1 – mo[nu]mento fumaça] Passei o dia todo buscando, na biblioteca mesmo, um volume que contém,
dentro dele, 41 pneus. Haviam me dito que era um volume barricada por prolongamento e encolhimento. Como
não achava o tal volume tive que fazer uma busca, no banco de dados, por palavras-chave. Busquei, inicialmente a
palavra “pneu”. Para a palavra “pneu” apareceu apenas um resultado: Automobile Tire Print (1953), Robert
Rauschenberg e John Cage. Fui dar uma olhada para ver se era o volume que estava buscando. Abri o volume e
dentro dele havia um rolo de papel. Estiquei o rolo e percebi, sobre o papel, de fora a fora, uma marca de pneu
feita com alguma tinta preta. Dentro da caixa encontrei também uma nota que explicava o processo:
“Rauschenberg orientou o compositor John Cage para dirigir seu Ford Modelo A em uma linha reta sobre vinte
folhas de papel que Rauschenberg havia colado e colocado na estrada em frente ao seu estúdio na Fulton Street,
na Baixa Manhattan. O pneu dianteiro do carro deixou uma leve impressão em relevo, enquanto o pneu traseiro,
que passara por uma poça de tinta que Rauschenberg havia despejado na rua, depositou uma suculenta marca
preta que se estende em uma linha decrescente ao longo de sete metros de papel”. Nitidamente não era o volume
que eu procurava, ali só havia uma marca de pneu (de apenas um pneu), teriam que ser 41 pneus e não vi nisso, na
ação de Rauschenberg e Cage, nenhum sinal de barricada. De qualquer modo, como me haviam dito que o
volume de pneus era uma barricada por prolongamento e encolhimento e, somado a isso, influenciado pelo
trabalho de Rauschenberg e Cage, resolvi buscar, no banco de dados, a palavra “linha”. Dessa vez tive, pelo menos
numericamente, mais sorte. Apareceram, além da ação de Rauschenberg e Cage, outros cinco resultados:
Composition #10 (1960) de La Monte Young (uma composição/instrução conceitual: “Draw a straight line and
follow it” [Desenhe uma linha e siga)]); Zen for Head (1962) de Nan June Paik (uma execução com a cabeça da
instrução de La Monte Young); A line made by walking (1967) de Richard Long (uma marca, uma trilha, sobre a
relva, feita, muito provavelmente, de tanto andar para lá e para cá no mesmo lugar); Paradox of praxis (1997) de
Francis Alÿs (uma linha formada pelo arrastar e gotejar de um grande bloco de gelo empurrado por Alÿs até seu
completo derretimento); Línea de 250 cm tatuada sobre 6 personas remuneradas (1999) de Santiago Sierra (6
jovens desocupados de Havana receberam US$30 para serem tatuados). Nessa busca, encontrei muita coisa
interessante, volumes que me fizeram pensar sobre o caminhar pela vida, sobre as pedras que empurramos nesse
caminhar, o paradoxo do esforço e as intempéries pelas quais passamos com as linhas desenhadas sobre nosso
corpo. No entanto, mais uma vez, nem sinal do volume barricada. Já um pouco desanimado, decidi fazer uma
última tentativa. Pensei, se é uma barricada de pneus pode ser que nessa barricada os pneus estejam em chamas.
Busquei a palavra “fogo” e apareceram, em ordem cronológica, vários resultados: Fahrenheit 451 (1957), Ray
Bradbury; Various Small fires (1964), Edward Ruscha; Total art match box (1965), Ben Vautier; Urnas quentes
(1968), Antonio Manuel; Tucumán Arde (1968), Grupo de artistas de vanguardia; Burning Small Fires (1969),
Bruce Nauman; Cremation Project (1970), John Baldessari; Tiradentes – Totem Monumento ao Preso Político
(1970), Cildo Meireles; Fogueira (1974), Paulo Bruscky & Daniel Santiago; Fahrenheit 451 [espelhado] (2002),
Dora Garcia; Phosphoros (2014) Elida Tessler; Fósforos Levante (2016), Pablo Paniagua. Todos os títulos
devolvidos pela busca faziam alguma alusão a palavra “fogo” (fogueira, queima, fósforo, incêndio, quente) menos o
título Tiradentes – Totem Monumento ao Preso Político. Essa constatação me causou curiosidade, iniciei a
verificação dos volumes pelo trabalho do Cildo. Mesmo fazendo a busca por palavras, é muito difícil achar um
volume na biblioteca mesmo, pois todos os exemplares “livro capa” são aparentemente iguais. Acaba que
passamos, os usuários e os adjuntos da repartição, muitas horas vasculhando até chegar no volume que queremos.
Muita das vezes acabamos, no meio do caminho, descobrindo outros volumes e desviando nossa busca. Foi o que
aconteceu comigo, procurando o título Tiradentes – Totem Monumento ao Preso Político para saber se esse era o
volume barricada, encontrei antes um volume vazio. Abri o “livro capa” e dentro não havia nada. Fui olhar nos
registros para entender se aquilo era um erro dos empacotadores mesmo ou se tratava de uma aberração
volumétrica. Encontrei nos registros as seguintes informações: A-1 53167 Escultura Pasada de Contrabando de
Paraguay a Brasil (2007). Perguntei para um dos adjuntos da biblioteca mesmo, e ele me disse que aquele volume
era uma das 500 caixas [vazias] que foram contrabandeadas do Paraguai ao Brasil por Aníbal Lopez. Uma vez
solucionado o caso do volume vazio, voltei a buscar, com a esperança que fosse o volume barricada, o título
Tiradentes – Totem Monumento ao Preso Político.1 Para minha surpresa encontrei, por acaso, o volume barricada
que tanto buscava. O trabalho do Cildo estava numa zona da biblioteca mesmo dedicada aos monumentos. Ao
chegar a essa zona comecei a sentir um cheiro de fumaça. Atraído pelo cheiro, abri todos os volumes daquela zona
até encontrar o volume barricada. Ainda demorou um tempo até eu dar com o volume barricada que buscava,
pois naquela zona todos os volumes/monumentos eram volumes barricadas e muitos deles cheiravam a queimado.
Lá pelas tantas abri um volume “livro capa” que, aparentemente, estava vazio. Pensei, é outra caixa vazia trazida
de contrabando por Aníbal. Como estava muito escuro, levei o volume para a claridade para enxergar melhor se

realmente havia ou não havia nada dentro. Havia dentro, além do cheiro de queimado, um palito de fósforo usado
e um bilhete anônimo anotado sobre um pedaço de papel pardo. O bilhete, na mesma cor da capa “livro capa”,
quase me passou desapercebido. Abri o bilhete e comecei a ler: “Um momento [nu], como uma encorpada fumaça,
embaralha os corpos. Uma linha de pneus é esticada até formar uma barricada por prolongamento, logo mais, a
mesma linha de pneus é encolhida e consumida pelo fogo numa barricada ardente. Os corpos se misturam, sob o
ar da mesma bruma. No meio da fumaça, difícil enxergar quem é quem. Diante de um e três estados (todos
completamente ou parcialmente interditados), a fumaça propaga a pergunta: a vidavivida é esse espaço que
interrompe os fluxos ou a vidavivida, ao contrário é, sem interrupção, o lugar por onde entramos saímos e,
inadvertidamente, trocamos olhares? Praça Olga Benário, 01 de maio de 2018”. Quando achava que havia,
finalmente, concluído minha busca, encontro o volume barricada, mas não encontro os 41 pneus. No lugar dos
pneus, encontro o bilhete que me deixa mais confuso do que quando comecei a busca. Que tipo de barricada é
essa que não segrega os corpos? Como misturar os corpos sem, com a mistura, aniquilar as diferenças de posições?
Uma barricada que abre caminhos? Isso é possível? Como enxergar mergulhado sob a fumaça espessa dos
desentendimentos? Como fazer, de um mo[nu]mento fumaça, um momento nu?

“(CM) Era um sábado e eu tinha feito uma exposição em BH, que foi uma coletiva de inauguração do Palácio das Artes, feita pelo
Frederico Morais, chamado Do Corpo à Terra. E também foi sob vários aspectos uma exposição, assim, pioneira. Tiradentes – Totem
Monumento ao Preso Político. E é engraçado que quando eu estava fazendo a exposição na Tate, em 2008, uns dois ou três dias antes a
Emmy, que era curadora assistente, me disse que, por causa desse trabalho que eu tinha feito em abril de 1970, a PETA tinha planejado
uma ação contra mim na conferência de imprensa lá por causa dessas galinhas, né? “A gente teve informações que eles vão jogar tortas em
você, enfim, vão invadir…” No final não aconteceu nada. [Diante de uma plateia atônita, o artista amarrou dez galinhas a uma estaca de
madeira e, depois de encharcá-las com gasolina, incendiou-as vivas, num ritual público de grande crueldade]. É, incinerava assim umas
galinhas na inauguração [1970 – Do corpo à terra]. Era exposição de inauguração do museu. Era muito mais informal, quer dizer, nem
existia essa palavra curador, organizador, mas tinha as mesmas funções, discutia, sugeria, ponderava… De manhã a gente se reuniu para
escolher onde ia ser cada lugar, eu ia fazer do lado de fora, porque tinha um monte de brita, areia, resto de construção. Este trabalho foi
feito na semana que comemorou a Inconfidência. A figura de Tiradentes estava sendo usada pelo regime militar de maneira muito cínica.
Ele representava a antítese do que defendiam os militares. O regime militar tinha de fato transferido a capital de Brasília para Ouro Preto,
perto do local da exposição, em Belo Horizonte. A exposição era parte de seu programa comemorativo, elegendo Tiradentes como “seu”
herói nacional. Claro, a hipocrisia dessas manobras simbólicas era evidente, e eu decidi fazer um trabalho sobre isso.” Declaração de Cildo
Meireles concedida numa entrevista realizada por Marina Fraga e Pedro Urano em agosto de 2013. Entrevista publicada pela Revista
Carbono n.4. Disponível em: http://revistacarbono.com/artigos/04carbono-entrevista-cildo-meireles/.
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[proposição 1 – multiplicidades mesmo] Na biblioteca mesmo há um grupo de estudos sobre arte e política. No
último encontro lemos e debatemos o volume “multiplicidades mesmo”. Foi um encontro bastante tumultuado. O
clima das últimas semanas, na repartição, tem sido de assombro e perturbação. Não havia muito ânimo para
pensar e debater as possíveis trocas entre política da arte e arte política, nem as trocas entre vida democrática
(governar e ser governado) e república estética (partilha do sensível) sugeridas no volume “multiplicidades
mesmo”. Tampouco, fora da biblioteca mesmo, há muito espaço para pensar outras posições que não sejam aquelas
do partido retilíneo, do partido curvilíneo e do partido retocurvilíneo, nada de espaço para o partido de ar. Só há
espaço para a antipolítica da política-polícia (aquela que controla os corpos no lugar de criar corpos), espaço para
a antipolítica econômica (aquela supostamente neutral e técnica) e nada de espaço para a imaginação política,
nada de vida democrática. Sim, se pode viver numa democracia sem vida democrática. Essa semana, voltamos a
nos reunir para continuar com o assunto do último encontro do grupo de estudos. Além de retomar o volume
“multiplicidades mesmo”, colocamos na roda outros dois “livros capa”: o volume “falação” e o volume “todas as
trocas mesmo”. Havia poucos participantes. Entre eles: eu, narrador S, escrevedor mesmo, Araribóia, adjunto S,
adjunta C e G e tantas pessoas. Narrador S foi o primeiro a se manifestar. Disse ele: “estamos vivendo uma espécie
de idade média moderna.1 Os vazamentos programados, se espalham e se repetem, ora o que vaza são resíduos
físico ora o que vaza são resíduos sonoros de um refrão ensaiado”. Adjunta C, na mesma linha de pensamento,
acrescentou, “não só vazamentos, vivemos também um massacre escancarado, uma invisibilidade e apagamento
das mulheres, dos negros, dos índios e tantas outras existências.” Sim, listando vários nomes de pessoas
assassinadas, engrossou o caldo adjunta G, “estamos vivendo sob ameaça constante do poder executivo (Estado de
matança)”. Resumindo, disse tantas pessoas, “isso tudo que estamos sofrendo agora é fruto de um déficit
civilizatório. Não se respeita regras básicas de convívio e ainda por cima ouvimos declarações e ações que
incentivam o ódio e a barbárie, cânticos de pena de morte à moda brasileira, rajadas de tiros, declarações sombrias
dos porões da ditadura, ataques à comunidade LGBT, ataques às universidades públicas e tantos outros delírios
anticivilizatórios. Realmente parece que estamos vivendo numa época pré-moderna, antes até do ancien régime,
uma verdadeira idade média contemporânea”. Araribóia foi um dos últimos a se manifestar, suas declarações
costumam ser polêmicas e contraditórias. Para alguns, suas posições refletem uma falta de bom senso e beiram o
perigoso campo de cultivo de princípios não humanistas. Às vezes eu concordo com ele e às vezes não. De
qualquer modo suas críticas me ajudam a visualizar algumas armadilhas estendidas pelo otimismo civilizatório.
Parece uma espada de dois gumes, o déficit civilizatório de um lado e, do outro, o otimismo civilizatório.
Araribóia, ao longo de sua vida, desenvolveu uma grande repugnância por alguns valores advindos do humanismo
europeu e acho que é daí também sua desconfiança com o otimismo civilizatório. Para Araribóia toda ideia de
avanço civilizatório está marcada por genocídio, escravidão e aculturação. Ele lembra que a modernidade (avanço
civilizatório) só foi possível graças a um processo de colonização (exploração, destruição de culturas, genocídio). E
isso, para ele, continua acontecendo. Barreiras, físicas e conceituais, continuam sendo construídas para defender o
marco civilizatório, para separar os “novos bárbaros” dos “homens civilizados” (os pobres dos ricos, os sem papel
dos documentados, as vadias e os vadios dos homens de bens...). O marco civilizatório precisa ser protegido a
qualquer custo. É, inclusive, em nome do marco civilizatório, em nome de valores universais supostamente
consensuados por todos, que se cometem muitas barbáries (os aparelhos disciplinares e os aparelhos de controle
são frutos do avanço civilizatório). Pergunto se não estaria em curso, paralelamente, duas barbáries: a barbárie do
marco anticivilizatório e a barbárie do marco civilizatório. Um é barbárie escancarada o outro é barbárie
disfarçada. Eu não sou tão pessimista como Araribóia nem tão esperançoso quanto aqueles que acreditam
piamente nos avanços civilizatórios. Adjunto S disse para todos nós: “A cara oculta das utopias civilizatórias, o
avanço do capitalismo (única lógica possível e viável de convivência: modelo econômico, cultural e político),
talvez seja o preço que temos que pagar, ou o preço que pagamos, para não ter que lidar com as barbáries
explícitas. Melhor termos uma democracia, ainda que seja pura formalidade (democracia técnica, democracia
econômica) e um marco civilizatório (ainda que pautado por princípios consensuais e não pluralistas), do que
viver a barbárie a olho nu. Todos de certa forma, até mesmo Araribóia, concordaram com ele. Todos
concordaram, mas cada um colocou o limite do tolerável e do intolerável, o limite das repugnâncias, a uma altura
impossível de ser nivelada pelos demais. “Cada um tem seus limites”, disse Araribóia. E continuou, “gostaria de
retomar uma autora que é citada no volume ‘multiplicidades mesmo’. O nome dela é Chantal Mouffe. Peguei
emprestado, na biblioteca mesmo, um pequeno volume intitulado Prácticas Artísticas y política democrática, que
ela publicou em 2005 no Museu de Arte Contemporânea de Barcelona. Ela é belga mas o livro está em espanhol.
Quero ler para vocês um fragmento que eu acho que tem tudo a ver com nossa conversa: Con vistas a sacar a la

luz la relevancia del modelo agonista de política democrática para las prácticas artísticas, quiero examinar sus

consecuencias para la concepción del espacio público. La más importante es la de que impugna la difundida
concepción en la que, aunque en formas diferentes, se basa la mayoría de las teorías sobre el espacio público,
concebido como el ámbito en el que puede surgir el consenso. Para el modelo agonista, el espacio público es, al
contrario, el campo de batalla en el que se enfrentan diferentes proyectos hegemónicos, sin posibilidad alguna de
conciliación final. (…) Así pues, mi planteamiento es claramente muy distinto del defendido por Jürgen
Habermas, quien, cuando concibe el espacio público político (que llama ‘esfera pública’), lo presenta como el
lugar en que se produce la deliberación encaminada a un consenso racional. Quando li essa passagem fiquei
pensando muito sobre meus incômodos com o marco civilizatório e que na verdade o que me incomoda é essa
idealização do espaço público. Essa ideia de que se sentarmos todos para conversar chegaremos a uma conclusão
do que é melhor para todos por meio de um consenso racional. A razão no final das contas tem que ganhar, tem
que aparecer, para isso que serve o avanço civilizatório. Serve para dizer, olha, isso, hoje em dia, é racionalmente
inaceitável. No entanto, nós mesmos, aqui entre a gente, não chegamos a concordar em temas básicos. Ou melhor
concordamos, mas cada um quer dizer uma coisa diferente do outro com suas concordâncias, o que parece mais
um acordo discordante. Eu acho que a gente deveria tentar trocar de papel, trocar de visão de mundo, entre a
gente, como sugere o volume ‘multiplicidades mesmo’, não para chegarmos a um consenso, mas para
experimentarmos as repugnâncias, os afetos e os pensamentos de outros corações que batem quase ao mesmo
ritmo que o nosso e corações que batem a outro ritmo”. Façamos então as trocas de olhares, disseram todos ao
mesmo tempo, e de olhos trocados encerramos o encontro. “Retomamos então o debate na semana que vem”,
disse adjunta C no corpo de Araribóia. Escrevedor mesmo, no meu corpo, antes que todos saíssem, sugeriu um
novo volume para leitura: “quero propor, para o próximo encontro uma ideia de “multiplicidades mesmo”, que
faltou no material que estamos lendo, quero propor a leitura de um autor sul coreano (radicado na Alemanha) que
fala sobre política shanzhai. O nome dele é Byung-Chul Han e o nome do livro é Shanzhai: el arte de la
falsificación y la desconstrucción en China. Acho que uma política mesmo é de algum modo uma política
shanzhai, uma política da repetição e da reconstrução, por isso estou indicando o volume para leitura”. Depois do
anúncio do escrevedor mesmo, todo nós, de olhos trocados, nos despedimos e corremos para não perder o horário
das 16:25 da linha S.

“Bela, ói que bela Cidadela de uma nova Idade Média! Nela se encastela Uma casta que dá costas à tragédia. Eis Uma ilha de tranquilidade.
Uma ilha que ninguém invade. Uma ilha de paz no oceano Turbulento da grande cidade. Sim, É mais um condomínio fechado De alto luxo,
de todos ilhado, Isolado, alheado, alienado, Apartado e apartheid-armado. Eis a novidade, Eis a nova: a Idade Média Moderna! E a velha
grade Da exclusão que aqui entende ser eterna. Na realidade, Na real Idade Média moderna, A sociedade Não é nada igual, tão livre nem
fraterna. Torre, Muro alto, guarita, Portão duplo, controle, Arma, alarme, sensor; Guarda, Fio de arame farpado, Câmeras, monitores, Cerca
elétrica, medo, Vigilância, TV... Um esquema forte Como um forte, Como um campo de concentração, Bunker ou abrigo, Como domiciliar
prisão, Livre do perigo, Da rua, da praça, do calçadão, Livre da cidade, Dos cidadãos, Livre enfim da liberdade!”. Para escutar a música
Idade Média Moderna (2018) de Pedro Luís, acessar: https://www.youtube.com/watch?v=huCN6hM98Oc.
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[proposição 1 – todas as trocas mesmo] Andei pensando sobre as trocações. Estava andando quando pensei: uma
troca ação é uma ação de troca. Uma troca pode ser provisória ou permanente. Uma troca permanente é aquela
que não tem volta, uma provisória tem volta. Uma troca provisória é uma espécie de tomar emprestado. O tomar
emprestado, por sua vez, é um modo de se apropriar, de incorporar o emprestado. Nesse caso o emprestado é o
próprio emprestador. O que trocamos são olhares. É um empréstimo de mão dupla, por isso é uma troca. Eu fico
com a visão de mundo do outro e o outro leva minha visão de mundo. Normalmente, uma apropriação só tem
uma via. Numa troca de olhares eu me aproprio do olhar do outro e o outro se apropria do meu. Assim, quem
enquadra (o apropriador) também é enquadrado pelo apropriado que, no mesmo ato, se apropria do apropriador.
É uma apropriação mesmo. Eu comecei fazendo troca de olhares comigo mesmo. Em 2005 instalei, na exposição
“Desenho”, uma televisão a uma distância de três metros de uma das paredes da galeria. Andava da televisão até a
parede, desenhava meu contorno cor-po-cor por corpo e retornava. Tudo ficou gravado, meu contorno na parede
e, na televisão, as imagens repetidas da ação de andar e inscrever-me na parede. Num primeiro momento, era uma
troca de olhares comigo mesmo e, logo, com os visitantes. Meu corpo ausente, registrado na parede e reproduzido
na televisão, trocava olhares com os espectadores. Os espectadores também trocavam olhares entre si. Pois para
ver as imagens da televisão eles se colocavam do lado da minha silhueta e eram observados por aqueles que, do
lado contrário, observam meu contorno na parede e vice-versa. Trocavam olhares com a imagem na TV, com
minha silhueta e, ao mesmo tempo, como audiência, por suas posições corporais (ora do lado da TV para olhar a
parede, ora do lado da parede para olhar a TV), eram enquadrados na proposição. Uma dupla troca, um pouco
como a instalação Public space/two audiences (1976) de Dan Graham. Na instalação de Graham, dois espaços
isolados sonoramente e interligados visualmente, um grupo de pessoas de uma sala trocam olhares com as pessoas
da outra sala e, ao mesmo tempo, trocam olhares com as pessoas ao seu redor (com as pessoas com quem
compartilham a mesma sala). Antes de começar as trocas de olhares nas repartições do Museu na Rua, Museu de
Rua, Museu da Rua, participei também da gravação de uma entrevista trocação. Na ação/instalação Projeto Urubu
entrevista Mesmo (2011), realizada em parceria com Gisele Ribeiro, ora eu era Paul Beatriz Preciado (a/o
entrevistada/o) ora eu era Jesús Carillo (o/a entrevistador[a]).1 Ora eu tinha voz feminina num corpo de homem,
ora eu tinha nome masculino num corpo de mulher. Assim, na entrevista, Preciado e Carillo, dois personagens
(um masculino outro feminino), alternavam suas respectivas representações (encenações) do corpo, da identidade
(nome) e da voz. Depois disso resolvi fazer troca de olhares na rua. Peguei um cartaz, escrevi “troco olhares” e fui
para a rua. Tentei primeiro fazer do “troco olhares” uma espécie de serviço de trocação. Em 2016 fui para o
calçadão da Rua Felipe Schmidt e me coloquei do lado de outras pessoas anúncios (compro ouro, compro relógio,
anúncio de cursos, financeiras, dentista, casa de câmbio etc.).2 Com o tempo fui me distanciando dos serviços e me
aproximando de outros espaços de troca. Mas o amarelo, o amarelo dos cartazes “compro ouro”, ficou. Entre 2017
e 2019 fiz várias trocações: trocas de olhares em falações, trocas de olhares no interior da linha M, trocas de
olhares como personagem de uma ficção mesmo, trocas de olhares em outros idiomas e mais trocas de olhares
pelas ruas. De tanto fazer trocas de olhares, percebi três modalidades recorrentes de trocas: visual, falada e
prolongada (con-vivência). Acumulei com as trocas de olhares, com as trocas de visão de mundo, muitos contos
de vista. Um conto de vista é um ponto de vista oblíquo, tão enviesado, por conta das trocas de olhares, que
prefiro chamar de conto de vista. Como havia muitos contos de vista para contar, resolvi ajuntar todos os contos
num volume de cartazes que chamei de “todas as trocas mesmo”. Cada ação/cartaz “troco olhares” é um conto de
vista. E cada conto de vista um conto com várias trocações. Contudo, para além dos contos contados, os cartazes
“troco olhares” do volume “todas as trocas mesmo” estão, sobretudo, para serem usados, estão para serem
mantidos abertos a qualquer hora e em qualquer lugar. São dez ações/cartazes. Para cada ação/cartaz contei com
pelo menos um interlocutor. Na ação/cartaz SCHIMB OCHII, Gabriela Romênia foi minha interlocutora; em
INTERCAMBIO MIRADAS, minhas interlocutoras foram duas robôs; em INTERCAMBIO MIRAES, Javier López
e o Elogio del horizonte foram meus interlocutores; em TAUSCHE BLICKE, Tina Merz foi minha interlocutora;
em CHE AMAÑA NDE REMAÑA, Caio Pacatuba foi meu interlocutor; em TROCO OLHARES ação para o agora
presente, Priscila Oliveira foi minha interlocutora; em ÉCHANGE DE REGARDS, Carolina Moraes e Leto Santos
foram meus interlocutores; em EXCHANGE LOOKS, Juan Terenzi foi meu interlocutor; em
, uma
vizinha do bairro Bom Retiro, que não quis se identificar, foi minha interlocutora; e em אויגן טוישן, Maíra
Dietrich e Marina Sendacz (Biblioteca da Casa do Povo) foram minhas interlocutoras.3 Para além dessas, foram
também duas grandes interlocuções, O Museu de La Novela de la Eterna de Macedonio Fernández e a novela

Viagens de Ahasverus à terra alheia em busca de um passado que não existe porque é futuro e de um futuro que já
passou porque sonhado de Samuel Rawet. O primeiro autor, Fernandez, dedica sua Novela de la Eterna ao leitor.
Para ele, o maior de todos os escrevedores são os leitores. O leitor é a principal personagem da Novela de la

Eterna. É por meio deles, dos leitores, e de outros personagens reais – na novela Eterna os personagens não
fingem viver, eles vivem na ficção, já uma ficção concreta está pragada de personagens irreais – que Fernandez
(2018, p.169) coloca em funcionamento sua máquina de trocación, sua máquina de ruptura da identidade do
autor: “trocabilidad, rotación, turnación del yo lo hace inmortal, es decir, no ligado su destino al de un cuerpo.” O
segundo autor Rawet, apresenta em sua novela, um personagem, Ahasverus, que passa toda sua vida vivendo em
mutações, ora como uma pessoa, ora como outra pessoa, ora como um rio, ora como uma pedra, ora como um
bicho, até metamorfosear-se nele mesmo. De certo modo, na caixa/pacote/capote há três tipos de trocações: as
trocações entre os personagens escrevedores (Sylfaen, narrador S, escrevedor mesmo, adjunto S, tantas pessoas
etc.), as trocações entre os volumes “livro capa” (a sobrevivência do “mesmo”) e as trocações entre as pessoas
encarnadas (a participação dos espectadores/trocadores/(des)empacotadores/leitores etc.). Uma trocação é
também uma espécie de tradução, traduzir uma linguagem de um corpo na linguagem do outro corpo, a visão de
mundo de uma pessoa na visão de mundo de outra. Uma tradução sem volta, diria eu, pois no ato de destrocar, na
hora de devolver o que foi temporariamente tomado emprestado (a visão de mundo do outro), algo fica, nem tudo
é devolvido. Por um breve ou longo instante, como nas Cabeças trocadas de Thomas Mann, o efeito de um mesmo
no outro mesmo faz possível uma encarnação da diferença vivida. Num primeiro instante esta combinação pode
parecer extremamente amorosa, não que não seja, mas com o tempo ela pode fazer também os corpos arderem. O
roçar dos corpos em troca de olhares traz abertura, mas uma abertura, um fazer espaço, traz consigo, ao mesmo
tempo, a marca do que é deixado de fora, de tudo aquilo que é intraduzível como linguagem e como corpo. Uma
troca, nesse sentido, não é uma tentativa de instituir um consenso perene entre os corpos. É, ao contrário, a
constatação da impossibilidade de se estabelecer um consenso final e universal válido para todos os corpos. Se, por
um lado, uma troca de olhares permite que experimentemos a energia da coabitação (do encontro feliz entre as
diferenças), por outro lado, ela também nos faz perceber que os espaços de convívio não são garantidos pelo
consenso que sob suas asas acolhedoras (pra não dizer apaziguadoras) reúne e, muitas das vezes neutraliza, os
diversos dissensos.

Para realizar a ação/ instalação de vídeo Projeto Urubu entrevista Mesmo foi utilizado o conteúdo da “Entrevista com Beatriz Preciado
por Jesús Carillo” traduzido ao português por Gisele Ribeiro e publicado na Revista Poiesis n.15 em julho de 2010. Entrevista disponível
em: http://www.poiesis.uff.br/PDF/poiesis15/Poiesis_15_EntrevistaBeatriz.pdf.
2 Visitar no volume “mesmo mesmo” a publicação “Troco Olhares, mesmo”.
3 Alguns interlocutores realizaram a ação, outros ajudaram com a tradução e outros contribuíram com conversas que estimularam os contos
de vista.
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[proposição 1 – volume mesmo] Seria o “volume mesmo” o volume dos volumes? O hipervolumen de un número
infinito de volúmenes que comenta Borges (2018, p.150) em El libro de Arena? O Livro total e inacabado de
Mallarmé? Ou, simplesmente, teriam as letras entrado em greve? O livro de areia de Borges é um volume com um
número incalculável de folhas. É um livro impossível de ser lido. Lá no livro de areia, as letras e as páginas brotam
incessantemente. O “volume mesmo” também é um volume impossível de ser lido, não porque as letras e as
páginas se multiplicam como no livro de areia, mas porque as letras não se encontram presentes. Ambos, o
hipervolumen de Borges e o “volume mesmo”, são livros impossíveis de serem lidos em sua totalidade porque
neles cabem tudo, tudo está por acontecer. Em um as palavras não cessam de aparecer no outro as palavras não
cessam de desaparecer. Mallarmé em seus fragmentos sobre O Livro afirma que é diante do papel e não
exatamente das letras que um escrevedor se faz. É diante do papel (da tela vazia) que ele se interroga sobre seu
papel (reflexiona sobre sua ação). O volume (O Livro) antes de mais nada é um corpo e, adverte Mallarmé,
precisamos deixar de pensar com a cabeça para pensar com todo o corpo, com todas as suas dobras. É do devir
corpo que surge a linguagem. Por isso seu livro é um livro total e inacabado. São dois livros em um: o livro
impossível de ser escrito (a página/volume em si é o livro escrito sem ser escrito) e o livro sonhado (as letras sobre
o papel). Mallarmé desejava tanto um livro quanto o outro: desejava tanto construir um livro com carácteres
apertados sobre a página quanto desejava um volume com os espaços em branco da página. Em um de seus
fragmentos sobre O Livro, Mallarmé (2002, p.91), reproduz um agradecimento de um tipógrafo/leitor: “Obrigado,
querido poeta, por estas páginas, nas quais, inclusive, o branco final é maravilhoso”. Leia o volume, recomenda
Mallarmé e recomendo eu também. Há alguns volumes “em branco” para serem lidos, há, também, volumes
totalmente “em vermelho” e “em preto” para serem lidos. Alguns são, intencionalmente, todo “em branco”.
Alguns outros são, intencionalmente, todo “em vermelho”. Outros, intencionalmente, todo “em preto”. E há
também aqueles, com pouquíssimas palavras, que são parcialmente “em branco”, parcialmente “em vermelho” e
parcialmente “em preto”. Dos volumes totalmente em branco destaco dois: o “Xerox” Book (1968) de Ian Burn,
uma cópia da cópia da cópia, até cem folhas, da página em branco e a publicação Blank Sheets of Paper
Corresponding to 271 Days of Concepts Rejected (1968) de Christine Kozlov, duzentas e setenta e uma folhas em
branco, uma folha para cada dia de conceitos rejeitados, por meio das quais Koslov “documenta” o não executado
(o vazio como conteúdo). Dos volumes e páginas quase em branco destaco quatro: Sobre a moral de Albert Camus
de Djuly Gava e Daniel Leão, um livro de cem páginas, sendo 99 delas em branco, no qual, na última página,
seguindo a instrução de Camus, aparece a frase “Eu não conheço senão um só dever e este é aquele de amar”; a
publicação Handbook (2010) de Laurie Anderson, na qual aparece, página por página, uma frase que comenta o
próprio gesto de escrever, ler e virar páginas; a publicação Momento Vital de Vera Chaves Barcellos (1979), que
acrescenta, a cada página, uma nova palavra a mesma frase, até, na página 30, completar sua mensagem; e a
página/intervenção/protesto Para no morir de hambre en el arte, realizada na Revista Hoy (1979) pelo grupo
chileno CADA (Colectivo de Accines de Arte), na qual pediam aos leitores para “Imaginar esta página blanca

como la leche diaria a consumir. Imaginar cada rincón de Chile privado del consumo diario de leche como
páginas blancas para llenar”. Dos volumes totalmente “em vermelho” destaco um, o Livro de Carne (1978-79) de
Artur Barrio, um livro para ser lido com os dedos. Dos totalmente “em preto” destaco também um, o
livro/ação/instalação Ruptura (2016) de Hector Zamora. Na ação/instalação de Zamora livros pretos, com páginas
pretas, são rasgados, página por página, embaralhados e depois ajuntados novamente para formar novos volumes.
Desta forma, se dá a ação de romper a ruptura e recompor a ruptura que não se sabe de qual corpo é.1 Nessas
páginas, parcialmente ou totalmente, “em branco”, “em vermelho carne” e “em preto”, lemos não apenas palavras,
lemos o espaço da página; lemos o dizível e o não dizível; lemos o que está na página e o que está para além dela.
Assim como os livros/volumes anteriormente citados, o “volume mesmo” é esse corpo que, com todas as suas
dobras, e não apenas com as palavras, quer conversar com você. Corporalmente, o “volume mesmo” tem as
mesmas medidas, as mesmas dobras e o mesmo formato do volume “comespaçosemespaçomesmo”. Lá as palavras,
os corpos escritos, com espaço e sem espaço, se apertam entre si. No “volume mesmo” (quase completamente “em
branco”), nem sinal de palavras impressas, apenas o “volume mesmo” carimbado sobre o papel. Onde terão ido as
palavras impressas? Terão elas, as letras, por não estarem bem fixadas ao papel, caído? Ou, quem sabe, ficaram
intencionalmente invisíveis, todas elas, em ato de protesto? Em qualquer caso, “volume mesmo” é um “livro capa”
com palavras desaparecidas (só ainda não se sabe o motivo de tal desaparecimento 2). Dito isso, “volume mesmo”,
ou “volume volume”, propõe duas alternativas para o leitor: ser anotado ou ser notado. Caso a escolha do leitor
seja pela primeira opção, o “volume mesmo” estará incompleto. Caso a escolha do leitor seja pela segunda opção o
“volume volume” ali completamente estará.

“150 pessoas vestidas de preto no vão do Centro Cultural Banco do Brasil em silêncio absoluto. Carregam um livro, também preto.
Começam rasgando as páginas uma a uma, para depois deixá-las cair no espaço livre. O som das páginas sendo rasgadas invade o hall. Mais
tarde, os livros com suas páginas descuidadamente recuperadas e colocadas de volta, são deixados sobre uma mesa, como se esperando algo
acontecer, enquanto o som da "ruptura" permanece no espaço livre como uma memória viva, quase tangível. A performance/sound
piece idealizada por Zamora para o CCBB permanece programaticamente aberta, sem um modo único de interpretação. Por um lado,
resume de forma clara o Zeitgeist, o espírito dos nossos tempos, uma vez que gera uma sensação intangível e elusiva de insatisfação e
opressão semelhante ao que muitos de nós sentimos ao refletir sobre o mundo em que vivemos. Por outro lado, a ruptura traz uma
mensagem utópica de catarse e libertação. A coragem necessária para arrancar as páginas é a que pode nos salvar. Através destes livros
rasgados, o artista parece dizer que nós poderemos começar outra vez, ou, parafraseando T.S. Eliot: com esses fragmentos foi que escorei
minhas ruinas”. Citação extraída da página web do artista.
Para assistir o registro da ação acessar o link:
http://www.lsd.com.mx/proyecto?id=119.
2 Em Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, por outros motivos, as palavras escritas desapareceram dos livros e da vida. Matt Siber também
removeu de suas fotografias de paisagens urbanas – prédios, ruas, outdoor... – todas as palavras, apresentando assim, como nas imagens do
filme Fahrenheit 451 de François Truffaut, um mundo sem a presença da linguagem escrita.
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[proposição 1 – 11 mais 11 proposições mesmo] Não pense você que estou de acordo com o que está acontecendo.
Essa é a minha convicção, minha e não do mesmo. Estimulada pela tarefa que me foi designada, “escrever um
levantamento sobre os volumes (livro capa) da biblioteca mesmo (biblioteca que possui apenas um livro com vários
exemplares)”, na falta de evidências robustas e baixas porcentagens de AVFPD (Arte Vida Ficção Participativa
Discursiva), decidi construir “11 mais 11 proposições mesmo”. Essa é a proposição 1, a repetição, o refazer, como
estratégia de autoplagio mesmo. São 11 mais 11 proposições mesmo e todas elas uma tese mesmo, todas elas uma
proposição 1. São no total 22 proposições de proposições 1. Espero que o que eu contar aqui sobre as proposições/teses
1 do mesmo não seja confundido com nenhum acontecimento-linguagem ou acontecimento-corpo (também
chamado volume) empacotado na caixa/pacote/capote. Apesar da semelhança que eventualmente as minhas
proposições mesmo possam ter com os volumes dos pacotes, essas semelhanças, se vistas bem de perto ou bem de
longe, se desfazem em 902 pedaços. Para construir minhas proposições 1 (teses mesmo) elaborei um esquema de
trabalho. Perguntar para cada proposição 1 sobre o mesmo. Perguntar: como funciona isso mesmo? Como foi feito
mesmo? Por que foi feito mesmo? Quem fez mesmo? Onde foi feito mesmo? Onde está mesmo? Isto é uma tese
mesmo? E depois? Alguma outra pergunta? Imagina você que eu, que não tenho muitas opiniões, passei a vida
tentando confirmar o mesmo conto de vista. Assim tive que admitir, como faz meu amigo Macedônio, que uma
pessoa, no fim das contas, como muito, carrega consigo, na vida toda, um par de verdades e alguns contos de vista. Ou
seja, a maior parte de nossas vidas passamos na escuridão, passamos sem saber (o que não é, necessariamente, uma
infelicidade) e, portanto, os acertos, o saber, pesam muito pouco na contabilidade da vida vivida. Como as verdades
são escassas, para dizer a verdade, verdade verdadeira não encontrei por essas bandas mesmo. Os mesmos contos de
vista se repetem aqui e acolá. A mesmidade é absurda e infecunda. Nada pode ser provado (confirmado) e tudo pode
ser provado (como uma boa sopa). Para não ter o peso do fato e da verdade, vivo mesmo. Não vivo de verdade nem
vivo de fato. Antes de encontrar o mesmo eu vivia com metas, agora vivo mesmo (ou vivo o mesmo?). A “intenção” é
apenas uma direção escolhida, no meio do caminho nos perdemos e encontramos outras.

[proposição 1 – variações mesmo] Estava eu com vários assuntos, todos eles igualmente significantes mesmo,
acumulados no corpo e desejava descarregá-los em outro arquivo. Antes de realizar a descarga precisei encontrar um
“aplicativo” para fazer a transferência (para transformar os pensamentos em palavras) e um “dispositivo” para fazer o
armazenamento (o arquivo propriamente dito). Os assuntos que descarreguei foram separados em palavras: ação,
repetição, versão, arquivo, encapar, livro, capa, repartição, biblioteca, mesmo, estilete, ficção, apresentação, meta,
ponto, apropriação, tautologia, participação, projeto, brilho, isto, encontro, perguntas, combustão, corpo, uso, desafio,
ocupado, desocupado. A partir dessas palavras descarregadas e suas respectivas deliberações, estruturei um
procedimento de escrita. Primeiro defini, para cada uma das palavras descarregadas, um título/entrada. Por exemplo,
para a palavra “meta” criei a entrada “a meta é dobrar a meta”, para a palavra participação criei a entrada “o
espectador (mesmo) como produtor”, para a palavra “uso” criei a entrada “em uso mesmo”, para a palavra “isto” criei a
entrada “isto”. Fiz com todas as palavras, criei uma entrada para cada uma delas. Em segundo lugar, uma vez criados
todos os títulos/entradas, iniciei a escrita. Construí, por assim dizer, um fichamento dos assuntos do “mesmo”. Cada
folha uma ficha. Estipulei que cada entrada teria o tamanho de uma folha A5. Tive que lidar com os limites da página.
O tamanho da página é que dava o tom da conversa. Como havia entradas com mais assuntos do que outras, algumas
delas se repetiram. As entradas que se repetiram não são continuidades sobre o mesmo assunto. Elas são uma outra
abordagem sobre o mesmo assunto. Assim sendo elas podem ser lidas em qualquer ordem. Não só as entradas que se
repetem, mas todas elas, todas podem ser lidas em qualquer sequência. Quis fazer assim para que algo do antigo
armazenamento (não das palavras, mas dos pensamentos) fosse mantido. Para que algo do pensamento em sua forma
vaga, flutuante e fragmentada permanecesse nas palavras. Daí também o título do volume, “variações mesmo”. As
folhas se repetem e os assuntos vão variando. Acho que é aí, nesse movimento de saltar, de folha em folha, que está a
“tese mesmo”. Eu até pensei em repetir esse procedimento de descarga mais vezes. Fazer outros tipos de “variações
mesmo”. Variações mesmo? Sim, dá para variar mesmo, ou variar no mesmo. Além disso, as “variações mesmo”,
enquanto forma de descarga/armazenamento, por tabela, evitam o enredo progressista e a exclusividade das narrativas

acabadas. As partes se embaralham, saltamos de uma página à outra sem concluir um pensamento. As
simultaneidades, numa escrita, são escassas, para ler temos que nos ater a cada parte, a cada assunto, a cada palavra,
uma por vez. A linguagem é um corpo de estrutura sólida que, no entanto, quando amassada, cortada, fatiada,
triturada e espremida (não exprimida) exala vagueza e malemolência. Outro dia, quando voltava para a biblioteca
mesmo, esse ambiente de cor parda carregado de exemplares do mesmo “livro capa”, ambiente no qual trabalho nas
páginas/fichamentos dos assuntos do “mesmo que desafia o mesmo”, solicitei uma abertura para que as palavras
possam tomar ar e sol e assim haja nelas, concretamente, alguma brisa e luz.

[proposição 1 – mostrando mesmo] Todo ano realizamos, na biblioteca mesmo, uma pequena mostra de cartazes. Os
usuários da biblioteca costumam confundir a mostra de cartazes com algum tipo de exposição de arte. Por isso, para
não serem confundidos com uma exposição, chamamos os cartazes de “mostrando mesmo”. Como o espaço da
biblioteca mesmo é muito pequeno, tão pequeno que concretamente espaço “espaço” não há, enviamos a mostra aos
usuários, envelopada em um volume “livro capa”. Selecionamos para cada mostra, 10 cartazes e um complemento.
Cada volume “livro capa” enviado, a cada usuário da biblioteca, é discretamente diferente dos demais. Em alguns
volumes o preto e branco é dominante, em outros há algo de cor colorida, alguns tem mais democracias e outros mais
estados. Todos os cartazes mostram e comentam ações e declarações que foram realizadas pelos usuários ou pelos
adjuntos da biblioteca mesmo. Algumas ações aconteceram nas repartições da biblioteca mesmo, algumas outras em
outras repartições e espaços públicos externos (rua, calçada, praça). Todos os cartazes são dupla face, são reversíveis,
podem ser usados só de um lado, só de outro lado, ou em ambos os lados. Em comemoração ao quarto aniversário da
biblioteca mesmo, a repartição (ação de repartir) está preparando uma caixa/pacote com 22 volumes para ser
distribuída entre os usuários visitantes. Todos sabem que na biblioteca mesmo só há um tipo de volume “livro capa”
com vários exemplares (os livros encapados com a capa “livro capa”). Um dos volumes escolhidos para fazer parte da
caixa/pacote foi o “mostrando mesmo”. A inclusão do “mostrando mesmo” na caixa/pacote me deixou muito contente,
pois sou eu quem prepara (embalo) as mostras. Para caixa/pacote eu preparei quatro variações da mesma mostra, com
aquelas pequenas modificações, um pouquinho de democracia aqui um pouquinho de estado ali e, de vez em quando,
um pouco de cor colorida. Assim, temos no conjunto as seguintes peças: o cartaz “mostrando mesmo” que descreve a
própria mostra; “dos vadios vagos” que apresenta um comunicado; “O retorno de Araribóia” que relata sobre o
adjunto mesmo; “falação” que comunica uma troca de olhares [uma (des)ocupação] por motivo do colóquio
Bioestética; “livro capa” que mostra um registro da ação/instalação Biblioteca mesmo: lugares para desocupad_s
realizada no Espaço Embarcação; “aos corpos” que apresenta uma declaração sobre a ação de carimbar corpos com a
palavra “PATRIMÔNIO”; “encapamos livros” que apresenta um anúncio da ‘rep art ação”; “troco o troco”, um troco

mesmo, que de-anuncia os vazamentos programados; “eau de cologne”, que, assim como “rep art ação” e “troco o
troco”, comunica uma ação de distribuição; “uma e três democracias” e “um e três estados”, suplementos do jornal
falação distribuído no interior da linha S e da linha M, que tipificam as intermitências da vida democrática; e
“intencionalmente em branco” que complementa a mostra.

arquivo mesmo 1

Documentos, declarações, comunicados, folhas soltas encontradas no interior da biblioteca mesmo e
aqui reunidas em ordem cronológica: Isto é uma tese, mesmo (2019); Intencionalmente em branco
(2019); Falação (quase falada e quase escrita) – A Arte da performance teoria e prática por Esther Ferrer
(2018); Declaração provisória de supressão conceitual e estética (2017); Comunicado para ser lido sem
voz, para ser lido sem corpo presente e para ser lido sem mente (2017); Processo para uma verdadeira
tautologia (2017); Diploma mesmo (2012); Declaración mismo (2008); Da série Sobre tornar-se Jopara
(2015), certidões de nascimento (dupla partida), Fran Favero (1987); Exposição reimpressa: Hacia un
perfil del arte latinoamericano [três infiltrações] (1972-2018); Superantropofagia mesmo (1967-2017).
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Sob digressão de Maria Raquel da Silva Stolf (orientadora mesmo),
letras escrevedoras mais apresentante legal Silfarlem Junior de Oliveira
oferecem:

O MESMO
DESAFIA
O MESMO
uma tese/proposição/ficção
elaborada junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do CEART/UDESC,
para obtenção do título de doutor (mesmo) em Artes Visuais.

Por ocasião dos atos de apresentação, a banca mesmo, também conhecida como
BANCA EXAMINADORA, contou com a participação de:

Maria Raquel da Silva Stolf (orientadora – CEART/UDESC)
Paulo Roberto de Oliveira Reis (membro – DA/UFPR)
Telma Scherer (membra – DLLV/UFSC)
Regina Melim Cunha (membra – CEART/UDESC)
Silvana Barbosa Macedo (membra – CEART/UDESC)

F. polis, 04 de setembro de
2019
apoio: bolsa promop – ceart/udesc e pdse/capes
agradecimentos interespaciais: raquel stolf e carolina moraes

Boa tarde a todo mundo. Obrigada por terem
vindo. A arte da performance teoria e prática
[falação].i
A performance som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio “Não

estou ouvindo sua fala apenas ouço o som dos
seus lábios” som de lábio som de lábio som de
lábio.
Por meio da performance som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio.
Para a performance som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio.

som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio.
Diante da performance som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio.
Depois da performance som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio.
Em busca da performance som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio.
Vídeo performance som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio.

Da performance som de lábio som de lábio som
de lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio.

Áudio performance som de buzina som de
buzina som de buzina som de buzina som de
batida som de batida som de buzina som de
buzina som de buzina som de sino som de sino
som de sino som de buzina som de buzina som
de buzina som de buzina som de buzina som de
buzina som de buzina som de buzina som de
buzina som de buzina som de buzina som de
buzina som de buzina som de buzina som de
buzina som de buzina som de buzina som de
buzina ruído som de sino som de sino risada
risada risada da plateia ruído som de lábio som
de lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio pausa pausa ruído som de
lábio som de lábio som de lábio.

Antes da performance som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio

Rádio performance som de botão de rádio som
de botão de rádio som de botão de rádio som de
botão de rádio som de botão de rádio som de

Sobre a performance som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio.
Na performance som de lábio som de lábio som
de lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio.

botão de rádio som de botão de rádio som de
botão de rádio som de botão de rádio som de
outro botão de rádio som no rádio som no rádio
som no rádio som no rádio som no rádio som no
rádio mais som de lábio som no rádio mais som
de lábio som no rádio mais som de lábio som no
rádio mais som de lábio som no rádio mais som
de lábio som no rádio mais som de lábio som no
rádio mais som de lábio som no rádio mais som
de lábio som no rádio mais som de lábio som no
rádio mais som de lábio som no rádio mais som
de lábio som no rádio mais som de lábio som no
rádio mais som de lábio som no rádio mais som
de lábio som no rádio mais som de lábio som no
rádio mais som de lábio som no rádio mais som
de lábio som no rádio mais som de lábio som no
rádio mais som de lábio som no rádio mais som
de lábio som no rádio mais som de lábio som no
rádio mais som de lábio som no rádio mais som
de lábio som no rádio mais som de lábio som no
rádio mais som de lábio pausa som de lábio som
de lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio.

som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio.

Performers minimalistas sem som de lábio sem
som de lábio sem som de lábio sem som de lábio
sem som de lábio sem som de lábio sem som de
lábio sem som de lábio sem som de lábio sem
som de lábio sem som de lábio sem som de lábio
sem som de lábio sem som de lábio sem som de
lábio sem som de lábio sem som de lábio sem
som de lábio sem som de lábio sem som de lábio
sem som de lábio sem som de lábio sem som de
lábio sem som de lábio sem som de lábio sem
som de lábio sem som de lábio sem som de lábio
sem som de lábio sem som de lábio sem som de
lábio sem som de lábio sem som de lábio sem
som de lábio sem som de lábio sem som de lábio
sem som de lábio sem som de lábio sem som de
lábio sem som de lábio.

Performance da destruição ou de destruição som
de porretada na mesa som de porretada na mesa
som de porretada na mesa som de cadeira ao
chão som de cadeira ao chão som de lábio som
de lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio pausa som de objeto ao chão
som de objeto ao chão pausa pausa pausa som de
página som de página som de página som de
lábio som de lábio som de página som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio.

EXPRESSIONISTA PERFORMEaaaaR som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio

Pipi caca performance som de coisas ao chão som
de coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão som de
coisas ao chão som de coisas ao chão ruído
tirilintar risada risada aplauso aplauso aplauso
risada som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de papel ao chão som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio.

Mon(ñ)oii performance risada risada som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio pausa
pausa som de clique som de clique som de clique
pausa som de clique som de clique risada som de
clique som de clique som de clique som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio

som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio.

Oto ou auto performance som de lábio pausa
pausa som de lábio som de lábio pausa som de
lábio pausa pausa pausa som de lábio som de
sapato ao chão som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio pausa pausa som de sapato ao
chão som de atrito som de atrito som de atrito
som de roupa som de roupa som de roupa som
de atrito som de atrito som de passos som de
passos som de passos som de lábio som de lábio
som de aplausos som de aplausos pausa som de
clique som de clique som de clique som de atrito
som de atrito som de atrito som de clique som de
clique som de atrito som de atrito som de atrito
som de atrito som de atrito som de atrito som de
clique som de atrito som de atrito som de atrito
som de atrito som de atrito som de clique som de
clique som de atrito som de atrito som de atrito
som de toque som de toque som de toque som
suave de toque som suave de toque mais som de
clique som de caricia som de caricia som de
caricia mais clique som de toque som de toque
som de toque som de toque som de atrito som de
atrito som de atrito som de atrito som de atrito
som de atrito som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
página som de página som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio.

Cool performance som de lábio som de lábio som
de lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio.
Performances autobiográficas som de lábio som
de lábio som de roupa ao chão som de roupa ao
chão som de cadeira som de cadeira som de
batida vou contar para vocês minha vida mas
não vou aceitar nada que faça essas coisas não
ouço no tempo não ouço não ouço San Sebastián
não ouço não ouço justo antes som de clique
som de clique som de clique não ouço não ouço
som de clique som de clique.

Performances psicológicas silêncio atuado
silêncio atuado silêncio atuado silêncio atuado
silêncio atuado silêncio atuado silêncio atuado.
Performances patológicas silêncio atuado
silêncio atuado silêncio atuado silêncio atuado.
Performances psicóticas psicopáticas performers
neuróticas
performers
esquizofrênicas
performers masoquistas performers sádicas
performers
megalômanas
performers
megalomaníacas som de lábio som de lábio som
de lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio.
Performances nacionais som de lábio som de
lábio som de lábio performance ilhéus
performance bascas performances galegas
performance vaticanas performance francesas
performance alemãs [performance europeias]
performance chinesas [performance latinoamericanas] som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio.
Euro performance som de lábio som de lábio
som de lábio.
Não euro performance som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio.

Cripto performance som de cadeira som de
cadeira som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido
escondido som escondido som escondido

som
som
som
som
som
som
som
som
som
som
som
som
som

escondido som escondido som escondido som
escondido som escondido som escondido som
escondido som escondido som escondido som
escondido som escondido som escondido som
escondido som escondido som escondido som
escondido som escondido som escondido som
escondido som escondido som escondido som
escondido som escondido som escondido som
escondido som escondido som escondido som
escondido som escondido som escondido som
escondido som escondido som escondido som
escondido som escondido som escondido som
escondido som de pancada amplificada som de
lábio som de lábio som de lábio som de cadeira
som de lábio som de lábio som de lábio som de
lábio som de lábio.
Meta-performance
silêncio
acompanhado
silêncio acompanhado silêncio acompanhado.
Macho performance som agressivo silêncio
agressivo som de lábio ponderado som de lábio
ponderado.
Performances falocráticas som de lábio agressivo
com pinto som de lábio com pinto som de lábio
agressivo com pinto som de lábio com pinto som
de lábio sem pinto som de lábio.
Sexy performance som de lábio som de lábio som
de lábio.
Performances feministas som de lábio som de
lábio som de lábio som de página som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de
página som de lábio som de lábio som de lábio
som de lábio som de página som de lábio som de
lábio som de lábio som de lábio som de página
som de lábio.
O corpo gráfico Sylfaen Onze apresenta uma
transcrição/tradução/falação (quase escrita) de
fragmentos da conferência/performance El arte
de la performance teoría e práctica realizada
pela artista espanhola Esther Ferrer, no dia 22 de
janeiro de 2012 no Es Baluard Museu d’Art
Modern i Contemporani de Palma. Tanto a ação
sussurrada de Ferrer quanto a falação sonora
reescrita pelo procedimento Sylfaen Onze,
abordam a genealogia e a prática da
i

performance, seus antecedentes a partir das
Vanguardas Históricas, seu desenvolvimento nas
décadas de 60 e 70 do século passado, assim
como suas diversas estratégias no uso do corpo
praticado, falado (ou quase falado) e escrito (ou
quase escrito).
ii Em espanhol a palavra “mono” é usada para
designar
genericamente
os
primatas
pertencentes ao subgrupo antropoide (macacos).
Mono também é um adjetivo que indica que
algo ou alguém é bonito, engraçado ou de
aparência agradável. Outra palavra sonoramente
similar é a palavra “moño” usada para nomear
cabelos presos na parte baixa ou na parte alta da
cabeça, em português chamamos de coque.
Mono além do mais se refere a emissão sonora
monofônica.

DECLARAÇÃO PROVISÓRIA
DE SUPRESSÃO CONCEITUAL E ESTÉTICA

Declaro para os devidos fins que as construções do mesmo, “mesmo”, mesmo,
mesmo doravante deixam de utilizar a ideia de t e x t o e o b r a como composições
conceituais e estéticas. Sem nada negar, incluindo a negação, “hora visto, hora não visto,
nunca fora da visão”, reloco, por “renúncia limitada”, as palavras “t e x t o e o b r a” pelas
palavras: “ocasião”, “espaço”, “lugar”, “corpo”, “membro” “situação”, “proposição”, “ação”,
“apresentação”, “texto obra”... Uma vez esvaziado de prerrogativas inventivas, conceituais
e estéticas, ressalto que a entidade mesmo não possui propriedade em forma alguma. Todas
as palavras e demais utensílios utilizados neste documento e em quaisquer outros
documentos do mesmo são mobílias emprestadas. Diante desses episódios é inútil insistir
na tentativa de determinar, ainda que alusivamente, uma identidade ou categoria do
mesmo. Todas as categorias prestam ao mesmo, mas o mesmo não se presta às categorias. É
oportuno anotar, prevendo futuras reprovações objetivas, que as palavras não são
conceitos, como também as coisas não são ilustrações desprovidas de intenção.

Adjunto mesmo, primeiro de maio de 2017.

para ser lido sem voz
Sylfaen O espaço anterior, reservado no início desta linha, entre a margem e a letra “O”,
equivale ao tamanho imaginário de uma palavra. A palavra doravante descrita, nunca vista
e nunca ouvida, não possui representante gráfico e sonoro, não pode ser escrita nem falada.
É uma palavra que assim existe e que assim gostaria de continuar existindo. Comunico
neste documento, pontualmente, uma descrição sobre a palavra “Sylfaen”, anteriormente
referida, elaborada pelos membros do (infra)ordinário que, igualmente, afirmam a
inexistência daquilo que correntemente chamamos de palavra. “As palavras não vivem
nem morrem, não contam o tempo e, por isso, não existem na maneira que certas
existências a condicionam”. Contudo, acreditam que todas as palavras sobrevivem para
além de seus conceitos/significados e das utilidades atribuídas pelos humanos. Em especial,
relatam sobre a especificidade da palavra muda (“Sylfaen”) que estamos tratando.
Paradoxalmente sua aparição, por falta de corpo indicativo, está apoiada pela não
verbalização escrita e oral. Há quem diga que escrever é fazer nascer palavras, há quem
diga que escrever é enterrar as palavras. No entanto, para uma palavra sem grafia e muda
ela não pode ser nem escrita nem pronunciada, apenas falada por meio de outras palavras
desconhecidas. Os humanos ignoram essas palavras e por isso as consideram fantasmas ou
algum tipo de linguagem privada. As palavras negam veementemente à atribuição humana
de que para existirem precisam ser ditas ou escritas. Consideram que elas próprias possuem
as suas “formas de vida”, suas “a-parições” e “domínios” de uso. Cada palavra tem um
“tamanho”, mas suas medidas e suas posições são variáveis. A palavra sobre a qual
imprecisamente descrevo entre aspas, por exemplo, de acordo com os (infra)ordinários,
tem o tamanho médio de uma palavra invisível, não é grande nem pequena. Os (infra)
ordinários também relatam que, muito antes de tudo, as palavras não possuíam
acompanhamentos pontuais e que, letra a letra, andavam juntas. Nenhuma delas se sentia
mais palavra ou menos palavra que outra. Hoje em dia as palavras reclamam das
imposições acrimoniosas dos humanos, que as querem como objetos precisos, sem
ambiguidade e altamente produtivas no que concerne a criação de superconceitos. Devido
a essa situação muitas palavras estão se rebelando e abandonando monumentos
enunciativos criados para aprisioná-las. Algumas delas, inclusive, em forma de protesto,
permanecem mudas e desocupadas de significado. Em certa ocasião um representante dos
seres humanos, os proprietários das palavras, perguntou internamente a palavra muda, que
não se quer nem escrita e nem falada, qual era o motivo de tamanha desobediência. Ela
respondeu para si própria, quase a zero, sem espaço e sem escuta: “para os humanos somos
como objetos descartáveis, corpos sem alma que podem ser livremente abusados”. E dito
isso, sem voz, muda, continuou com uma fala que não é sua.

para ser falado sem corpo presente
Sylfaen O tempo anterior, reservado no início desta frase, equivale ao tamanho imaginário
de uma palavra. A palavra doravante descrita, nunca vista e nunca ouvida, não possui
representante gráfico e sonoro, não pode ser escrita nem falada. É uma palavra que assim
existe e que gostaria de continuar assim existindo. Comunico neste intervalo,
pontualmente, uma descrição sobre a palavra “Sylfaen”, anteriormente referida, elaborada
pelos membros do (infra)ordinário que, igualmente, afirmam a inexistência daquilo que
correntemente chamamos de palavra. “As palavras não vivem nem morrem, não contam o
tempo e, por isso, não existem na maneira que certas existências a condicionam”. Contudo,
acreditam que todas as palavras sobrevivem para além de seus conceitos/significados e das
utilidades atribuídas pelos humanos. Em especial, relatam sobre a especificidade da palavra
muda (“Sylfaen”) que estamos tratando. Paradoxalmente sua aparição, por falta de corpo
indicativo, está apoiada pela não verbalização escrita e oral. Há quem diga que escrever é
fazer nascer palavras, há quem diga que escrever é enterrar as palavras. No entanto, para
uma palavra sem grafia e muda ela não pode ser nem escrita nem pronunciada, apenas
falada por meio de outras palavras desconhecidas. Os humanos ignoram essas palavras e
por isso as consideram fantasmas ou algum tipo de linguagem privada. As palavras negam
veementemente a atribuição humana de que para existirem precisam ser ditas ou escritas.
Consideram que elas próprias possuem as suas “formas de vida”, suas “a-parições” e
“domínios” de uso. Cada palavra tem um “tamanho”, mas suas medidas e suas posições são
variáveis. A palavra sobre a qual imprecisamente descrevo entre aspas, por exemplo, de
acordo com os (infra)ordinários, tem o tamanho médio de uma palavra invisível, não é
grande nem pequena. Os (infra)ordinários também relatam que, muito antes de tudo, as
palavras não possuíam acompanhamentos pontuais e que, letra a letra, andavam juntas.
Nenhuma delas se sentia mais palavra ou menos palavra que outra. Hoje em dia as palavras
reclamam das imposições acrimoniosas dos humanos, que as querem como objetos
precisos, sem ambiguidade e altamente produtivas no que concerne a criação de
superconceitos. Devido a essa situação muitas palavras estão se rebelando e abandonando
monumentos enunciativos criados para aprisioná-las. Algumas delas, inclusive, em forma
de protesto, permanecem mudas e desocupadas de significado. Em certa ocasião um
representante dos seres humanos, os proprietários das palavras, perguntou internamente a
palavra muda, que não se quer nem escrita e nem falada, qual era o motivo de tamanha
desobediência. Ela respondeu para si própria, quase a zero, sem espaço e sem escuta: “para
os humanos somos como objetos descartáveis, corpos sem alma que podem ser livremente
abusados”. E dito isso, sem voz, muda, continuou com uma fala que não é sua.

para ser lido/pensado sem mente

“Sylfaen”

Contudo, o autor, sequer comprovou nos autos

ter havido qualquer extravio, razão pela qual não pode a Empresa Ré ser

compelida a indenizar quaisquer danos materiais, o que representaria

verdadeira tautologia.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por RODRIGO MORENO PAZ BARRETO e PDDE-041450105, protocolado em 03/03/2017 às 13:00 , sob o número WFEL17100068940
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsc.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0007901-38.2016.8.24.0091 e código 8940C9B.
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breve excursão mesmo e seus membros adjuntos

I

A primeira personagem irreal desta ficção mesmo é a fonte
Sylfaen, um tipo vago de procedência pouco conhecida. Seu nome
adotivo, registrado em 1998 por Geraldine Wade e John Hudson
(2000, p. 3), deriva da língua galesa (Welsh) e significa “fundação”.
É sabido que Sylfaen ao longo de sua vida nunca aceitou
comodamente as ilustres prerrogativas galesas atribuídas ao seu
nome. Incomoda, sobretudo, certas noções de origem e original que
a palavra “fundação” remete. Por conta disso Sylfaen recorreu a

lógica

do

suplemento

aprimorada

por

um

tipógrafo

desconstrucionista de nome Jacques Derrida.
De acordo com Vincent Descombes (1998, p.181-199),
estudioso do assunto (La même el l’autre), a caixa de um tipógrafo
desconstrucionista está composta por uma gama extra de elementos
gráficos, oriundos do script irracional, que ampliam os limites do

script racional. A linguagem (unívoca) é cheia de duplicidades e
enganos e o projeto desconstrucionista (linguagem equívoca), no

1

lugar de escamotear os desvios, os multiplica. Promove, por assim
dizer, um jogo de dupla face entre ambas as tendências da
linguagem, o unívoco e o equívoco. Na prática, no lugar da
descrição (lógica da identidade, da definição), constitui como tarefa
do construtor de pensamentos da diferença delimitar (desconstruir)
as retenções e hierarquias geradas pela máquina do pensamento dito
objetivo. É uma tentativa de estender os limites do argumentativo
para além do argumentativo (a subjetividade como parte da
linguagem objetiva) ou simplesmente reconhecer, como faz Derrida
(2016, p.120), “que há argumentações e argumentações”. A

desconstrução, portanto, não é uma negação ou destruição do
argumentativo. Com a adoção da ferramenta desconstrucionista,
declara Derrida (2016, p.121), não se renuncia a argumentação, o
que se recusa é certas condições, protocolos, competências
naturalizadas como indispensáveis aos portadores do discurso. A
multiplicidade argumentativa ao levar em conta a “dimensão
performativa” da linguagem provoca, por tabela, a desnaturalização
dos discursos.

2

Outro tipógrafo, Gilles Deleuze, que trabalha na mesma
linha de desmontagem que Derrida, assegura que o pensamento dito
irracional (não-senso) também é pensamento. Ao refletir sobre os
paradoxos da lógica do sentido Deleuze trama uma rebelião
deflagrada por significantes e significados flutuantes. Nesta rebelião
a linguagem é um acontecimento, uma coisa/corpo, como outra
qualquer, que sofre e insufla o acaso. Não há, afirma Deleuze (2009,
p.26), entre as proposições e as coisas, nem monismo (identificação)
nem dualismo (oposição). A relação entre elas, para Deleuze (2009,
p.27;44), é como a relação entre um objeto e sua imagem diante do
espelho. No entanto, na relação entre linguagem e coisa “o que se
acha de um lado não se parece com o que se acha do outro..., [ao
mesmo tempo] são simultâneas sem nunca serem iguais, uma vez
que a instância tem duas faces, das quais uma sempre falta à outra”.
A linguagem, enquanto mobiliário, assim como o espelho é uma
instância de dupla face.
Voltando à lógica do suplemento, da qual faz uso a fonte
Sylfaen em sua empreitada de evasão do essencialmente

fundamental – “suplente e vicário, o suplemento é um adjunto”

3

(DERRIDA, 1973, p. 178) –, Descombes apresenta outra proposição
de Derrida que converge com as prerrogativas de uma buscadora da
repetição. Segundo Descombes (1998, p.191), Derrida alega que na
origem não existe o primeiro originário (único) senão um retardo
originário. Ou seja, desde a “primeira vez” há uma différance (um
retardo), pois a “primeira vez” só é a “primeira vez” porque há uma
“segunda vez”. A “primeira vez” se fosse a “única vez” não seria
origem de nada. O primeiro só é o primeiro porque há um segundo.
Consequentemente o segundo não é apenas o que vem depois do
primeiro, ele é o que permite que o primeiro seja primeiro. O
segundo ajuda o primeiro com sua força de retraso. De certa forma,
quando falamos “primeira vez” ou instituímos algo como primeiro
(como fundação), estamos dizendo, com o mesmo ato de fala, que
há um segundo. Ou seja, o segundo, em prioridade (não em ordem),
acompanha o primeiro, o original já é uma cópia, uma repetição.
Como palavra/linguagem que é, Sylfaen prefere aguçar seu
papel de suplência, de repetição e deslocamento contínuo, no lugar
de encarnar o discurso fundamentalista da presença. Desde antes de
seus pais adotivos confirmarem seu nome fantasia, ela se enxergava

4

a si mesma como um duplo. Como um “segundo” qualquer que é o

outro e, ao mesmo tempo, o mesmo. Dois discursos, dois olhares,
duas escutas que é uma só e, simultaneamente, duas.

5
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II

Havia dito anteriormente, no início deste volume, que
Sylfaen é uma personagem irreal. Gostaria de estender esta
afirmação à todas as figuras designadas como personagens. Todas as
personagens deste volume são irreais.
Para ser mais abrangente eu diria que todas as personagens
deste volume e de outro qualquer são irreais. Nisto se baseia uma

ficção mesmo (fingir fingir) que é por natureza uma ficção concreta
(STOLF, 2016).
Sylfaen, como é costume entre as personagens irreais,
recentemente adquiriu para si um narrador. A aquisição, justifica
ela, foi feita com o propósito de contar com ajuda para realizar as
duras tarefas cotidianas do cultivo e armazenamento de letras. No
caso em questão, poderia eu dizer que, diferentemente do que se
acredita, o narrador é propriedade da linguagem e não o contrário.
Entre Sylfaen e o narrador a relação é de outro tipo. O
narrador é o Kratt de Sylfaen. Um Kratt, segundo a mitologia
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estônica, é uma criatura que, mediante um acordo místico, se torna
uma espécie de extensão de quem requisita sua presença. Um Kratt
pode encarnar em diversas formas dependendo das necessidades do
requerente. No caso de Sylfaen, seu Kratt tem características de
uma máquina narrativa feita de utensílios domésticos que replica

contos de vista.
Após a encarnação, Sylfaen vestiu seu Kratt com um nome
Severino, muito parecido ao seu. Como “são muitos Severinos iguais
em tudo e na sina” (MELO NETO, 2016, p.19-21), Sylfaen apelidou
seu Kratt de narrador S. Uma vez encarnado narrador S, começou a
ocupar-se com as tarefas descritivas. A principal delas, cultivar um
acúmulo de volumes mesmo. Há quem diga que a predileção pelo
“mesmo” advém do esvaziamento do “eu” claro e o aparecimento do
“eu” turvo representado graficamente pela letra S. O “eu” S e o “eu”
S, ora juntos ora separados, ora sozinhos ora acompanhados,
materializaram 11 mais 11 volumes do mesmo desafia o mesmo.
Assim, na proposição mesmo, quando falamos “eu” falamos “eus”.
Cada volume um mesmo. Cada mesmo uma repetição e um
(re)começo. Cada volume mesmo, um mesmo completo e, ao
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mesmo tempo, um mesmo que nunca começa e, por isso mesmo,
nunca acaba. Segundo o narrador S, o exercício de repetição
praticado nos volumes mesmo descentraliza as disposições e permite
uma trocação de “eus”. A ambição de vida da proposição o mesmo

desafia o mesmo é a sobrevivência pela troca e não pela
permanência do ser. Macedonio Fernández (2018, p.186) em o

Museo de la Novela de la Eterna, romance composto por
“veintinueve prólogos de no dejarla empezar”, realizou algo
semelhante. Macedonio, nos 29 prólogos, conta tudo que vai
acontecer no romance da Eterna e a novela nunca começa. De
acordo com o narrador S, o desejo de Macedonio, com seus prólogos
intermináveis, era praticar uma trocación capaz de desarticular a
unidade daquilo que chamamos “eu”. Postergar o fim pela mutação
realizando uma contínua troca de olhares. “Soy el imaginador de

una cosa: la no-muerte; y la trabajo artísticamente por la trocación
del yo, la derrota de la estabilidad de cada uno en su yo”
(FERNÁNDEZ, 2018, p.167).
No lugar de ter ou ser um corpo, saber/sabor a um corpo.
Como disse o velho escritor argentino de sobrenome Fernández
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(2018, p.197) “ao organismo interessa viver: não lhe interessa ser”.
No fundo no fundo, são muitos “eus”, alguns visíveis e outros
invisíveis. Alguns encarnados em primeira, segunda e terceira
pessoa, outros sem pessoa e sem nome próprio fixo. Várias são as
pessoas trabalhadas (ocupadas e desocupadas) no mesmo desafia o

mesmo. Vários são os duplos. E um duplo, vale a pena lembrar, não
é uma dupla. São vários “eus” em trocação.
Ora uma silhueta, ora um adjunto, ora uma troca de olhares,
ora um desocupado, ora um ocupado, ora uma desocupada, ora uma
ocupada, ora uma linha de transporte coletivo, ora uma falação, ora
um corpo com espaço, ora um corpo sem espaço, ora um nome
composto de vários nomes infiltrados pelas páginas do mesmo.
Assim sendo, além da participação do adjunto S, do narrador
S, escrevedor mesmo, tantas pessoas e do tipo Sylfaen, as
proposições do mesmo (no mesmo desafia o mesmo) contam
também com a participação (com o “eu” trocado), na versão
encarnada,

de

Carolina

Moraes

nos

volumes

“comespaçosemespaçomesmo”, “cartas à uma banca mesmo” e “livro
de resenhas (mesmo)” e nas ações, “vazamento programado”,
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“tautologia instantânea” e “aos corpos com espaço, tripalogia”;
Daniel Leão, letra P e letra L no volume “cartas à uma banca
mesmo”; D, R, R, C, A, T, L, S, R, J, P, M, O, J, C, L, P, R, S no
volume “linha S”; Carolina Moraes, Javier Díez, Leto Santos,
Gabriela Rumania, Tina Merz no volume “todas as trocas mesmo”;
Tina Merz em “livro capa” capa dura; Gustavo Reginato e Carolina
Moraes nas mãos extras nos volumes em grandes formatos; Kamilla
Nunes em “Biblioteca mesmo lugar de leitura para desocupad_s”;
Leto Santos em “ocupação mesmo”, “ocupado/desocupado”; Gabi
Bresola em “Lula livro” e “Exposição reimpressa: hacia un perfil del
arte latinoamericano”; Letra I em “A arte da performance teoria e
prática por Esther Ferrer”; Estudantes secundaristas na ação “Museu
do Bairro”; Borges em “Informe biblioteca mesmo”; Coletivo
Maruípe em “O retorno de Araribóia”; Araribóia e PACA em
“Engenharia Blackconcreta”, “O retorno de Araribóia, mesmo” e
“Unidade descolonizadora: água do Cricaré”; Manifestantes em
“patrimônio”; e Raquel Stolf em o mesmo desafia o mesmo
(proposição/tese).

11
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III

Dizem as más línguas que é muito arriscado manter um
Kratt narrador desocupado. Ele precisa continuamente trocar de
papel (e de nome) para não sucumbir suas energias em
empreendimentos discursivos meramente ilustrativos.
Alguns Kratts concordaram em receber ajuda terapêutica do
jardineiro curandeiro Ludwig Wittgenstein no tratamento de suas
inconstâncias veiculares, submissões afetivas e dependências físicas,
todas elas causadas pela alta ingestão diária de uma dieta unilateral
composta apenas por substâncias reais. O tratamento acabou
provocando um efeito não previsto. Tal efeito foi relatado no
volume “variações mesmo”, volume “falação” e, doravante, batizado
de efeito W, efeito duplo vê ou efeito vê dobrado.1

Os nomes por extenso da letra W “dáblio”, “dabliú”, “dábliu” são variantes da
pronúncia em inglês double-u (“duplo u”). Em espanhol a letra W também
apresenta vários nomes: uve doble, ve doble, doble uve, doble ve. Consultar
Vocabulário
Ortográfico
da
Língua
Portuguesa,
disponível
em:
http://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario Consultado em 01
de maio de 2019.
1
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O efeito W (vê dobrado) provoca distorções na linguagem
capaz de adulterar e comprometer sua finalidade instrumental
representativa, interpretativa e explicativa.
Estas distorções, conforme Wittgenstein (1999, p.82),
aparecem frequentemente no ato de leitura, quando “as letras, todas
mais ou menos do mesmo tamanho, aparentadas também pela
forma, e se repetindo sempre”, se tornam tão familiares como rostos
conhecidos.
Desejando experimentar o efeito W (vê dobrado), leia em
ziguezague, repetidamente, para si mesmo, a sequência alfabética
dos nomes das letras (em português) alinhados na página.

á, bê, cê, dê, é, efe, gê, agá, i, jota, cá, ele, eme, ene, ó, pê,
quê, erre, esse, tê, u, vê, dáblio, xis, ípsilon, zê, á, bê, cê, dê, é, efe,
gê, agá, i, jota, cá, ele, eme, ene, ó, pê, quê, erre, esse, tê, u, vê,
dáblio, xis, ípsilon, zê, á, bê, cê, dê, é, efe, gê, agá, i, jota, cá, ele,
eme, ene, ó, pê, quê, erre, esse, tê, u, vê, dáblio, xis, ípsilon, zê, á,
bê, cê, dê, é, efe, gê, agá, i, jota, cá, ele, eme, ene, ó, pê, quê, erre,
esse, tê, u, vê, dáblio, xis, ípsilon, zê, á, bê, cê, dê, é, efe, gê, agá, i,
jota, cá, ele, eme, ene, ó, pê, quê, erre, esse, tê, u, vê, dáblio, xis,
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ípsilon, zê, á, bê, cê, dê, é, efe, gê, agá, i, jota, cá, ele, eme, ene, ó,
pê, quê, erre, esse, tê, u, vê, dáblio, xis, ípsilon, zê, á, bê, cê, dê, é,
efe, gê, agá, i, jota, cá, ele, eme, ene, ó, pê, quê, erre, esse, tê, u, vê,
dáblio, xis, ípsilon, zê, á, bê, cê, dê, é, efe, gê, agá, i, jota, cá, ele,
eme, ene, ó, pê, quê, erre, esse, tê, u, vê, dáblio, xis, ípsilon, zê, á,
bê, cê, dê, é, efe, gê, agá, i, jota, cá, ele, eme, ene, ó, pê, quê, erre,
esse, tê, u, vê, dáblio, xis, ípsilon, zê, á, bê, cê, dê, é, efe, gê, agá, i,
jota, cá, ele, eme, ene, ó, pê, quê, erre, esse, tê, u, vê, dáblio, xis,
ípsilon, zê, á, bê, cê, dê, é, efe, gê, agá, i, jota, cá, ele, eme, ene, ó,
pê, quê, erre, esse, tê, u, vê, dáblio, xis, ípsilon, zê, á, bê, cê, dê, é,
efe, gê, agá, i, jota, cá, ele, eme, ene, ó, pê, quê, erre, esse, tê, u, vê,
dáblio, xis, ípsilon, zê, á, bê, cê, dê, é, efe, gê, agá, i, jota, cá, ele,
eme, ene, ó, pê, quê, erre, esse, tê, u, vê, dáblio, xis, ípsilon...
A influência das letras conduz, tanto o narrador quanto o
leitor, ao vê dobrado. Por um lado, a linguagem de inclinação
veicular procura, sem vagueza, representar o mundo. Não aceita

blablablas, nem repetições, como aquelas que encontramos nos
livros de Roberto Equisoain, nem corpos com espaço sem espaço
como no volume “comespaçosemespaçomesmo” e nem letras soltas
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como no volume “livro de resenhas (mesmo)”. Com o duplo vê, a
linguagem perde nitidez, adquire contornos imprecisos e limites
conceituais móveis e contextuais. Por outro lado, a linguagem
distorcida adquire vida própria. Pois, um conceito impreciso não
deixa de ser um conceito, assim como uma imagem pouco nítida
não deixa de ser imagem. Tais distorções de conduta, portanto,
tornam a linguagem um acontecimento mesmo. A linguagem/coisa
de inclinação contextual prolonga o mundo das coisas no mundo
das palavras (um mundo duplicado, pra lá e pra cá). Concordando
com tudo anteriormente por ele mesmo descrito, o narrador S
complementa: “o jeito de contar um acontecimento nunca é o
mesmo do acontecimento e essa diferença faz do conto de vista (a
linguagem) outro acontecimento e não, como se repete com
frequência, um não-acontecimento.”
Para alguns a linguagem, seja ela verbal ou não verbal,
plagia (copia) o mundo. Para outros a linguagem, ela mesma, é um
plágio (uma cópia, uma repetição não idêntica das coisas). Para
alguns é preciso evitar que a linguagem ceda as tentativas de
submissão impostas pelo dito mundo real. Para alguns outros a
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linguagem, o reino das palavras, age como um império colonialista
que extermina realidades alheias. Nessa linha, encontramos a
declaração de Roland Barthes (2013, p.23) que afirma que o reino
das palavras e o mundo das coisas não são coincidentes, uma ordem
é pluridimensional (o real) a outra ordem unidimensional (a
linguagem). A língua, dirá Barthes (2013, p.14-15), como
desempenho de toda linguagem, é fascista, visto que ela obriga a
dizer. Falar não é comunicar é sujeitar. Outros ainda, como
Wittgenstein (1999, p.65; p.100), enfatizam que devemos lutar
contra o “enfeitiçamento do nosso entendimento pelos meios da
nossa linguagem” e que, é preciso sempre recordar que as palavras
são ferramentas de uso público: “minha linguagem não é ‘privada’.
Um outro poderia compreendê-la como eu.”
Contrariando Sylfaen (a personagem irreal) o narrador S
escolhe uma via narrativa, baseada na máquina de inventar relatos
de Macedonio descrita por Ricardo Piglia (2013, p.124-125) no
volume La ciudad ausente, na qual considera que “um relato é a
reprodução da ordem do mundo em uma escala puramente verbal.
Uma réplica da vida, se a vida estivesse feita apenas de palavras.”
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Mas como todos sabemos, inclusive Piglia e Barthes, a vida não está
feita apenas de palavras está também feita de corpos. Corpos em
forma de volumes encarnados, corpos em forma de volumes de
letras, corpos incorpóreos.
Narrador S aconselha, para o embaraço e desembaraço das
palavras e das coisas, o experimento sugerido por Barthes (2013,
p.17), “trapacear com a língua trapacear a língua”.
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IV

Faz algum tempo, o narrador S conheceu o adjunto S (da
Biblioteca Mesmo - livrocapa) em um curso de extensão que
frequentou por um ano com o intuito de aprimorar suas habilidades
artísticas e discursivas com as letras.
Na ocasião, ambos, narrador S e adjunto S, utilizavam
diariamente o transporte coletivo Falação e ali discutiam
constantemente sobre as prerrogativas citacionistas (deriva de
citações) das letras falantes.
Em uma das idas e vindas, surgiu o assunto plágio, que logo
foi desdobrado em autoplágio e em plágio invertido. A conversa
começou com o adjunto S contando que havia ouvido, de um
acadêmico renomado (Lattes), uma extensa e detalhada defesa da
importância, para a pesquisa, do rastreamento das fontes livrescas.
O acadêmico chegou a comparar o trabalho de pesquisa com o
trabalho de investigação policial que, cautelosamente, delimita,
classifica e protege suas fontes informantes. Na mesma conversa,
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uma jovem acadêmica (de sobrenome Pedra) que havia se tratado
com Wittgenstein, reclamou que as palavras, cada vez mais, eram
utilizadas em discursos (escritos e falados) sem que seus usuários e
usuárias declarassem as fontes empregadas. Sua reclamação se baseia
na seguinte constatação: para ela, equivocadamente, há um
consenso (em forma de norma) que determina que apenas as
palavras

consideradas

superconceitos

(como,

por

exemplo:

“desconstrução”, “dispositivo”, “experiência”, “estética” ...) são
merecedoras de citação de fonte autora. Outras tantas palavras
(como, por exemplo: “que”, “isto”, “aquilo”, “mesa”, “lâmpada”,
“porta” ...) são utilizadas sem atribuição de fonte. Um terceiro
acadêmico (de sobrenome Oliveira), muito interessado no
experimentalismo argumentativo, resolve propor para todos e todas
que participavam da conversa, como exercício, a formulação de um
volume, um livro de citação total.
Assim ele orientou: “Escreva um livro e para cada palavra,
para todas elas, coloque uma nota de rodapé indicando sua definição
conforme o dicionário utilizado e, antes da palavra, cada uma delas,
indique o autor do dicionário. Experimente primeiro uma frase,
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depois um parágrafo e por último o volume completo. Não se
esqueça, para cada palavra, uma a uma, uma citação descritiva e
uma indicação da fonte. Todas elas procedentes do mesmo autor, o
dicionário.”2
No curso de escrita propositiva (carinhosamente apelidado
pelos alunos de fábrica de dizer o indizível) narrador S e adjunto S
conheceram dois estudantes (um estudante das artes visuais o outro
da literatura). Eles, no intervalo, contaram para os estudantes a
conversa que tiveram no transporte coletivo com os três acadêmicos
e o experimento que iniciaram. A construção de um volume de

citação total.
Um dos estudantes mencionou um esbelto livro chamado

rodapé no qual as notas crescem mais do que as palavras da parte de
cima do volume. Crescem tanto que acabam tomando, por
completo, toda página. Vou ler, salteado, para vocês uma nota, um
rodapé, que tenho particular interesse porque nela a linguagem é
tratada como um órgão, como uma parte do corpo.

Para acessar uma página exercício de citação total consultar o caderno “exercícios
mesmo” localizado no volume “um e três cadernos, mesmo”.
2
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“Meu sistema de linguagem é tão importante quanto meu
sistema circulatório, digestivo ou excretor. Sou constituído por
palavras. [...] Penso que dividir de um lado “a linguagem” e do outro
“as coisas” é um grande estelionato intelectual. [...] Sei que o
pensamento ocidental não considera assim, ele separa a linguagem
verbal do sistema de objetos e imagens. Talvez eu deva assumir que
neste caso, o estelionatário intelectual seja eu. O trânsito natural da
minha prática artística entre visualidade e palavra, [...] é esse
estelionato. Arte é crime lesa-normatividade.” (MORAIS, 2015,
p.7).
O outro estudante que escutava a leitura, sem muita
atenção, ficou particularmente perturbado quando ouviu a arte de

lesa-normatividade. Lembrou de eventos que havia participado e
que de tempo em tempo retumbavam sobre seu corpo.
Todos, inacreditavelmente, como se a linguagem fosse
mesmo um órgão acoplado aos corpos, carregavam com eles, como
as pessoas livros de Fahrenheit 451, um volume de letras. Adjunto S
disse para os dois estudantes (e para seu amigo narrador S) que
também gostaria de ler a transcrição de uma nota introdutória
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apresentada como parte de duas conferências em uma, sendo cada
conferência a nota de rodapé da outra.
“[Apresentamos] conjuntamente no colóquio [do grupo de
Estudos em Teoria Política] nossas “declarações” da seguinte forma:
dois apresentadores, duas vozes, dois data-shows projetando
imagens e discursos paralelamente. Um de nós (dos dois
conferencistas) dava sua palestra enquanto o outro esperava uma
“brecha” (continuidade, desacordo, desvio) para prosseguir com a
apresentação, cada um com sua “partitura” própria. [...] os escritos
contidos em “Notas sobre arte e antagonismos...” são as “notas de
rodapé” do artigo “arte/distração/antagonismo” e, ao mesmo tempo,
os escritos contidos em “arte/distração/antagonismo” são as “notas
de rodapé” do artigo “Notas sobre arte e antagonismos...”
(OLIVEIRA, 2012, p. 34 [e] LOPES, 2012, p.46).3

Esta nota introdutória aparece em ambos os artigos que serviram de base para a
conferência, tanto no artigo “arte/distração/antagonismo” quanto no artigo “Notas
sobre arte e antagonismos...”. Na apresentação oral os dois artigos e as duas vozes se
tornaram uma só (uma conferência com duas vozes sendo ambas as notas de rodapé
uma da outra). Na versão escrita os registros foram publicados separadamente em
dois artigos para destacar que são dois corpos e que ambos os corpos, como tal,
gozam horizontalmente da mesma posição (fala e fala = falação).
3
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E isso o que é, autoplágio ou plágio invertido, indagou
adjunto S. Acho que nem um nem outro ou os dois, respondeu
duvidoso o narrador S. Um plagiando o outro cê quer dizer,
perguntou adjunto S. Não, não. É que acho que nem plágio é. Para
ser plágio tem que haver um roubo e aqui não há roubo. Quem disse
isso? Foi Kenneth Goldsmith (2016, p.27) aquele autor da escrita
não criativa que estamos lendo no curso: “A informação é como um
banco. Nosso trabalho é roubar esse banco. [...] Copio [letras] préexistentes e levo a informação de um lugar para outro.”
É isso mesmo. O autoplágio é como o plágio. A diferença é
que no autoplágio você rouba a si mesmo. Não só rouba como
também movimenta as letras, trocando algumas de lugar.
Repetições com pequenos desvios. O plágio na realidade é uma
forma, não muito polida, de apropriação.4

O mesmo desafia o

mesmo vive se autoplagiando. Outra coisa é o plágio invertido, esse
é o meu favorito. Aprendi sobre plágio invertido com Ricardo Piglia
(1999, p.31): “Atribuir su libro a otro: el plagio al revés”.

Readymades assinados, como R. Mutt, também são exemplos de
Para uma apropriação falação consultar Boletim 8 par(ent)esis, disponível em:
http://www.plataformaparentesis.com/site/boletim/files/boletim_08.pdf
4
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plágio invertido. O plágio, o autoplágio e o plágio invertido são
crimes praticados pelos adeptos da arte de lesa-normatividade. Sou a
favor de uma combinação dos três e sou a favor da abolição da
propriedade criadora tanto do produtor (autor) quanto também do
reprodutor (escrevedor).
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V

Sylfaen, incomodado com o anonimato das personagens
irreais, pediu ao narrador S que interrompesse suas tarefas com o

mesmo desafia o mesmo para descrever os dois estudantes que ele
havia conhecido no curso de escrita propositiva. O pedido de
Sylfaen foi uma surpresa para S.
Narrador S explicou para Sylfaen que os estudantes
protegiam suas identidades por temor de serem perseguidos pela
república que executa corpos. A República Verde e Amarela (Pátria
Armada) é protegida pelo poder executivo, o mesmo que dispara
mais de 80 tiros contra uma família. O poder executivo defende
com unhas e dentes (e armas) o retorno imediato das prioridades
governamentais para os homens de bem. 5 “A vida de um homem
de bem não tem preço”. Um homem de bem é um homem que
possui propriedades. Homens (e só homens) de bem são homens de

Para uma ampla lista contendo nomes de pessoas assassinadas pelo poder
executivo consultar Boletim 12 - par(ent)esis - de Gabi Bresola, disponível em:
5

http://www.plataformaparentesis.com/site/boletim/files/boletim_12.pdf.
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bens. É praticamente uma tautologia. Assim, os dois estudantes, por
serem contra as políticas assassinas dos homens de bens, foram
taxados de marxistas culturais e são perseguidos como inimigos do
estado de direito(a). Desde então entraram para clandestinidade e
usam pseudônimos norte-americanizados, Cyll e Dick.
Cyll e Dick estudaram na Universidade Federal de Escolas
Superiores (UFES). Cyll concluiu a Faculdade Mesmo6 e Dick
abandonou a Faculdade de Letras para fazer música de
afirmação/negação.
Na extinta Faculdade Mesmo, fechada pelo governo atual
mediante o mesmo decreto que extinguiu o Ministério da Cultura,
Cyll conheceu o índio Araribóia.
Araribóia, desde muito antes da chegada da missão francesa,
dos jesuítas e do mapa que inventou o Brasil7, mora no espaço que
Está disponível no volume “arquivo mesmo” uma cópia do diploma certificando a
titulação Mesmo. Cyll recebeu em mãos, no dia 05 de dezembro de 2012, o título
“Mesmo” fornecido pelo artista plástico Luiz Sérgio de Oliveira fundador da
Universidade Federal de Escolas Superiores (UFES). Na ocasião Cyll foi convidado
a participar do conselho universitário e administrativo da milenar instituição de
ensino.
7 Júnia Ferreira Furtado no livro O mapa que inventou o Brasil conforme
depoimento da própria autora, conta como se deu a demarcação dos limites do
território da América do Sul entre Espanha e Portugal, no século 18, a partir da
6
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hoje é a universidade. Ele sabe de tudo um pouco, tanto é que foi
convidado para ser professor temporário da Faculdade Mesmo. Cyll
aprendeu muito sobre a história da arte de lesa-normatividade com
o professor Araribóia no curso “Da linguagem na arte a linguagem
como arte”.
Houve um tempo em que as disputas entre as palavras e as
coisas (incluindo as imagens) eram tão acirradas que ambas estavam
proibidas de frequentar os mesmos ambientes. Havia uma
segregação que impedia até mesmo que elas (palavras, coisas e
imagens) compartilhassem livremente os assentos disponíveis nos
veículos de circulação. Uns dos primeiros abolicionistas que lutaram
contra a política de segregação (da arte e da vida, da linguagem
verbal e da linguagem visual, das palavras e das coisas...), de acordo
com

Araribóia,

foram

os

dadaístas.

Seus

experimentos

conceituais/contextuais mais conhecidos são os readymades de um
dadaísta independente chamado Marcel Duchamp.
Carte de l´Amerique Meridionale elaborado pelo cartógrafo francês Jean Baptiste
Bourguignon d´Anville. Para consultar vídeo com depoimento da autora, acessar
TV Cultura, disponível em: https://tvcultura.com.br/videos/34121_livros-101junia-furtado-o-mapa-que-inventou-o-brasil.html Consultado em: 22 de abril de
2019.
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Duchamp foi um dos iniciadores da arte do mesmo, da
apropriação desprovida de qualidades estéticas. Anos mais tarde, em
1928/29, René Magritte promoveu La trahison des images (a traição

das imagens), uma pintura que contém a frase Ceci n’est pas une
pipe (isto não é um cachimbo) e a imagem de um cachimbo. Em
1952, reafirmando sua proposta, Magritte realiza Ceci continue de

ne pas êntre une pipe (Isto continua não sendo um cachimbo). O
mesmo Magritte em 1929 para atenuar as intrigas entre as palavras e
as imagens, publicou na revista La révolution surréaliste (n.12) o
artigo Les mots et les images e em 1954 exibiu na galeria Sidney
Janis em New York a pequena publicação sanfonada (Word vs.

Image) anunciando as ambiguidades e particularidades das
representações verbais e visuais assim como suas relações com o
mundo das coisas (objetos). Robert Morris, em 1963, por meio de
uma declaração juramentada Statement of Aesthetic Withdrawal,
reabriu antigas feridas entre o mundo das palavras e o mundo das
imagens. No entanto, a declaração de supressão estética de Morris,
diferentemente da declaração de indiferença estética de Duchamp
(Apropos of Readymades, 1961), dispõe como trabalho, lado a lado,
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“declaração de intenção” e “conteúdo visual”. Em 1965 Joseph
Kosuth, retomando o legado apropriacionista de Duchamp e a
diplomacia magrittiana, iniciou sua série de uma e três coisas
(imagem, objeto, palavra). Kosuth, como ninguém, soube ler a 14ª
declaração de Magritte (1929, p.33) contida em Les mots et les

images: “um objeto jamais produz o mesmo efeito que seu nome e
sua representação”. Em uma e três coisas (como por exemplo, uma e
três plantas), proposição de Kosuth, se dá um acordo discordante
entre imagem (planta), objeto (planta) e palavra (planta). É uma
planta e, ao mesmo tempo, três plantas. Este acordo discordante,
entre ser um e ser três, favorece a aparição de significados
excedentes derivados da sobreposição de efeitos: efeito objeto/coisa,
efeito imagem/coisa e efeito palavra/coisa.
De efeito em efeito, a arte de lesa-normatividade
(conceitual/contextual) se desmaterializa. No entanto, nem todos
estão satisfeitos com essa conclusão imaterial anunciada por Lucy
Lippard e John Chandler por meio do artigo “The Dematerialization

of Art” publicado em 1968 na revista Art International. O primeiro
a manifestar descontentamento com os termos declarados por
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Lippard e Chandler foi Terry Atkinson, integrante do grupo Art &
Language. Em carta-resposta intitulada “Concerning the article ‘The

dematerialization of art’” (1968) ele dispara: “[as proposições
conceituais] talvez não possam ser assimiladas ao objeto artístico tal
como o conhecemos em seu estado material tradicional, mas, não
obstante, são matéria em alguma de suas formas, seja em estado
sólido, líquido ou gasoso” (ATKINSON apud LIPPARD, 2004, p.82).
Um ano depois Mel Bochner, com o trabalho “Language is not

transparent”, engrossa o caldo. Para Bochner (1986, p.413)
“nenhuma classificação pode mudar o fato de que fora da palavra
falada não existe o pensamento sem uma base que o sustente”.
Araribóia, muito interessando na linguagem oral, acrescenta à
afirmação de Bochner que nem mesmo a palavra falada existe fora
de um corpo (base) que a sustente. Para arrematar, em 1970 John
Baldessari com seu Cremation Project vai mais além e diz adeus ao
mundo (produtivo) dos objetos. O que sobra são as ideias e das
cinzas elas renascem e novamente se rematerializam, ora aqui ora
ali ora acolá, formando contextos nos quais as palavras, as imagens e
as coisas já não são tratadas como elementos separados e estanques.
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Nem o fim da imagem, nem o fim da linguagem, nem o fim dos
objetos, o caminho apontado pelo artista polonês Jan Świdziński em
“Twelve points of contextual art” (12 pontos sobre arte contextual),
sugere uma adesão dos corpos propositivos aos contextos praticados.
A arte contextual, como uma arte de lesa-normatividade, rejeita a
fixação dos significados: “Um mesmo objeto pode ter significados
diferentes em códigos diferentes, um mesmo significado pode ser
atribuído a objetos diferentes.” (ŚWIDZIŃSKI, 1988, p.29).
Para abordar toda esta epopeia da linguagem na arte à
linguagem como arte e além, de Duchamp a Świdziński, Araribóia
utilizava em suas aulas/encontros os comics de Ad Reinhardt como
procedimento didático de abordagem historiográfica. Ad a partir
dos anos 1940 publicou, por entrega (1946-1952), A page of jokes 8,
30 cartazes como suplementos do jornal socialista PM (tabloide
nova-iorquino). No jornal, a cada entrega de uma página de piada,
ele descrevia, com imagens e palavras, uma divertida e intricada
história da arte. Utilizando uma linguagem bastante irônica e
Em 2010 foi traduzido para o espanhol e publicado pelo projeto editorial Alias (de
Damián Ortega) uma caixa com os cartazes de Ad Reinhardt Una página de chistes
e um livreto intitulado Los cómics de arte y las sátiras de Ad Reinhardt de Thomas
B. Hess.
8
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próxima do formato das estórias em quadrinhos, Ad, em cada
página/cartaz, oferecia uma lição/manual sobre os modos de ver,
sobre os modos de fazer, sobre os trabalhos de arte e o que eles
pensam sobre as pessoas que os observam (os espectadores), sobre o
circuito de arte, as vernissages, a pressão do mercado sobre a
produção, os críticos, a relação entre arte e governo, arte e natureza.
Contudo, nesta breve história da linguagem na arte à
linguagem como arte e além, algumas revisões precisam ser
apontadas.
A primeira delas, trata da autoria dos readymades.
Conforme Andrea Giunta relata no livro Feminismo y arte

latinoamericano, graças à pesquisa de Julian Spalding y Glyn
Thopson descobrimos que “el famoso urinario de Duchamp, pieza

emblemática del comienzo del ready-made y del conceptualismo, es
en realidad una [proposición] de la condesa [a artista dadaísta Elsa
von Freytag-Loringhoven].” Assim sendo, complementa Giunta
(2018, p.41): “Toda la genealogía patriarcal del conceptualismo y la

crítica institucional del siglo xx debería, entonces, cambiar de
género. Com essa mudança de gênero, acredita Giunta que,
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consequentemente, a história dos readymades teria sido outra: “Lo

que es actualmente la historia de una intervención radical habría
sido una intervención invisible”.
A segunda revisão historiográfica é de cunho notadamente
de-colonial. O artista argentino Eduardo Costa, utilizando, segundo
Araribóia, um procedimento similar a estratégia guaranítica de
(in)subordinação singela, se apropria de quem apropria. Costa, na
exposição Art in the Mind, em Ohio, questionou a suposta
originalidade dos trabalhos apresentados nesta mostra pelos artistas
conceituais por meio do quadro A piece that is… (1970): A piece

that is essentially the same as a piece made by any of the first
conceptual artists, dated two years earlier than the original and
signed by somebody else. [Uma proposição que é essencialmente a
mesma proposição realizada por qualquer um dos primeiros artistas
conceituais, datada dois anos antes que a original e assinada por
outra pessoa].
Narrador S lembra que, quando conheceu Cyll, ficou
entusiasmado com todas as experiências e histórias narradas sobre a
Faculdade Mesmo. Sua inovadora abertura curricular baseada nas
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iniciativas anárquicas do artista e professor uruguaio Silvestre
(relatadas por Juliano Siqueira9),

os encontros propositivos

desenhados como uma embarcação (espaço/projeto de Kamilla
Nunes10 e Mônica Hoff11), as emissões sonoras experimentais em
parceria com o programa Radiofonias (coord. Raquel Stolf,
Guilherme Sauerbronn e Daiane Dordete), as invenções impressas e
sonoras, anecoicas (Raquel Stolf org.) e hays (Regina Melim org.), a
Biblioteca Mesmo (livrocapa), o projeto acadêmico transcientifico
de Isidoro Valcárcel Medina (2015, p.9) inspirado no modelo de
universidade autorreflexiva na qual a experiência artística “é vista
como uma linguagem das linguagens”, a construção de teses

Para mais informações sobre Silvestre Perciar e sua participação na
implementação da Proposta do Novo Currículo do Curso de Desenho e Plástica na
Universidade Federal de Santa Maria, consultar o artigo de Juliano Siqueira “Arte e
formação nos escritos de Perciar” publicado em Os riscos da arte: formação e
mediação (org.) de João Paulo Queiroz e Ronaldo Oliveira publicado pela
Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa.
10 Para um arquivo de proposições embarcadas, nexos entre curadoria, espaços
independes e produção artística, consultar a dissertação Embarcação (2017) de
Kamilla Nunes disponível (em versão impressa e digital) na biblioteca da UDESC.
11 Para uma leitura sobre projetos de escolas que se apresentam como proposições
artísticas, a partir do pensamento de Alan Kaprow contidos na trilogia A educação
do an-artista I, II e III, consultar o artigo “Sobre ser professor-artista-etc e viceversa, ou como construir escolas de arte” de Mônica Hoff publicado na Revista
Apotheke n. 3, 2017.
9
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(proposições) por procedimentos nos quais o objeto/situação é
construído junto com o processo de pesquisa e argumentação
(inspirado livremente numa arte de y para investigación de Edgardo
Antonio Vigo), a organização espacial tentacular (montável e
desmontável), a unidade dos títulos (Mesmo) e a diversidade dos
usos.
E o Dick? Perguntou Sylfaen ao narrador S.
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VI

Dick, quando em 2013 estourou os levantes de junho, foi
preso junto com Cyll, Araribóia e outras 68 pessoas, a maioria delas
estudantes e trabalhadores. Suas ações de protesto, taxadas de
vandalismo, hoje seriam enquadradas pela Garantia da Lei e da
Ordem como ações terroristas.
Dick, Cyll e Araribóia foram acusados de decapitar uma
escultura, de usar um quadro como barricada e de iniciar um
movimento artístico intitulado Black Bloco Engenharia.12 Black

Bloco Engenharia? Sim. Movimento cuja finalidade principal era
garantir, por meio de uma arquitetura reversa, a entrada de arroz e
feijão na arte e a saída como readymades recíprocos. Já que, para
Para mais informações sobre as manifestações de junho que ocorreram em várias
cidades do Brasil, para um relato sobre intervenções no espaço público na cidade
de Vitória e para um registro do movimento Black Bloco Engenharia, consultar,
respectivamente
os
artigos:
“Re-ação:
a-braço”
disponível
em:
http://periodicos.ufes.br/colartes/article/view/7698 , “Narrativas entre arte, cultura
e poder” (publicado no dossiê das manifestações pela UniNômade) disponível em
http://uninomade.net/tenda/narrativas-entre-arte-cultura-e-poder-poeticas-dadestruicao/ , e “Os protestos de 2013 na cidade de Vitória (ES)” disponível em
http://organon.ufes.br/biblioteca/?ano=2.
12
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Araribóia, parafraseando Ferreira Gular, a arte está fechada: não há
vagas. Nela não cabe o preço do feijão, o preço do arroz, o preço...
Sylfaen interrompe abruptamente o narrador S: não seja
dramático! O que você espera? Que na arte caiba a vida? Que na
arte caiba eventos como o rompimento da barragem de rejeitos da
Mineradora Samarco localizada no município de Mariana em Minas
Gerais; o rompimento de uma segunda barragem de rejeitos da Vale
localizada em Brumadinho; a morte de Marielle Franco, Amarildo,
Evaldo Rosa; o anúncio do golpe e dos “vazamentos programados”?
Sim, isso espero. Espero (tua) revolta. Espero que as
palavras, os sons e as imagem tomem posição. Na arte tem arroz
(Lista de coisas brancas,13) e feijão com inscrição (Os desertos e os

jardins, Hélio Fervenza), tem receitas nos pratos (Sabores e línguas,
de Antoni Miralda) só não dá para comer. Comida na arte, muitas
das vezes, é que nem cachimbo de Magritte. E o preço? Sim. Tem
também. Gordon Matta-Clark com seu restaurante Food, o Grupo

Para acessar uma listagem de coisas brancas consultar o artigo “Quase todos os
sentidos da coisa: ruídos sobre o branco” (Raquel Stolf). Disponível
em:http://www.casthalia.com.br/periscope/ano4/raquel_stolf/ruidosdobranco.htm
Consultado em: 01 de maio de 2019.
13
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CADA com suas ações Para no morrir de hambre en el arte14, Rirkit
Tiravanija com suas cozinhas improvisadas para o espaço expositivo,
Jorge Menna Barreto e seu Projeto Restauro e Raquel Stolf com suas

Panquecas fantasmáticas, esses fazem comida mesmo. Tiravanija
além de fazer comida empilha arroz no espaço expositivo. Dois
pequenos montes, um de cada lado, sustentam um grande quadro
que contém a frase SAME BUT NOT EQUAL. Aparentemente os
dois montes de arroz são idênticos, no entanto, se trata de dois tipos
diferentes de arroz. Um é arroz normal e o outro arroz tailandês que
tem um valor de mercado mais alto que o preço do arroz normal. O
preço das coisas (objetos, fotografias, publicações...) no circuito da
arte, em geral, segue o mesmo esquema do mercado fora da arte. A
Na ação Para no morir de hambre en el arte (1979), o grupo CADA distribuiu
leite em uma vila e depois utilizou os recipientes vazios para montar uma
exposição. Juntamente com essa ação, foi programada a leitura de um comunicado
em frente à sede das Nações Unidas, a “exibição” de caminhões de leite e o
encobrimento da entrada do Museo de Bellas Artes de Chile com uma tela branca
gigante. O grupo também publicou, na mesma época, uma mensagem na revista
Hoy n.115 que dizia: “Imaginar esta página completamente blanca Imaginar esta
página blanca como la leche diaria a consumir Imaginar cada rincón de Chile
privado del consumo diario de leche como páginas blancas para llenar.” Para mais
informações sobre o grupo CADA consultar: NEUSTADT. Robert. “El grupo
CADA. Acciones de arte en el Chile dictatorial”. Revista Conjunto nº 127, 2003.
Disponível em http://www.casa.cult.cu/revistaconjunto.php#arr Acesso em: 22 de
abril.
14
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vida entra facilmente na arte em forma de mercadoria. A vida é
uma mercadoria para a arte e a arte uma mercadoria para a vida.
Tudo é mercadoria. O ensino também é tratado como uma
fábrica de conhecimento quando exigimos dele resultados
produtivos comparáveis com a rentabilidade bancária (transferência
e acúmulo de informação). A educação bancária, baseada na
transmissão de conteúdo, conforme Paulo Freire (1996, p.98), só
contribui para “a reprodução da ideologia dominante”.
A autonomia pelos saberes anunciada por Freire e a
igualdade das inteligências defendida por Jacques Rancière no livro

O mestre ignorante não podem ser vislumbradas por meio da lógica
pedagógica/institucional da dita “escola sem partido”15 (pedagogia
explicativa, transmissão neutra, sem viés ideológico). O ponto de
Em um dos artigos do livro A ideologia do movimento escola sem partido (Ação
educativa org.), Fernando Penna, professor da UFF, apresenta e analisa discursos
feitos por seguidores e apoiadores da “escola sem partido”. Segundo Penna (2016,
p.93-100), a maioria dos discursos dos apoiadores da “escola sem partido” (discursos
de ódio) estão pautados por procedimentos discursivos nos quais termos como
“doutrinação ideológica”, “ideologia de gênero” e “marxismo cultural”, são
utilizados “para desqualificar uma prática, deturpando sua concepção original”.
Com esta estratégia, além de deturpar práticas e debates (políticas sociais, políticas
de igualdade de gênero, políticas de inclusão etc.), desqualifica-se também os
professores (principalmente aqueles que se identificam com ideias pedagógicas e
políticas como aquelas do pensador Paulo Freire).
15

42

partida para os projetos bancários (investimento para o futuro) das
escolas sem partido é regular ou acabar com as desigualdades,
transformando a educação em uma máquina igualitária voltada para
os objetivos da vida produtiva (La escuela es una fábrica, dirá Luis
Camnitzer).
Uma escola embrutecida forma, explica, faz compreender,
promove a igualdade não das inteligências, mas a hierarquia das
inteligências (entre aqueles que sabem e os que não sabem).
Promove, portanto, uma igualdade embrutecida, igualdade que quer
apaziguar os corpos. Uma escola “que ensina sem emancipar
embrutece” (RANCIÈRE, 2002, p 37), dissipa as aparências da
cidadania política em favor da construção do, supostamente neutral,
homem produtor. Daí a revolta de Dick, Cyll e Araribóia.
Dick, quando ocorreu as ocupações nas escolas estaduais em
São Paulo pelos secundaristas, teve um sonho. Sonhou que
enquanto Peter Pál Pelbart lia no colégio Fernão Dias Paes, na noite
de 28 de abril de 2016, o documento Carta aberta aos estudantes

secundaristas ele lia, simultaneamente, na Faculdade Mesmo a Carta
aberta aos estudantes terceiristas.
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“Eu quero saudar os estudantes aqui presentes, professores,
funcionários amigos e simpatizantes deste movimento glorioso. Eu
diria, sem titubear, que esse movimento (dos secundaristas e dos
terceiristas) destampou a imaginação política em nosso país. Os
terceiristas

(estudantes

universitários)

acompanhando

os

secundaristas ocuparam indefinidamente as universidades, ou, dito
de outro modo, desocuparam os corpos, operando um corte na
inteligência coletiva. O movimento glorioso aconteceu...”
Desiludido com o meio acadêmico, Dick descreveu sua
fabulação noturna como um sonho de uma noite de constipação de
um terceirista que gostaria de ser um estudante, como os estudantes
do filme Zero de conduta de Jean Vigo.
Eu, agora relatando esses acontecimentos para você
(Sylfaen), percebo que na realidade a palavra “terceiristas” guarda
mais semelhança com iniciativas de flexibilização, terceirização e
outros remendos previdenciários. Não é de hoje que conhecemos as
normativas do Capital Capes. Como é sabido, o índice CC é baseado
pelo valor médio do mercado de conhecimento. Não é de hoje
também que somos lembrados da importância das commodities
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qualis para o fortalecimento dos programas. Somos constantemente
incentivados a produzir (não pesquisar), conforme a diretriz: “Não
pesquise, trabalhe!”. Trabalhar é igual produzir commodities qualis.
Tudo que não seja commodities qualis não é trabalho. Pesquisa não
é trabalho. Pesquisa em arte muito menos. “Não pense em crise,
trabalhe!”. “Não pesquise, trabalhe!” (Repita as duas últimas frases
em voz alta).
Depois de tudo, ainda com o sonho na garganta, leio as
recentes notícias sobre as medidas de corte de verba nas
Universidades Públicas Brasileiras. Tudo em nome do suposto
retorno imediato ao contribuinte e da enganosa aproximação com o
mercado produtivo. Sem balbúrdia, sem atividades políticas, sem
cultura, sem alunos negros nas universidades, sem comunidade
LGBT, sem livros, sem bagunça, sem carnaval. Pelo visto, assim
como o governo sem ideologia tem ideologia (os valores liberais do
mercado), a escola sem partido tem partido (os valores
conservadores da família).
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A palavra de moda do projeto de escola, universidade e país
sem partido, todos já sabemos: bala, bala, bala, bala, bala, bala, bala
(80 vezes).
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VII

Desde que começou a produzir o mesmo desafia o mesmo
Sylfaen e o narrador S andam por desentendimentos. Narrador S
contou para adjunto S que estava pensando deixar de ser o Kratt de
Sylfaen. Imediatamente, adjunto S, perguntou: “É possível?”
Narrador S respondeu que não sabia se era possível. Disse
também que havia iniciado uma pesquisa sobre o assunto, que
abarca, de maneira considerável, aspectos intrinsicamente ligados a
arte da duplicação e da troca, e que pensava usar esses
conhecimentos para elaborar sua própria versão do mesmo desafia o

mesmo.
Sem que o narrador S pedisse nada, adjunto S concordou em
ajudar na pesquisa alegando que tinha experiência com o assunto.
Vou contar minha história, disse adjunto S, e você entenderá o que
quero dizer. Narrador S concordou: “Primeiro você conta sua
história e depois eu te conto sobre os livros e outros volumes que li
sobre o assunto”. Combinado, disseram ambos.
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VIII

Antes de atuar na Biblioteca Mesmo – biblioteca na qual há
somente um tipo de volume (livro capa) com vários exemplares –
fui Araribóia, antes montador, antes fui outra pessoa qualquer e fui
até onça.
Araribóia também? Eu conheço Araribóia, disse narrador S.
Sim, continuou adjunto S. Fizemos troca de olhares. Eu fui ele por
um tempo e ele foi eu. A história é longa, vou tentar resumir.
Recém-nascido morei na Vila Celeste e logo, num desmaio,
me mudei para o Bairro Esperança. Nasci na beira do Rio Doce, na
divisa das minas gerais disputadas pelos portugueses e espanhóis. O
nome do rio agora é outro. As divisas também mudaram. Hoje em
dia mudou tudo. Na ocasião meu nome era Fran. Sem ter morrido
nasci duas vezes, tenho dois registros de partida. Nasci duas vezes
no mesmo dia e na mesma hora. O mesmo corpo, duplicado por aí.
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Um no Paraguai e outro no Brasil.

16

Do volume paraguaio já

fizeram muita piada, dizem que é cópia do volume brasileiro. Não é
nada. É um corpo só ocupando dois lugares no espaço. Disse para
gente um argentino de sobrenome Cortázar (2018, p.31), entendido
de Simulacros, que “Somos como las cópias en el papel carbónico,

idénticas al original salvo que otro color, otro papel, otra finalidad.”
Fui onça também, bicho do mato. Falava outro idioma,
Guimarães Rosa (2016, p.119-166) me traduzia: “Mecê tá ouvindo,
nhem? Tá aperceiando... Eu sou onça, não falei? Axi. Não falei – eu
viro onça? Onça grande, tubixaba. Ói unha minha: mecê olha –
unhão preto, unha dura... Cê vem, me cheira: tenho catinga de
onça? Preto Tiodoro falou eu tenho, ei, ei... Todo dia eu lavo corpo
no poço... Mas mecê pode dormir, hum, hum, vai ficar esperando
camarada não. Mecê tá doente, carece de deitar no jirau. Onça vem
cá não, cê pode guardar revólver ...Onça vem, Maria-Maria, come
mecê... Onça meu parente... Ei, por causa do preto? Matei preto
não, tava contando bobagem... Ói a onça!... Nhenhenhém... Heeé!...

Para consultar cópia das duas certidões de nascimento visitar volume “arquivo
mesmo”.
16
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Hé... Aar-rrâ... Aaâh... Cê me arrhoôu... Remuaci... Rêiucàanacê...
Araaã...Uhm...”
Quando onça, na divisa, assuntei Araribóia. Foi ali que
trocamos de banda. Fomos parar numa rodoviária em Asunción. Eu
aprendi com ele (sendo ele) e ele aprendeu com os ianomâmis sobre
a arte de trocar olhares. Tudo está registrado, mas sem imagem.17 Os
ianomâmis trocam de nome mais do que de vestimenta. Não tem
nome fixo. Por conta disso, depois de trocar de visão de mundo com
Araribóia, eu também vivo trocando de nome.
Gente da filosofia falou comigo (no corpo de Araribóia) que
isso de trocação não é coisa de índio não, é coisa de atos de fala de
um tal inglês de nome bonito, John L. Austin, que sabe fazer feitiço
com as palavras. Para funcionar tem que seguir os procedimentos da
linguagem performativa (a linguagem como ação e não como
representação).18

Tratando-se

de

procedimento

performativo

Consultar cartazes do volume “todas as trocas mesmo”.
Como Austin (1990, p.24-25) comenta em uma de suas conferências, reunidas no
livro Quando dizer é fazer: palavras e ação, as sentenças performativas ou
proferimentos performativos, são atos realizados. Portanto, anunciar proferimentos
performativos, como são as sentenças declarativas (eu declaro, eu aceito, eu lego,
eu aposto...), “não é descrever [nem informar] o ato que estaria praticando ao dizer
o que disse, nem declarar que o estou praticando: é fazê-lo.”
17
18
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recentemente inaugurado, ou pouco conhecido, para que o ato
declarativo não seja considerado nulo (não adequado) ou infeliz
(inadimplente), os termos e as circunstâncias da trocação precisam
ser detalhados. Coisa assim, mais ou menos: eu declaro que você é o
outro e o outro é você. Tem que declarar (proferir), nem que seja
abanando a cabeça, para que a fala, por si só, seja uma ação. Aí,
depois, eu declaro que agora eu sou eu mesmo e o outro é o outro
mesmo. Os dois são mesmo. É um, é o outro e é o mesmo. Nesse
tempo trocado, um agiu como/sobre o outro e o outro como/sobre
um, a sobra é o mesmo (o sob). Eu até gostei da ideia. Araribóia não
gostou muito, disse que isso é coisa de anglo-saxão sabido.
Outra

gente

brasileira

chamou

isto

(trocação)

de

antropofagia. Eu tenho medo da transculturação. Araribóia não.
Não tem medo de nada, nem dos “irracionalistas” nem dos
“superracionalistas”, nem dos tropicalistas nem dos concretistas.
Caetano Veloso quem cantou para a gente “O manifesto
Antropofágico” e outros escritos de Oswald de Andrade (2017, p.4960). “Nunca fomos catequizados...Queremos a revolução Caraíba.
Maior que a revolução Francesa... Roteiros. Roteiros. Roteiros.
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Roteiros... Somos concretistas. As ideias tomam conta, reagem,
queimam gente nas praças públicas. Suprimamos as ideias e outras
paralisias. Pelos roteiros. Acreditar nos sinais, acreditar nos
instrumentos e nas estrelas [arte contextual?]”. Ele cantou também
um pequeno escrito de Andrade (2017, p.33) chamado “Falação”:
“Uma perspectiva de outra ordem que a visual”. Depois de cantar,
Caetano (2012, p.64) comentou que os escritos de Oswald
continham “readymades extraídos da carta de Caminha e de outros
pioneiros portugueses na América”.
E para lembrar que a história das américas começou bem
antes da chegada dos europeus, um artista colombiano de nome
Adolfo Bernal, que participava da cantoria, recomendou recolher
pedras, que são por natureza inanimadas, pré-colombianas (Piedras

precolombinas I, II y III).
Araribóia ficou tão interessado na antropofagia que acabou
descobrindo, por meio de um índio sem nome que havia trocado de
olhares com Hélio Oiticica (1986, p.85), a existência de uma

superantropofagia. Buscou incansavelmente por ela, no entanto, até

53

hoje, apenas a encontrou uma única vez.19 Encontrou nada mais que
uma palavra, sem nenhuma explicação, sem nenhuma descrição,
sem nenhum exemplo concreto, sem coisa alguma. Decidiu então
criar sua imprópria superantropofagia. Batizou a empreitada
apropriacionista de o mesmo desafia o mesmo. A partir daí, para
provar seus experimentos, primeiro virou uma escultura que andava
pela cidade (O retorno de Araribóia)20. Depois, inspirado na base

mágica de Piero Manzoni, fabricou uma base mágica para
descongelar esculturas. Fez da população um Museu do Bairro. Nas
manifestações de junho de 2013, carimbou corpos em rebelião como
“patrimônio” e ajudou a declarar um quadro (utilizado como
barrica) readymade recíproco. Distribuiu água de-colonial do
Cricaré e criou um movimento pós-neoconcreto apelidado de Black
Bloco Engenharia.

Consultar, no volume “arquivo mesmo” e no volume “um e três cadernos,
mesmo”, página/exercício superantropofagia.
20 Visitar cartazes do volume “mostrando mesmo”.
19
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IX

Perdi por um tempo o paradeiro do meu outro corpo, minha
metade paraguaia. Minha metade tão inteira como meu tio, o
Visconde partido ao meio.
“Que se pudesse partir ao meio toda coisa inteira – disse
meu tio, que todos pudessem sair de sua obtusa e ignorante
inteireza. Estava inteiro e para mim as coisas eram naturais e
confusas, estúpidas como o ar: acreditava ver tudo e só havia casca.
Se você virar a metade de você mesmo, e lhe desejo isso, jovem, há
de entender coisas além da inteligência comum dos cérebros
inteiros. Terá perdido a metade de você e do mundo, mas a metade
que resta será mil vezes mais profunda e preciosa. E você há de
querer que tudo seja partido ao meio e talhado segundo sua
imagem, pois a beleza, sapiência e justiça existem só no que é
composto de pedaços”. (CALVINO, 2011, p.50)
Meu tio vivia partindo as coisas ao meio para elas serem
inteiras. Ele tem, na sua cabana, um cartaz do Arnaldo Antunes

55

METADE do DOBRO de SI (2002) que ele usa como talismã. Outro
dia partiu ao meio todas as folhas de um pé de jatobá, cujas folhas
nascem de par em par. Assim faz com tudo.
A outra parte do meu tio, Visconde de Calvino (2011, p.71),
falou que agora que é partido ao meio conhece “uma fraternidade
que antes, inteiro, não conhecia: aquela com todas as mutilações e
as faltas do mundo”.
Havia também, entre as partes do meu tio, disputas de um
consigo mesmo, uma metade inteira contra a outra metade inteira.
Da minha parte, eu, mesmo não sabendo do paradeiro da
minha outra metade, tinha a sensação de que meu corpo sentia um
cansaço das pernas que ele não carregava, as pernas do meu outro
eu.
Foi quando descobri que minha outra Fran (a paraguaia)
havia se mudado para o Brasil.
Nos encontramos na praça da República. Na época eu já
estava Araribóia e ela havia se tornado adjunto S e trabalhava de
montadora no Museu de Arte do Cotidiano (MAC).
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Na mudança do Paraguai para o Brasil minha outra metade
trouxe na bagagem 11+11+11+11 (44) livros que se extraviaram.
Adjunto S só usa múltiplos de 11. Até agora recuperou 11+11 (22)
volumes que estão depositados na Biblioteca Mesmo. Minha outra
metade, adquiriu essa mania de volumes múltiplos fazendo
montagem de exposição. No começo contrabandeava, junto com o
artista guatemalteco A-1 53167, caixas vazias pela fronteira do
Paraguai com o Brasil. A tautologia veio junto.
Por acaso descobri a palavra, lendo o processo de danos por
extravio de encomenda.21 Quando li para ela o que havia
encontrado (a tautologia), resolvemos trocar olhares entre as
metades.
Passei a ser minha outra metade e minha outra metade
passou a ser eu. A partir daí, de tanto buscar o mesmo desafia o

mesmo nos volumes acumulados pelos corredores da Biblioteca
Mesmo (livro capa), acabei me tornando adjunto da repartição.

Para conferir página/parte do conteúdo do processo, consultar o volume “arquivo
mesmo”.
21
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X

Vou narrar eu, disse narrador S. Ouvi suas crônicas do dia a
dia, adjunto S, e fiquei assombrado e, igualmente, iluminado com as

trocações (Duas Fran, duas metades, Onça, Araribóia, adjunto...).
Quando me tornei o Kratt (narrador S) de Sylfaen, carregava
comigo o desejo de mudar o mundo. Ele também. Apostamos
juntos, talvez até de um modo ingênuo, no mesmo desafia o mesmo.
Mudar pela repetição. Agora ele não quer mais mudar o mundo e
eu, teimosamente, sigo buscando os prolongamentos do mesmo. Daí
nossos desacordos.
Ele segue usando ferramentas, estratégias e palavras
arcaicas, vinculadas ao antigo movimento analítico conceitualista e
pós-estruturalista do século passado. Numa ocasião, disse para ele
que estamos no século XXI. Outro contexto, outros problemas,
outras políticas, outras realidades, outras imaginações. Ele me disse:
muita coisa está se repetindo. Estamos vivendo o passado. Eu disse
que sim, estamos vivendo o passado, mas não no passado.
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Deixei de fazer o que fazíamos e comecei a buscar o mesmo
em outras partes. Buscava o mesmo e, ao mesmo tempo, outro
mesmo. Busquei no chão, busquei na rua, busquei nos filmes,
busquei em livros, busquei e ainda busco em todas as partes. Alguns
mesmos encontrei, outros seguem desaparecidos. Estava perto de
encontrar um mesmo na Catalunha quando aconteceu o que ficou
conhecido como “O crime do livreiro catalão”.
Uma crônica sobre o crime, publicado pelo jornal judiciário
francês Gazette des Trubunax em 23 de outubro de 1836, acabou
sendo absorvido pelos leitores como verídica. Em realidade, o crime
narrado é um conto sobre o livreiro Dom Vicente – amante de
livros que não gostava de ler, mas admirava as encadernações e o
manuseio dos volumes – acusado de provocar um incêndio e a
morte de Augustin Patxot, um livreiro concorrente. Gustav
Flaubert inspirado na notícia/conto, divulgada pela Gazette, em
1837 publicou (assinando apenas com a letra F) o escrito intitulado

Bibliomania. Um efeito do mesmo: ser confundido com a realidade.
Um dos seus laços com a ficção concreta.
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No cinema encontrei o mesmo em pelo menos quatro
ocasiões. A primeira delas lendo/vendo O cinema segundo François

Truffaut, principalmente as autobiografias fílmicas iniciadas com
Les 400 coups (Os incompreendidos, 1959) e as pessoas-livros do
filme Fahrenheit 451 (1966).
A segunda vez foi assistindo o filme Jeanne Dielman 23,

quai du Commerce 1080 Bruxelles (1975) de Chantal Akerman. O
longa-metragem, de mais de três horas, mostra o cotidiano de
Jeanne por três dias seguidos. As ações, do primeiro, segundo e
terceiro dia, se repetem com quase nenhuma diferença. As mesmas
cenas, os mesmos ambientes, as mesmas tarefas domésticas, os
mesmos encontros.
O terceiro encontro audiovisual com o mesmo, repetidas
vezes, apareceu no curta-metragem Copy Shop (2001) de Virgil
Widrich.22 Uma cópia da cópia, da cópia... Sem fim. Até o ponto de
perdermos completamente o rastro distributivo que dá origem às
constantes repetições. Ficamos sem saber, e de fato já não faz

Curta-metragem disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=g0jeZabxSAg. Acesso em 13 de maio.
22
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diferença, que acontecimento antecede ou sucede outro, que
imagem é primeira (quem é cópia de quem?).
O quarto encontro cinematográfico com o mesmo se deu em
uma cena do filme Smoke (1995) de Wayne Wang e Paul Auster, na
qual um dos personagens mostra um álbum contendo 4000
fotografias todas elas tiradas no mesmo lugar (a esquina da terceira
com a sétima avenida), sempre no mesmo horário (8 horas da
manhã), por quatro mil dias seguidos.23
O relato das 4000 fotografias, sempre tomadas do mesmo
ponto, me levou a outro projeto. A instalação Caravan de Michael
Asher apresentada pela primeira vez em 1967 na Skulptur Projekte

Münster. Asher estacionou um trailer em diversos pontos da cidade
de Münster (em 1977) e tomou fotografias. A cada nova edição da
mostra, que acontece de dez em dez anos (1977,1987,1997,2007), o
trailer é novamente estacionado nos mesmos lugares e outra vez

Para acessar transcrição do trecho do filme Smoke contendo o diálogo sobre as
4000 fotografias, consultar “fragmentos mesmo” no volume “classificados mesmo”.
23
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fotografado.

24

Vi pessoalmente, em 2007, o trailer estacionado em

alguma esquina de Münster.
Onze invernos depois do encontro com o trailer,
acidentalmente, encontrei na rua um broche com a palavra
“encontro”. Encontrei o encontro, mesmo.
Antes do encontro com o encontro, nas manifestações de
junho de 2013 encontrei outro mesmo. Manifestantes usavam o
patrimônio para enfrentar o patrimônio, usavam o patrimônio como
barricada. Ambos, patrimônio manifestante e patrimônio mesmo,
gritavam “sem vandalismo”.
Passado o período turbulento das manifestações escutei uma
colocação pela boca do agrimensor Henry Thoreau (2018, p.77), na
qual ele explicava com clarividência como realizar prolongamentos
Asher faleceu em 2012 e seu projeto Caravan não foi realizado na última edição
do projeto de esculturas de Münster. O artista norte-americano (e professor da San
Jose State University) Keith Oliver Daly reproduz em seu site
(www.keithodaly.com) um e-mail enviado por ele em maio de 2016 aos curadores
da Skulptur Projekte Münster 2017, propondo uma atualização do projeto Caravan
de Asher e a continuidade dos registros fotográficos. A proposta de dar
continuidade ao projeto de Asher não foi acolhida pelos organizadores do projeto
de esculturas de Münster. Para acessar a troca de e-mails entre Keith (artista que
fez a proposta), Claire Bishop (intermediária) e Britta Peters (curadora do evento)
consultar: https://keithodaly.weebly.com/uploads/2/7/1/3/27138921/skulptur.pdf
Acesso em 05 de maio de 2019.
24
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do mesmo. “Não há como sair de si mesmo, mas é possível engordar
(ampliar) e assim romper a barreira (os limites) permanecendo
dentro de si mesmo”. Um exemplo de alargamento de si mesmo, por
meio da linguagem falada, nos oferece o próprio Thoreau (2018,
p.39): “Si el salón fuera tan grande como para producir un eco, los

asistentes se sentirán tan desconcertados por lo que escuchen como
el conferenciante”. 25
Falando em engordar, o escritor Pablo Katchadjian em 2009
engordou o Aleph de Borges. Das aproximadamente 4000 palavras
do conto de Borges, o Aleph engordado de Katchadjian possui,
aproximadamente, 9600 palavras. Katchadjian ampliou o Aleph com
palavras, acrescentou as deles sem retirar nenhuma palavra escrita
por Borges. Pierre Menard de Borges, mais ousado, sem acrescentar
nenhuma palavra, ampliou o Quixote de Cervantes. Uma versão do
mesmo, mesmo, sem tirar nem pôr uma vírgula.26
A editora Errata Naturae (Colección La muchacha de dos cabezas) publicou em
espanhol uma versão do livro Letters to a Spiritual Seeker, contendo a compilação
de cartas de Thoreau enviadas à Harrison Blake, com o título de Cartas a un
buscador de sí mismo.
26 Para uma descrição mais detalhada sobre as ações de Pierre Menard o autor de
Quixote e sobre o Aleph Engordado visitar o item “[versões do mesmo]” no volume
“variações mesmo”.
25
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Por sua vez, Ricardo Piglia (2013, p.129) defende, na novela

La ciudad ausente, que todos os contos de Borges [incluindo O
Aleph e Pierre Menard] foram produzidos pela máquina de
Macedonio. A máquina de Macedonio, de acordo com Piglia (2013,
p.39), é uma máquina criada para produzir réplicas de relatos que
acabou adquirindo vida própria: “Queríamos una máquina de

traducir y tenemos una máquina transformadora de historias. Tomó
el tema del doble y lo tradujo. Se las arregla como puede. Usa lo que
hay y lo que parece perdido lo hace volver transformado en otra
cosa”.
A máquina fragmenta um conto e cria versões do mesmo,
como Raymond Queneau faz com as palavras em Cent mille

millards de poèms e, como ele, igualmente, em Exercices de Style
faz contando a mesma história em vários estilos de escrita. Num
livro ele joga com a combinação de palavras e frases no outro livro
ele joga com as formas de escrita (escritas literárias, escritas
informativas, escritas protocolares, escritas cotidianas, escritas
escolares, escritas médicas, escritas lógicas, escritas descritivas,
escritas jocosas, escritas reticentes...).
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Neste contexto de multiplicidade mesmo, Piglia (2013,
p.126) pronuncia uma frase, para falar da máquina de repetir relatos
de Macedonio, que muito interessa ao mesmo desafia o mesmo: “Las

posibilidades de convertir en otra cosa lo que ya existe son
infinitas”.
Outros livros e contos de Borges entram nesta lista das
replicações. Em “Funes, o memorioso”, o mesmo cachorro visto de
frente e visto de perfil. “El otro” pelo encontro de Borges com outro
Borges (2018, p.10): “usted se llama Jorge Luis Borges. Yo también

soy Jorge Luis Borges”. Borges conversando com Borges,
conversando consigo mesmo em outro corpo, chegou a duas
considerações: primeiro, não existe pessoa que não se encontre
consigo mesma; segundo, ele e o outro Borges são demasiados
diferentes e, ao mesmo tempo, demasiados parecidos.
Quando li “El otro” de Borges fiquei me perguntando, qual
dos dois Borges narrou o encontro? É o mesmo que passa comigo e
Sylfaen. Quem disse o quê, quem tomou emprestado do outro e
transformou no mesmo? O mesmo sempre é o mesmo? O outro
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sempre é o outro? Quem é o mesmo de quem e quem é o outro de
quem? Duplamente, somos espectadores e atores simultaneamente?
Com El libro de arena as coisas se complicam. Quando, por
intermédio do adjunto S, anunciei na repartição da Biblioteca
Mesmo que havia encontrado um livro cujas folhas eram
incalculáveis, todos se mostraram incrédulos. Sylfaen além de
incrédula ficou ensimesmada com o assunto por conta das
semelhanças com o livro capa.
O livro de areia, assim como o livro capa, é um hipervolume que contém um número infinito de volumes. Ele tem esse
nome porque, segundo Borges, “ni el libro ni la arena tienen ni
principio ni fin”. Começa num volume e continua no outro. É um
livro impossível de ser lido em sua plenitude: “– Me pidió que

buscara la primera hoja. Apoyé la mano izquierda sobre la portada y
abrí con el dedo pulgar casi pegado al índice. Todo fue inútil:
siempre se interponían varias hojas entre la portada y la mano. Era
como si brotaran del libro. – Ahora busque el final. También
fracasé…” (BORGES, 2018, p. 149).
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Na repartição Biblioteca Mesmo (livro capa) tudo é meio.
Cada volume um volume. Um volume continua no outro volume,
nunca acaba e, por conseguinte, nunca começa. A leitura se dá pelo
meio. No mesmo, tudo é meio. O meio é uma posição (agora aqui),
os extremos partidos (começa ali e acaba lá).
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XI

Depois da nossa conversa sobre trocação, duplicidade,
antropofagias, repetições, réplicas do mesmo e etc., em homenagem
aos seres Duplos, adjunto S me comunicou que haviam criado na
Biblioteca Mesmo uma coleção de volumes sobre o assunto. Li
alguns deles. Outros, quero ler. Alguns, já lidos e semiesquecidos,
gostaria de reler.

O livro dos seres imaginários de Borges foi o primeiro livro
que li da coleção de livros capa criada para tratar das duplicidades
do mesmo desafia o mesmo. Um dos seres imaginários de Borges, de
uma fauna de mais de cem criaturas, é o Duplo. Essa criatura é
conhecida por muitas nações e muitas épocas (nunca entrou em
extinção). Frequenta todos os continentes e é citada por muitos
autores de diversas áreas do conhecimento.
Para alguns o duplo é o anverso, para outros o amigo, para
outros a morte, para outros um capote, para outros a falsificação,
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para outros uma renovação, para outros uma trocação, para outros o
mesmo.
José Saramago em O homem duplicado, registrou e
juramentou um caso de duplicação que ocorreu numa localidade
hoje desaparecida.
“Em épocas recuadas deram-se outros casos de semelhança
física total entre duas pessoas, mas sempre as separaram dezenas,
centenas, milhares de anos e dezenas, centenas, milhares de
quilômetros. O caso mais portentoso que se conhece foi o de certa
localidade, hoje desaparecida, onde, com um intervalo de duzentos
e cinquenta anos, surgiram duas pessoas iguais. O prodigioso sucesso
não foi registrado em nenhuma crônica, tampouco foi conservado
pela tradição oral, o que é perfeitamente compreensível, dado que
quando surgiu a primeira não se sabia que haveria segunda, e
quando a segunda veio ao mundo já se tinha perdido a lembrança da
primeira. Naturalmente. Não obstante a ausência absoluta de
qualquer prova documental ou testemunhal, estamos em condições
de afirmar, e mesmo de jurar sob palavra de honra se necessário for,
que tudo quanto declaramos, declaremos ou acaso venhamos a
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declarar como acontecido na localidade hoje desaparecida,
aconteceu mesmo. Que a história não registre um fato não significa
que esse fato não tenha ocorrido” (SARAMAGO, 2008, p. 28-29).
Michalis Pichler, um artista que conheci há pouco tempo,
vive duplicando coisas, principalmente publicações. Poderia muito
bem ser sua cria a duplicação desaparecida relatada por Saramago.
Entre suas duplicações aparecidas temos Twentysix Gasoline

Stations (2009). Segundo uma frequentadora da Biblioteca Mesmo, a
publicação de Pichler “reproduz e repete o mesmo gesto de Ed
Ruscha: um livro com postos de gasolina. No seu caso [de Pichler],
todos [os postos fotografados são] da Total, uma companhia francesa
de óleo que se estabeleceu e se expandiu em Berlim, no lado
oriental, na década de 1990, logo após a queda do muro”.27
A ação de (re)apropriação já é conhecida e bastante aplicada
na repartição pelo adjunto S. Na arte de reciclagem do mesmo, tudo
é emprestado, até os procedimentos. Digo (re) apropriação porque
para Ed Ruscha as imagens contidas em suas publicações já são, por
si só, uma coleção de apropriações. Para Ruscha (apud OSBORNE,
Para acessar os trabalhos e projetos de Pichler consultar sua página, disponível
em http://www.buypichler.com/ .
27
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2006, p.91) seus livros não contêm “fotografias artísticas em
nenhum sentido da palavra”, para ele seus livros são recopilações de
fatos já existente, “são uma coleção de readymades”.
Continuando com a pesquisa na Biblioteca Mesmo sobre as
duplicações,

em

1968,

Ian

Burn

utilizou

uma

máquina

fotocopiadora para produzir Xerox Book, um trabalho de 100
páginas que é a cópia da cópia da cópia, assim sucessivamente, da
página em branco, revelando os “dados” gerados pela própria
máquina no ato de copiar. Em 1969, Bruce Nauman em Burning

Small Fire registra fotograficamente as páginas do livro Various
Small fires (1964) de Edward Ruscha. Para executar sua ação e a
conseguinte publicação, ele queima as páginas do livro de Ed
Ruscha. Sherrie Levine, na década de 1980, reproduz (refotografa)
fotografias de Walker Evans e as intitula After Walker Evans (a
palavra “after” pode ser lida tanto como depois quanto segundo
Walker Evans). Joseph Kosuth, em 1965, apresentou em néon FIVE

WORDS IN NEON RED, uma variação da frase “Five words in a
line” (1930) de Gertrude Stein. Pichler em 2015 realiza um
conjunto intitulado A TWO THREE FOUR FIVE contendo, em seis
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folhas, seis variações da frase de Stein. Leto Santos em 2017 executa
outra variação da frase de Stein:
PEQUENA ESTÓRIA
EM DUAS LINHAS
Marcel Broodthaers em Un coup de dés jamais n‘abolira le

hasard (IMAGE), 1969, reproduz os espaços, as manchas gráficas
(sem palavras), da publicação Un coup de dés jamais n‘abolira le

hasard (POÈME) de Stéphane Mallarmé. Pichler depois da
publicação do lance de dados (poema) de Mallarmé e da publicação
do lance de dados (imagem) de Broodthaers, publica em 2008 Un

coup de dés jamais n‘abolira le hasard (SCULPTURE). No lance de
dados (escultura) de Pichler os espaços correspondentes às frases do
poema de Mallarmé estão recortados.
Outro artista que também se interessa pela duplicação, neste
caso de espaços arquitetônicos, é o artista alemão Gregor Schneider.
Em um de seus projetos, Die Familie Schneider (2004), a repetição
acontece de forma obstinada. Gregor utiliza duas casas, os números
14 e 16 da Walden Street em Londres, para realizar as duplicações.
Em cada casa, os mesmos objetos, as mesmas ações, as mesmas
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pessoas (ele contrata gêmeos e gêmeas para atuarem em cada casa).
Cada visitante (um por vez) pode, mediante agendamento, visitar as
casas. Para isso basta retirar as chaves em um escritório próximo ao
local. O que se vê numa casa é o mesmo que se vê em outra (os
mesmos ambientes, as mesmas cenas, as mesmas pessoas).28
A reconstrução ou a recriação é uma repetição por
duplicação, por sua vez, uma duplicação é um mesmo que desafia o
mesmo.
O protagonista da novela Remainder (2006) de Tom
McCarthy após um acidente faz do seu projeto de vida recriar
espaços e situações. Para tanto, assim como Gregor, duplica espaços,
ambientes e contrata pessoas para atuar. Ele, o protagonista, chama
os atores contratados de recriadores. “Atores não é a palavra correta,
disse, pessoas participantes. Recriadores. Atuar não: simplesmente
fazer” (MCCARTHY, 2011, p.103).

Começa reconstruindo um

prédio inteiro e recriando situações cotidianas com todos os seus
moradores (todos eles recriadores contratados), depois uma oficina
Outras informações sobre os projetos de Gregor, incluindo também comentários
sobre a publicação realizada por ele com fotos das casas duplicadas, consultar o
artigo “La ficción distópica de Gregor Schneider” de David Moriente. Disponível
em: https://revistas.uam.es/anuario/article/view/2409 acesso em: 13 de maio.
28
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de conserto de carro, um acidente e por último um assalto a banco.
No início seus projetos eram feitos em zonas demarcadas (como em
um estúdio), em seguida passou a realizá-los em espaços e locações
da própria cidade. Não havia mais diferença alguma, limite algum
entre as recriações e a própria vida. As recriações, pouco a pouco,
enquanto aconteciam, foram se tornando reais e a realidade uma
recriação. Na ocasião da inauguração da primeira recriação, umas
das pessoas contratadas comentou que para não repetir as coisas
(situações, episódios da vida etc.) era importante compreendê-las. O
protagonista respondeu o comentário dizendo: “eu quero repetir as
coisas e não quero compreendê-las” (MCCARTHY, 2011, p.279). A
repetição para o protagonista não é um modo de entender o que já
aconteceu, é um fazer de novo. No lugar de interpretar as coisas, de
procurar entendê-las, ele refaz as coisas.

As cabeças trocadas de Thomas Mann é outro exemplar da
coleção de duplicações da Biblioteca Mesmo. Dois jovens cortam
suas cabeças e, por um acidente do destino (ou dos Deuses), são
trazidos à vida, mas com as cabeças trocadas. Como em TROCO
OLHARES, com a trocação, a cabeça de um começou a agir sobre o
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corpo do outro e vice-versa. Cabeças trocadas, mas sempre as
mesmas.
Outros tantos exemplos de duplos, trocas, recriações,
repetições e duplicações encontrei pelos volumes (livro capa) da
Biblioteca Mesmo. Lá descobri não só cabeças trocadas, como
também corpos acéfalos. Georges Bataille, em sua apologia à
existência acéfala, sugere que devemos escapar de nossas cabeças
como o condenado da prisão. O escape proposto por Bataille (1937,
p.20) é um protesto contra as sociedades fascistas, sociedades

monocéfalas. “A única sociedade plena de vida e de força, a única
sociedade livre é a sociedade bi ou policéfala... A dualidade ou a
multiplicidade das cabeças tende a realizar num mesmo movimento
o caráter acéfalo da existência...”
Em Khôra, Derrida (1995, p.11) descreve (a partir da leitura
de Timeu de Platão) um nome, um (quase) ser que não é nem
“sensível”, nem “inteligível”: um ser que pertence a um “terceiro
gênero”, “um gênero para além do gênero... Sobre ela não se pode
nem mesmo dizer que ela não é nem isto, nem aquilo”. Khôra, em
resumo, assim como o “mesmo”, não possui nada em particular, suas
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propriedades são sempre tomadas emprestadas de terceiros. Ela é
um espaço para gerar espaço. Segundo Derrida (1995, p.13) Khôra é
uma oscilação entre a dupla exclusão (nem/nem) e a participação
(ao mesmo tempo...e, isto e aquilo).
Khôra e a palavra “mesmo” implicam uma duplicação pela
indeterminação. Nesse sentido, “mesmo”, assim como Khôra, é tudo
aquilo que recoloca o dado para além das categorias assentadas. O
“mesmo” deixa se emprestar, mas, ao mesmo tempo, não possui
nada de específico em si mesmo (nada para ser emprestado). Suas
significações flutuam conforme as palavras e as coisas que o
acompanham em cada contexto.

O duplo, livro de Dostoievski, narra a história de um
personagem, o senhor Golyádkin, que vive mergulhado em dilemas.
Ora age, ora não age. Ora isso, ora aquilo. Ora é ele, ora foge dele
mesmo. Ora finge ser ele próprio, ora finge ser uma pessoa muito
parecida com ele. Em ocasiões ele é tocado e até ultrapassado por si
mesmo. O senhor Golyádkin, em um passeio noturno, encontrou
com um desconhecido: “O amigo noturno não era senão ele mesmo
– o próprio senhor Golyádkin, outro senhor Golyádkin, mas
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absolutamente igual a ele –, era, em suma, aquilo que se chama o
seu duplo, em todos os sentidos...” (Dostoievski, 2015, p.74).

O capote, de Nikolai Gógol, assim como um livro capa (um
livro abrigo), protege, acompanha e transforma. Akái Akákievitch,
personagem do conto de Gógol (2013, p.22), usa seu capote “como
se contasse com outra pessoa a seu lado”.
Achei

também

na

Biblioteca

Mesmo

exemplos

de

metamorfoses. A mais incrível delas, muito mais eclética do que a
metamorfose kafkiana, são as metamorfoses e as “Viagens de
Ahasverus...” descritas por Samuel Rawet (2004, p.477):
“E Ahasverus foi seu duplo, e como dois idênticos e distintos
viveu duplamente com plenitude, e como duplo sondou o mundo. E
Ahasverus foi árvore com plenitude, e como árvore sondou o
mundo. E Ahasverus foi riacho com plenitude, riacho que liga dois
rios, e como riacho sondou o mundo. E Ahasverus foi Samuel
Rawet [o narrador] com plenitude, escreveu VIAGENS DE
AHASVERUS À TERRA ALHEIA EM BUSCA DE UM PASSADO
QUE NÃO EXISTE PORQUE É FUTURO E DE UM FUTURO QUE
JÁ PASSOU PORQUE SONHADO, e como Samuel Rawet sondou o
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mundo. ...foi pedra com plenitude ...foi cão com plenitude... E
Ahasverus, farto de metamorfoses, realizou a mais dura, e mais
penosa, a mais solene, a mais lúcida, a mais fácil, a mais serena.
Metamorfoseou-se nele mesmo, AHASVERUS.”
Com essa leitura compreendi que eu não era o “mesmo”.
Embora, apesar de não ser o “mesmo”, me escrevi todo através dele.
Vivi plenamente como “mesmo”. Fiz da busca pelo mesmo que

desafia o mesmo uma excursão para ensimesmar e, igualmente, para
desocupar o mesmo. Tomei palavras emprestadas, como se elas
fossem minhas. “Tudo que escrevi não é meu. Cada vez que iniciava
uma frase ela já existia, já estava pronta. Era só me apropriar. E elas
eram minhas”. Transportei de lá para cá e de cá para lá, falações e

trocações. Fui narrador S, fui Sylfaen, fui adjunto S, fui onça, fui
volume, fui livro capa, fui o mesmo desafiando o mesmo, fui uma
pessoa qualquer em troca de olhares. Afinal o mesmo só é o mesmo
fingindo ser outro mesmo. Tantos foram “os mesmos” que decidi
construir uma lista, um volume, para uma breve história (do)
mesmo.
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[cartas à uma banca mesmo]
escritas.
lidas.
transcritas.

Prezada banca mesmo,

A última vez que apresentantos os volumes do “mesmo desafia o mesmo” foi no dia 01 de
setembro de 2017. Antes de adentrar no assunto em questão, a data da última banca mesmo,
gostaria de apresentar a pessoa (tantas) que estantos utilizando nesta carta. O mesmo escreve às
vezes sem pessoa, às vezes em primeira pessoa, às vezes em segunda pessoa, às vezes em terceira
pessoa, às vezes em quarta pessoa, às vezes em quinta pessoa... Resumindo, escreve em tantas
pessoas, tantas quantas hajam. Para simplificar a vida do escrevedor mesmo foi sugerido à pessoa
“tantas pessoas” indicar a combinação de pessoas escrevedoras (sem pessoa, primeira, segunda,
terceira, tantas pessoas). Na prática, “tantas pessoas” não é nem uma pessoa só nem todas as pessoas,
não é nem “eu” nem “nós”. A pessoa “tantas pessoas” é mais da ordem do “sem” pessoa ou da
“trocação” de pessoas. Voltando ao assunto pelo qual “tantas pessoas” escreve, “tantas pessoas”
associou, pela repetição do número “1”, a data da próxima banca mesmo ao dia 11 de setembro.
“Tantas pessoas” sabe de três eventos passados que ocorreram em 11 de setembro: 11 de setembro
de 2001 (ataque às Torres Gêmeas), 11 de setembro de 1973 (golpe militar no Chile), 11 de
setembro de 1704 (mais um dia relatado, em guarani, no “Diário feito por um índio” – 10 de
setembro de 1704 a 18 de março de 1705 – sobre as Guerras Guaraníticas). O evento mais recente
coloca em foco a relação colonialista do ocidente sobre o oriente, o do meio coloca em foco a
relação colonialista dos Estados Unidos sobre a América Latina, o mais antigo coloca em foco a
relação colonialista da Europa sobre a América. Para além disso, curiosamente, quando chega o dia
11 de setembro “tantas pessoas” sabe que faltam 111 dias para acabar o ano. Um ano acaba e novos
11 de setembro se repetem. “Tantas pessoas” se pergunta: que dia é hoje que você está lendo esta
carta? “Tantas pessoas” pediu para dizer que o dia lido assim como o dia da banca mesmo, seja eles
quais sejam, conta para ela como um dia volume. Fica combinado assim, no dia do encontro
mesmo convertantos. Até breve!

Tantas pessoas mesmo, outubro de 2017

Prezada Banca Mesmo,

a última vez que apresentantos os volumes do Mesmo desafia Mesmo foi no dia 1o de
setembro de 2017. Antes de adentrar em questão, a data da última Banca Mesmo, gostaria de
apresentar a pessoa Tantas que estantos utilizando nesta carta.
O Mesmo escreve às vezes sem pessoa, às vezes em primeira pessoa, às vezes em segunda
pessoa, às vezes em terceira pessoa, às vezes em quarta pessoa, às vezes em quinta pessoa.
Resumindo: escreve em tantas pessoas tantas quantas hajam. Para simplificar a vida do
Escrevedor Mesmo, foi sugerido à pessoa Tantas Pessoas indicar a combinação de pessoas
escrevedoras: sem pessoa, primeira, segunda, terceira, Tantas Pessoas. Na prática, Tantas
Pessoas não é nem uma pessoa só, nem todas as pessoas. Não é nem eu, nem nós. A pessoa
Tantas Pessoas é mais da ordem do sem-pessoa ou da trocação de pessoas.
Voltando ao assunto pelo qual Tantas Pessoas escreve, Tantas Pessoas associou pela repetição
do número 1, a data da próxima Banca Mesmo ao dia 11 de setembro. Tantas Pessoas sabe de
1+1+1 eventos passados que ocorreram em 11 de setembro: 11 de setembro de 2000+1,
ataque às torres gêmeas. 11 de setembro de 1970+1+1+1, golpe militar no Chile. 11 de
setembro de 1700+1+1+1 +1 dia registrado em guarani no diário feito por um índio – 10 de
setembro de 1704 à 11 de março de 1705 – sobre as guerras guaraníticas. O evento mais
recente coloca em foco a relação colonialista do Ocidente sobre o Oriente. O do meio coloca
em foco a relação colonialista dos Estados Unidos sobre a América Latina. O mais antigo
coloca em foco a relação colonialista da Europa sobre a América.
Para além disso, curiosamente, quando chega o dia 11 de setembro, Tantas Pessoas sabe que
faltam 111 dias para acabar o ano. O ano acaba e novos 11 de setembro se repetem. Tantas
Pessoas se pergunta: que dia é hoje que você está lendo essa carta? Tantas Pessoas pediu para
dizer que o Dia-Lido, assim como o Dia-Da-Banca-Mesmo, sejam eles quais sejam, conta
para ela como um Dia-Volume.
Fica combinado assim: no dia do encontro mesmo, convertantos.
Até breve!
Tantas Pessoas mesmo,
Outubro de 2000+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1.

Prezada banca mesmo,

Algum espaço de tempo passou desde nossa última correspondência. Tempo suficiente para
desfolhar a estação e arrimar o capote. O trabalho anda bem, anda por conta própria. O escrevedor
mesmo é que não acompanha. Vive se ensimesmando e se alterando. Pula para dentro e pula para
fora. Estávamos outro dia na Biblioteca mesmo buscando, entre os exemplares livrocapa, uma
fórmula mágica para o mundo das letras (uma espécie de “há quem diga, digo eu”) quando o
escrevedor mesmo, aparentemente desaprovando a busca, começou a balbuciar algumas palavras
“O... do mesmo lugar, o avesso do... lugar, o avesso do mesmo lugar...” Interrompendo sua
precipitação fonética, perguntei para ele o que estava acontecendo. Ele me respondeu: “estou
buscando uma fórmula mágica para o mundo das pessoas”. E, em seguida, recitou trechos dos
versos de um samba enredo da Mangueira: “Mangueira, tira a poeira dos porões...Deixa eu te
contar A história que a história não conta O avesso do mesmo lugar...versos que o livro
apagou...Desde 1500 Tem mais invasão do que descobrimento...Tem sangue retinto pisado ...Atrás
do herói emoldurado Mulheres, tamoios, mulatos... Eu quero um país que não está no
retrato...Brasil, o teu nome é Dandara E a tua cara é de cariri...Salve os caboclos de julho...Quem
foi de aço nos anos de chumbo...Brasil, chegou a vez...De ouvir as Marias, Mahins, Marielles,
malês...”. Não é a primeira vez que o escrevedor mesmo confunde o mundo das letras com o
mundo das pessoas. Desde já, prezada banca mesmo, gostaria de deixar aqui registrada minha
preocupação com os resultados da pesquisa no que diz respeito a contaminação contextual.

Adjunto S, 30 de julho de 2019

Prezada banca mesmo,

algum espaço de tempo passou desde nossa última correspondência.
Tempo suficiente para desfolhar esta ação e arrumar o capote.
O trabalho anda bem, anda por conta própria. O escritor mesmo é que

pula para dentro e pula para fora
estávamos na biblioteca mesma buscando entre os exemplares livro capa
uma fórmula mágica para,
uma espécie de Há quem diga, digo eu.
do mesmo lugar?
o avesso do... lugar? o avesso do mesmo lugar? interrompendo sua precipitação fonética
perguntei a ele o que estava acontecendo, ele me respondeu: estou buscando uma forma
mágica para o mundo das pessoas.
Mangueira, tira a poeira dos porões... deixa eu te contar a história do livro que não te contou.
Tem sangue retinto pisado.
Mulheres tamoios, mulatos.
Eu quero um país que não tá no retrato.
Brasil o teu nome é Dandara.
Quem foi de aço nos anos de chumbo?
Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Mahins, Marielles, Malês.
Desde já prezada banda mesma gostaria de deixar aqui registrada minha preocupação com os
resultados da pesquisa no que diz respeito a

adjunto esta 30 de julho de 2019

Prezada banca mesmo,

Hoje completa um ano que Lula foi preso. Lendo algumas cartas enviadas a ele na prisão,
lembrei do episódio “operários na paulista” relatado em uma nota no caderno “breves
considerações para uma pesquisa mesmo”. Por conta desta lembrança gostaria de reproduzir alguns
trechos de cartas que foram enviadas ao Lula e contar sobre uma ideia: “Meu pai [...] estivador do
porto de Santos, uma semana antes de falecer no hospital da cidade, folheava o jornal que trazia sua foto
como Presidente da República. Havia acabado de acontecer aquele dia apoteótico em Brasília, que tanto
encheu as pessoas de esperanças. Olhando a foto, com os olhos marejados, Seu Joaquim disse “vivi para
ver um trabalhador ser Presidente”. “[...] desde que comecei nessa carreira “artística” (se é que se pode
chamar assim), em 1989, e muito antes de haver leis de incentivo ou qualquer apoio, acompanho a sua
trajetória e, por esse mundão, onde fazemos nosso trabalho, acompanhamos de perto a sua luta. [...]
Temos passado por muitas comunidades quilombolas, aldeias indígenas e acampamentos de camponeses
sem terra e em todas, sem exceção, seu nome é lembrado e relembrado, como mais um trabalhador [...]”
“São Carolinas, Marias, são de Jesus e de todos os Orixás, são negras e são pobres. Elas nem foram à
escola, Presidente, são autodidatas e fizeram do tempo sua universidade. Moram longe, bem longe, lá
onde a lei do silêncio e a lei do cão imperam, lá onde esse tal de Estado Democrático de Direito nunca
deu as caras.” “O atual governo não está nos permitindo sonhar, Lula. Ele nos enxerga como inimigos.”
“Antes da conquista deste barco de pesca, nossos pescadores trabalhavam com canoas e apetrechos dos
patrões, os donos dos barcos geleiras exploravam o quanto podiam [...].” São muitos os trechos nos quais
as palavras de trabalhadoras e trabalhadores reproduzem fragmentos de suas vidas. Inicio aqui,
juntamente com a adjunta C, uma “catação” com o propósito, futuramente, de produzirmos uma
“biografia”. A biografia, de uma trabalhadora ou de um trabalhador, baseada no “livro de ponto”.
Imagine uma trabalhadora ou um trabalhador registrando seu dia, ao longo de toda a sua vida, no “livro
de ponto”. Um registro biográfico diário (como as date paintings), folhas e folhas contando uma história
anônima. Juntamos os registros de todos os dias e a história estará pronta, Livro de pontos: uma biografia

mesmo .

S, 07 de abril de 2019

Prezada Banca Mesmo,

hoje completa um ano que Lula foi preso. Lendo algumas cartas enviadas a ele na prisão,
lembrei de um episódio Operários na Paulista, relatado no caderno Breves considerações
sobre uma pesquisa mesmo. Por conta desta lembrança gostaria de reproduzir alguns trechos
de cartas que foram enviadas ao Lula e contar sobre uma ideia.

Meu pai, estivador do porto de Santos, uma semana antes de falecer no hospital da cidade,
folheava o jornal que trazia sua foto como presidente da república. Havia acabado de
acontecer aquele dia apoteótico em Brasília, que tanto encheu as pessoas de esperanças.
Olhando a foto, com os olhos marejados, seu Joaquim disse: “Vivi para ver um trabalhador
ser presidente”.
Desde que comecei nesta carreira artística, se é que se pode chamar assim, em 1989, muito
antes de haver leis de incentivo ou qualquer apoio, acompanho sua trajetória. E por este
mundão, onde fazemos nosso trabalho, acompanhamos de perto sua luta. Temos passado por
muitas comunidades quilombolas, aldeias indígenas e acampamentos de camponeses sem
terra, e em todas – sem exceção – seu nome é lembrado e relembrado como + 1 trabalhador.
São Carolinas, Marias, são de Jesus e são de todos os Orixás, são negras e são pobres. Elas nem
foram às escolas, presidente: são autodidatas, fizeram do tempo sua universidade. Moram
longe, bem longe, lá onde a lei do silêncio e a lei do cão imperam. Lá onde esse tal Estado
Democrático de Direito nunca deu as caras direito.
O atual governo não nos está permitindo sonhar, lular. Ele nos enxerga como inimigos.
Antes da conquista deste barco de pesca, nossos pescadores trabalhavam com canoas e
apetrechos dos patrões. Os donos dos barcos geleiras exploravam o quanto podiam.
São muitos os trechos nos quais as palavras de trabalhadoras e trabalhadores reproduzem
fragmentos de suas vidas. Inicio aqui, juntamente com Adjunta C, uma catação, com o
propósito futuramente de produzirmos uma biografia, a biografia de uma trabalhadora ou
um trabalhador baseado no livro de ponto. Imagine uma trabalhadora ou um trabalhador
registrando seu dia ao longo de toda sua vida no livro de ponto. Um registro biográfico
diário, diário, como as date paintings: folhas e folhas contando uma história anônima.

Juntando o registro e a história estará pronta: Livro de pontos, uma biografia mesmo.
S,
7 de abril de 2019.

Prezada banca mesmo,

Faz pouco mais de três anos que conheci Araribóia. Desde que me aproximei do mesmo,
desde então, tenho experimentado falar de uma existência in-visível. Digo in-visível, e não
invisível, pois, por conta da invisibilidade, sou vista. Pareço um pouco confusa, às vezes. Mas foi
nessa confusão, num movimento de oscilação e também de trocações com o mesmo é que me
metamorfoseei em pedra (o mesmo também já foi pedra) E, sendo pedra, escrevo e digo. E, escrevo
e digo, quase sempre, a partir dessas trocações. São perguntas, provocações e declarações feitas de
uma pedra para outra pedra - uma pedra pode falar? uma pedra pode falar. escrever como pedra é

frequentar um não-lugar. ser pedra é existir sem se preocupar com a essência das coisas e a verdade
dos relatos. O tempo tem passado e sigo firme como uma pedra, ora aqui, ora acolá, ora vista, ora
não vista, nunca fora de visão. Minhas palavras são poucas, pois como pedra, estou descobrindo
meu linguajar (estou aprendendo a falar sem voz e ser vista sem ser vista). Por hora, isso é tudo.

P, 11 de julho de 2019

Prezada banca mesmo,

faz pouco mais de três anos que conheci Arariboia. Desde que me aproximei do Mesmo,
desde então, tenho experimentado falar de uma experiência in-visível – digo, in-visível e
não invisível, pois por conta da in-visibilidade sou vista. Pareço um pouco confusa às vezes,
mas foi nessa confusão, num movimento de oscilação e também de trocações com o Mesmo
que me metamorfoseie em pedra. O Mesmo também já foi Pedra. E sendo pedra escrevo e
digo. E escrevo e digo quase sempre a partir destas trocações. São perguntas, provocações e
declarações feitas de uma pedra para outra pedra. Uma pedra pode falar? Uma pedra pode
falar. Escrever com pedra é frequentar um não-lugar. Ser pedra é existir sem se preocupar
com a essência das coisas e a verdade dos relatos. O tempo tem passado e sigo firme como
uma pedra, ora aqui, ora acolá, ora vista, ora não vista. Nunca fora de visão. Minhas palavras
são poucas, pois como pedra estou descobrindo meu língua-já. Estou aprendendo a falar sem
voz e ser vista sem ser vista.
Por ora, isto é tudo.
P,
11 de julho de 2019.

Prezada banca mesmo,

O meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos, que é santo de
romaria, deram então de me chamar Severino de Maria; como há muitos Severinos com mães
chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco: há muitos
na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta
sesmaria. Como então dizer quem falo ora a Vossas Senhorias? Vejamos: é o Severino da Maria do
Zacarias, lá da serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco: se ao menos mais
cinco havia com nome de Severino filhos de tantas Marias mulheres de outros tantos, já finados,
Zacarias, vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos Severinos iguais
em tudo na vida: na mesma cabeça grande que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre
crescido sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca
tinta. E se somos Severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte
Severina: que é a morte de que se morre de velhice antes dos trinta, de emboscada antes dos vinte,
de fome um pouco por dia (de fraqueza e de doença é que a morte Severina ataca em qualquer
idade, e até gente não nascida). Somos muitos Severinos iguais em tudo e na sina: a de abrandar
estas pedras suando-se muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer
arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor Vossas Senhorias e melhor
possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino que em vossa presença emigra.

Severino, 05 de agosto de 2015

Prezada banca mesmo,

O meu nome é Severino. Não tenho outro de pia. Como há muitos Severinos – que é santo
de romaria – deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, com
mães chamadas Maria fiquei sendo o da-Maria-do-finado-Zacarias. Mas isso ainda diz pouco:
há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais
antigo senhor desta sesmaria.
Como então dizer quem falo ora a vossas senhorias? Vejamos: é o Severino da Maria do
Zacarias lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco se ao menos mais
cinco havia com nome de Severino, filhos de tantas Marias, mulheres de tantos outros tantos
já finados Zacarias vivendo na mesma Serra Magra e Ossuda que eu vivia.
Somos muitos Severinos iguais em tudo na vida – na mesma cabeça grande que a custo é que
se equilibra, no mesmo ventre crescido sobre as mesmas pernas finas e iguais também porque
o sangue que usamos tem pouca tinta.
E se somos Severinos
iguais a tudo na vida
morremos de morte igual
mesma morte severina:
que é a morte de que se morre
de velhice antes dos trinta,
de emboscada antes dos vinte
de fome um pouco por dia
(de fraqueza e de doença
é que a morte severina
ataca em qualquer idade,
e até gente não nascida).
Somos muitos Severinos iguais em tudo e na sina: a de abrandar essas pedras soando-se
muito em cima, a de tentar despertar terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum
roçado da cinza.
Mas para que me conheça melhor vossas senhorias, e melhor possam seguir a história de
minha vida, passo a ser o Severino-que-em-vossa-presença-emigra.
Severino,
5 de agosto de 2015

Prezada banca mesmo,

Em 2018, letra S e letra L trocamos olhares, e quando olhares são trocados, todo o corpo
acompanha o fluxo: permutam-se peles, respiros, direções percorridas e posições no espaço. Não há
temporalidade que delimite o início e o fim de uma troca de olhares, mas há o discurso, a palavra, a
mesma que é a tempestade e o pedaço de madeira onde se agarra o náufrago, este também palavra.
Nossa troca inicia-se com um discurso: um convite de letra S à mim, letra L, para
apresentar uma “falação” no seminário Bioestéticas. Ao convite, o mar se agita e os lugares outrora
bem definidos emaranham-se. A troca teria lugar dentro de alguns dias, durante alguns minutos,
mas o convite já é troca. Sou a letra S a partir de meu aceite? Letra S soma-se a mim e tornamos um
duo de letras? SL, LS?
Este novo convite, para lhes escrever esta carta vêm em bom momento. Ontem, depois de
pintar pequenas tempestades bíblicas, assisti um vídeo de uma entrevista da cantora Maria Callas
onde ela dizia que quando cantava se tornava duas pessoas: a primeira era a cantora, puro reflexo,
instrumentalização da voz; a segunda a crítica, analisando a ação da primeira e emitindo seus
julgamentos. Ambas personalidades trabalhando juntas. Um mais um igual a um.
A troca de olhares não é o abandono da posição primeira, inicial, mas a possibilidade de um
deslocamento à um outro, tudo em permanecendo a primeira letra. É uma troca fortuíta: ao
trocarmos nos tornamos um outro, não letras S e L deslocadas em corpos diferentes, mas um outro
não existente antes da ação. Um mais um igual a um.
Temos seguido juntos, letra L e letra S, em algumas trocas de olhares e
ocupações/desocupações. Durante uma leitura de um escrito feito por letra S, justamente o
“falação”, qual o espaço de improvisação, de acaso? Quando o escrito é lido e performado por uma
outra letra deixa de ser parte da letra-escritora e torna-se parte da letra-leitora? Letra S, observada
do lugar ocupado por letra L é um reflexo no espelho? Letra L vê a si mesma em outro corpo, ela
performa a ação esperada do outro, ela responderá pelo outro. Quem é letra L e letra S? Uma troca
de olhares é o dissenso das identidades.
Letra S segue levando letra L a tiracolo, em exposições, em congressos, nas entrelinhas de
seus escritos, em uma viagem às Ilhas Canárias. Cara banca mesmo, uma troca de olhares é
incontornável, uma vez trocado, algo fica. E tem ficado, mesmo.

L, 10 de julho de 2019

Prezada Banca Mesmo,

em 2018 letra S e a letra L trocamos olhares. E quando olhares são trocados todo o corpo
acompanha o fluxo. Permutam-se peles respiros direções percorridas posições no espaço.
Não há temporalidade que delimite o início e o fim da troca de olhares. Mas há o discurso, a
palavra, a mesma que é a tempestade e o pedaço de madeira onde se agarra o náufrago – este,
também palavra.
Nossa troca inicia-se com um discurso: um convite de Letra S a mim, Letra L, para
apresentar uma falação no Seminário Bio-Estéticas. Ao convite, o mar se agita, e os lugares
outrora bem definidos, emaranham-se. A troca teria lugar dentro de alguns dias, durante
alguns minutos, mas o convite já é troca. Sou a letra S a partir do meu aceite? Letra S soma-se
a mim e tornamos um duo de letras SL/LS?
Este novo convite, para lhes escrever esta carta, vem em bom momento: ontem, depois de
pintar pequenas tempestades bíblicas, ontem, depois de pintar pequenas tempestades
biblícas, ontem, depois de pintar pequenas tempestades biblicás assisti um vídeo da cantoria
Maria Callas, onde ela dizia que quando cantava se tornava duas pessoas. A primeira era a
cantora, puro reflexo, instrumentalização da voz. A segunda, a crítica, analisando a ação da
primeira e emitindo seus julgamentos. Ambas personalidades trabalhando juntas: 1+1=1.
A troca de olhares não é o abandono da posição primeira, inicial. Mas a possibilidade de um
deslocamento a um outro. Tudo em permanecendo a primeira letra. É uma troca fortuita. Ao
trocarmos nos tornamos um outro, não letras L e S trocados em corpos diferentes. Mas um
outro não existe ao longo da ação. 1+1=1.
Temos seguido juntos, Letra S e Letra L, em algumas Trocas de Olhares e Ocupações
Desocupações. Durante a leitura feita por Letra S, justamente falação, qual o espaço de
improvisação, de acaso? Quando o escrito é lido ou performado por outra letra deixa de ser
parte da letra escritora e torna-se parte da letra leitora? Letra S observada do lugar ocupado
pela letra L é um reflexo no espelho? Letra L vê a si mesma em outro corpo. Ela performa a
ação esperada do outro. Ela responderá pelo outro. Quem é letra L e letra S? Uma troca de
olhares é o dissenso das identidades. Letra S segue levando letra L a tiracolo, em exposições,
em congressos, na entrelinha de seus escritos, em uma viagem às Ilhas Canárias.
Cara Banca Mesmo, uma troca de olhares é incontornável: uma vez trocado, algo fica. E tem
ficado mesmo.
L, 10 de julho de 2019.

Prezada banca mesmo,

Som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio som
de lábio som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio.

Som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio som
de lábio som de lábio som de lábio,

Som escondido som escondido som escondido som escondido som escondido som escondido som
escondido som de lábio som de papel ao chão som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio.

Som de página som de página som de página som de lábio som de lábio som de página som de lábio
som de lábio som de lábio som de lábio som de lábio.

Som de pausa som de pausa som de lábio som de lábio som de pausa som de página.

“letra invisível”, 26 de julho de 2019

Prezada banca mesmo,

som de lábio, som de lábio, som di lábio, som dilábio, son di lábio, sondilábio, sondilábio,
sondilábio, sondilábio, sondilábiossondilágossondilábiossondilábio;

som de lábio, sondilábio, sondilábio, sondilábio, sondilábio, sondilábio, sondilábio,
sondilábio, sondilábio, som di lábio;
som escondido, son inscondido, sonho escondido, sonho iscondido, sonho escondido, som
escondido, som escondido, som de lábio, som de papel ao chão, som de lábio, sondilábio,
sondilábio, sondilábio, sondilábio;

som de página, som de página, som de página, são de lábio, são de lápis, são página, são de
lábio, sondilábio, sondilago, e são de lago e são de lábio.

som de pausa, som de pausa, são de lábio, são de lábio e som de pausa e são de página.

“
26 de julho de 2019.

“,

Prezada banca mesmo,

Hoje escrevo para falar sobre outras bancas. Fora da academia temos outras bancas. A
banca de jornal, “O sol nas bancas de revista me enche de esperança e preguiça”, a banca na feira
de frutas, a banca da bancada e a banca do banco. Araribóia, já alguns anos, monta, na praça da
República, uma banca nada usual, uma banca de mini-monumentos descongelados. Pois estava eu,
outro dia na praça conversando com Araribóia e, na ocasião, contei para ele que a história recente
do Brasil podia ser descrita como uma história dos vazamentos (de lama e de áudio). Ele, no
entanto, me disse que isso de vazamentos é coisa antiga. “O que mudou é só para onde vaza e como
vaza”, disse ele. Araribóia me comunicou também, e esse é o motivo pelo qual escrevo esta carta,
que pretendia iniciar uma coleção de cartas. Ele quer reunir em um volume todas as cartas
enviadas pelos Conquistadores da América aos seus respectivos reinos. Até o momento, disse ele
ter, em sua posse, a cópia de duas cartas: a carta de Pero Vaz de Caminha, sobre o descobrimento
do Brasil, enviada a Dom Manuel e as cartas de Pedro Valdivia, sobre o descobrimento do Chile,
enviada ao imperador Carlos V. Ele me pediu ajuda com as cartas, fiquei de organizar as cartas em
um volume “livro capa”. Estamos conversando sobre a empreitada. Pensamos, inicialmente,
escrever uma carta resposta aos Conquistadores da América para ser incluída junto com o material.
Ainda estamos começando e as ideias não estão muito claras, de qualquer modo, achamos que esse
material precisa ser reunido e de algum modo contestado.

narrador S, 21 de abril de 2016

Prezada banca mesmo,

hoje escrevo para falar sobre outras bancas. Fora da academia temos outras bancas: a banca
de jornal – O sol nas bancas de jornal me enche de esperança e preguiça –, a banca na feira
de frutas, a banca na bancada e a banca do banco. Arariboia já há alguns anos monta na
Praça da República uma banca nada usual, uma banca de minimonumentos descongelados.
Pois estava eu outro dia na praça conversando com Arariboia e na ocasião contei pra ele que
a história recente do Brasil podia ser descrita como uma história dos vazamentos – de lama e
áudios. Ele, no entanto, me disse que isso de vazamentos é coisa antiga.
- O que mudou é só para onde vaza e como vaza, disse ele.
Arariboia me comunicou também, e esse é o motivo pelo qual escrevo esta carta, que
pretendia iniciar uma coleção de cartas. Ele quer reunir em um volume todas as cartas
enviadas pelos conquistadores da América aos seus respectivos reinos. Até o momento, disse
ele ter em sua posse a cópia de duas cartas: a carta de Pero Vaz de Caminha sobre a invasão
dos Brasis enviada à Dom Manuel e as cartas de Pedro Valdívia sobre a invasão dos Chiles
enviadas ao Imperador Carlos V.
Ele me pediu ajuda com as cartas. Fiquei de organizar as cartas em um volume Livro Capa.
Estamos conversando sobre a empreitada. Pensamos inicialmente escrever uma carta
resposta aos conquistadores da América para ser incluída junto com o material. Ainda
estamos começando e as ideias não estão muito claras. De qualquer modo, achamos que este
material precisa ser reunido e de algum modo contestado.
Narrador S,
21 de abril de 2016.

Prezada banca mesmo,

Escrevo sobre o mesmo, escrevo o mesmo, escrevo com o mesmo, escrevo como mesmo,
escrevo sob o mesmo, escrevo mesmo.
Falo sobre o mesmo, falo o mesmo, falo com o mesmo, falo como mesmo, falo sob o
mesmo, falo mesmo.
Ando sobre o mesmo, ando o mesmo, ando com o mesmo, ando como mesmo, ando sob o
mesmo, ando mesmo.
Pratico sobre o mesmo, pratico o mesmo, pratico com o mesmo, pratico como mesmo,
pratico sob o mesmo, pratico mesmo.
Encontro sobre o mesmo, encontro o mesmo, encontro com o mesmo, encontro como
mesmo, encontro sob o mesmo, encontro mesmo.
Converso sobre o mesmo, converso o mesmo, converso com o mesmo, converso como
mesmo, converso sob o mesmo, converso mesmo.
Choro sobre o mesmo, choro o mesmo, choro com o mesmo, choro como mesmo, choro
sob o mesmo, choro mesmo.
Procuro sobre o mesmo, procuro o mesmo, procuro com o mesmo, procuro como mesmo,
procuro sob o mesmo, procuro mesmo.
Jogo sobre o mesmo, jogo o mesmo, jogo com o mesmo, jogo como mesmo, jogo sob o
mesmo, jogo mesmo.
Canto sobre o mesmo, canto o mesmo, canto com o mesmo, canto como mesmo, canto sob
o mesmo, canto mesmo.
Protesto sobre o mesmo, protesto o mesmo, protesto com o mesmo, protesto como mesmo,
protesto sob o mesmo, protesto mesmo.
Sonho sobre o mesmo, sonho o mesmo, sonho com o mesmo, sonho como mesmo, sonho
sob o mesmo, sonho mesmo.
Sigo sobre o mesmo, sigo o mesmo, sigo com o mesmo, sigo como mesmo, sigo sob o
mesmo, sigo mesmo.

Escrevedor mesmo, 26 de abril de 2018

Prezada Banca Mesmo,
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Escrevedor Mesmo, 26 de abril de 2018.

Prezada branca mesmo,

uns

cachorros

latem

ao fundo
de um silêncio rugoso

até que dois lábios imóveis
anunciam: a traída intenção

Inevitavelmente,
28 de julho de 2019.
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icoespaçoapolíticosespaçoapontadosespaçoapontamentosespaçoapontarespaçoapósespaçoaprenderespaçoaprendidoespaçoapresentaespaçoapresentaçãoespaçoapresentaçõesespaçoapresentadasespaçoapresentamespaçoapropr
iaçãoespaçoaproximaespaçoaproximaçãoespaçoaproximaçõesespaçoaquelaespaçoaquelasespaçoaquelesespaçoaquiespaçoaquiloespaçoararibóiaespaçoararigbóiaespaçoarendtespaçoargentinoespaçoargumentaespaçoargument
oespaçoargumentosespaçoarmaespaçoarranjosespaçoartespaçoarteespaçoarticulaçõesespaçoarticuladosespaçoarticularespaçoartigoespaçoartistespaçoartistaespaçoartistasespaçoartísticaespaçoartísticasespaçoartísticoespaçoar
tísticosespaçoasespaçoàsespaçoasherespaçoasociacionesespaçoaspasespaçoaspectosespaçoassegurarespaçoassepsiaespaçoassimespaçoassimiladoespaçoassumeespaçoatéespaçoatenhamespaçoativaçãoespaçoatividadeespaçoativi
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das proposições mesmo

79 mesmo1

Este volume “das proposições mesmo” apresenta um conjunto de
frases coligadas ao “mesmo desafia o mesmo”. Confessadamente, esses
fragmentos fraseológicos do mesmo, descrevem uma situação
definitiva e incompleta. Em 2016, no caderno extra da ANECOICA

zero, publicação sonora e impressa, foram noticiados 33 mesmo.
Continuamos engordando o mesmo com fabulações descritivas, e
agora, apresentamos um conjunto com 79 mesmo. No mais, o volume
presente demonstra pretensões arquivistas e, igualmente, padece dos
efeitos dessa pretensão.

[Nota ao leitor] Primeiramente, prezado leitor, as palavras não tem dono.
Segundamente, todas elas já foram ditas. Terceiramente, daquelas ditas – as que
reconhecemos – deixamos aqui seu paradeiro livresco: Aurélio Buarque de Holanda.
Minidicionário da língua portuguesa (2010); Belchior. Alucinação (1976); Darlei
Dall’Agnol, Arturo Fatturi e Janyne Sattler (org). Wittgenstein em perspectiva
(2012); Fernando Pessoa. Poesias/Fernando Pessoa Antonio Nogueira Pessoa (1996);
Georges Perec. Especies de Espacios (1999); Gilberto Gil, Metáfora (1982); Haroldo
de Campos, Galáxias (2015); Hélio Oiticica. Aspiro ao grande labirinto (1986); José
Saramago. O homem duplicado (2002) e O conto da ilha desconhecida (1997); John
Cage. Escritos al oído (1999); Jorge Luis Borges. El Aleph (2011) e Ficções (2007);
Joseph Kosuth. Art after philosophy and after (1991); Juan E. Díaz Bordenave. O que
é comunicação; Ludwig Wittgenstein. Investigações Filosóficas (1994); Luigi Russolo.
El arte de los ruidos (1998); Silvio Rodriguez. Unicornio y otras canciones (1994); Sol
LeWitt. Sentenças sobre arte conceitual (2006); Robert Smithson. Spiral Jetty (1970);
Clarice Lispector. A Hora da Estrela (1977); Gilles Deleuze. Conversações (2006) e
Diferença repetição (2006); Jorgen Michaelsen. Porquoi o mal (2011).
1

1.

Meti-psi-mu; idem; opaixa (ae, ETEve); igual; idêntico;
exatamente. Aconteceu mesmo: tais palavras; a mesma
coisa; não é o mesmo.

2.

Como desfazer (o) mesmo? Aceitamos dicas e outros
remendos.

3.

Regularmente: se tem ‘mais almas que uma’. ‘Mais eus do
que eu mesmo’.

4.

Na indústria são fabricados do mesmo material dois tipos
de carcaças: carcaças com alma (com miolo) e carcaças sem
alma (sem miolo). Em uma carcaça sem alma o miolo é a
carcaça. Em uma carcaça com alma a carcaça é o miolo.

5.

Mesmo ‘é um doido que estranha sua própria alma’. É uma
tripa virada pra fora.

6.

“Mesmo” é uma palavra que contém cinco letras. Destas
letras apenas duas se repetem.

7.

Da palavra mesmo derivam três outras palavras: esmo, mo
e mês.

8.

O mesmo a esmo tem como fundamento o acaso. O mesmo
a mês tem como espelho os ciclos do satélite da Terra:
mesmo nova; mesmo crescente; mesmo cheia; mesmo
minguante. E, o mesmo a Mo, é uma contração.

9.

Em civilizações antigas o não-eu se manifestava a partir do
exercício mesmo.

10.

Mesmo é um vício.

11.

Mesmo não é um antídoto ao novo. Contudo existe
judicioso grau de indiferença do mesmo em relação ao
novo.

12.

Foi demonstrada em diversas épocas, por meio de
evidências não empíricas, a inutilidade do mesmo. Logo,
confirmou-se elevado grau de credibilidade do mesmo no
combate ao pragmatismo crônico. Os resultados são
meramente especulativos.

13.

Há momentos que não se sabe quem é (o) mesmo. Em
efeito não se conhece momento algum que seja (o) mesmo.

14.

Pasmem! Em Galáxias, mesmar é um verbo, “onde o
mesmo esma mesma miasma marasma manadas de mesmo
em resmas paradas.” “O mesmo remesma”. “Mesmam”.

15.

O mesmo não parece com o mesmo, nem com outro
mesmo. Um e três mesmos.

16.

Cinco mil guaranis mesmo.

17. Tecnologia mesmo: antena repetidora de oscilações do
ainda.

18.

O mesmo tem um pé em cada canoa. Um pé na canoa de
nome “inutilidade” e o outro pé na canoa de nome
“engajamento”. Essa situação é suficiente para indicar uma
“eficácia paradoxal” dos arranjos mesmo, sejam eles
analíticos, sensoriais ou contextuais.

19.

Anti o imperialismo do mesmo.

20.

A tarefa mesmo: “conduzir as palavras do seu emprego
metafísico de volta ao seu emprego cotidiano”.

21.

Se não me fala a memória não escuto mesmo.

22.

O mesmo está acoplado ao outro que o acompanha.
Embora não haja consenso, a relação entre um mesmo e o
outro mesmo é de paridade.

23. O mesmo levemente deformado.

24. Trabalhar para este governo é o mesmo que enganar a si
próprio.

25. Um caso mesmo: João Severino apropriou-se do termo

desconstrução do filósofo francês Jacques Derrida, como
Marcel Duchamp se apropriou de um mictório de R. Mutt.
Ambos com seus atos de apropriação desapropriaram
(reconfiguraram) o objeto/conceito apropriado. De quem é
a propriedade desapropriada, de João ou de Derrida? De
Duchamp ou de Mutt? Um pouco de ambos? Ou de
nenhum?

26. Vivo mesmo, vivo de fato ou vivo de verdade?

27. O esgotamento do mesmo produz mesmice. Por outro
lado: “Em nossa opinião, devemos abolir qualquer ideia de
que

a

possível

‘limitação’

da

mesmice

esteja

estruturadamente em débito com a diversidade, e viceversa”.

28. Lá foi dito “não é o mesmo, mas é igual”. Cá digo,
igualmente, é o mesmo, mas não é igual.

29. Haja vista que sair às águas não seja empreitada desprovida
de ordenamento, peço apenas um barco do tamanho do
mesmo. Não prometo nada. Tendo dito isso e nada mais.

30. Em certas ocasiões o mesmo conversa com Metrodoro que
“professava a arte de repetir com fidelidade o que escutara
uma única vez”.

31. Uma comunicação depois da comunicação. Mesmo, da
classe de “palavras que foram especificamente criadas para
fazer pensar em outras palavras”.

32. Três afirmações mesmo: Quase tudo começa pela imagem;
Conceito não é teoria; Número não é matemática.

33. A criatividade mesmo, uma grande invenção.

34. O mesmo não sou eu, apesar de não ser ele, terei que me
escrever todo através dele.

35.

Marcar,

sinalizar,

apontar

procedimentos mesmo.

e

indicar

prefiguram

36.

Trocando em miúdos, mesmo é uma variação do ainda.

37.

‘Cada pessoa um mesmo’. Cada mesmo um outro.

38.

Breve manual de modos de escrita mesmo: não-eu; pessoa
só; pessoa acompanhada; 1º pessoa; 2º pessoa; 3º pessoa;
outra pessoa; sem pessoa; quase pessoa; qualquer pessoa;
anônimo; outrem; em pessoa; adjunto mesmo; adjunto S,
Sylfaen, escrevedor mesmo, narrador S, Araribóia, tantas
pessoas.

39.

Ver(de) mesmo. Ver(de) verdade não há.

40.

Com o mesmo o feito é refeito.

41.

Antes, agora e depois, três tempos mesmo. Quando
escrevemos

passado,

escrevemos

mesmo.

Quando

escrevemos

presente,

escrevemos

mesmo.

Quando

escrevemos futuro, escrevemos mesmo.

42.

Uma pergunta mesmo. Onde está mesmo? Existe mesmo?
O que você está vendo agora mesmo?

43.

Certa ocasião foi solicitado ao mesmo apresentar sinais de
maturidade objetiva; retrucou utilizando parâmetros
baseados na “previsibilidade infinita”.

44.

Disse uma voz mesmo: “a reflexão não é uma correção da
intuição” é uma ficção fiação.

45.

Toda escrita é uma construção, toda construção uma
ficção. Toda ficção uma realidade. A vida mesmo é
realmente diferente, é muito pior e muito melhor,
Belchior.

46.

Uma capa (mesmo): tampa e, ao mesmo tempo, destampa.

47.

Parafraseando Cage não para expressar, mas para mudar a
mim mesmo.

48. Ruído mesmo: escolha um CRASH e reproduza em voz, a
qualquer

momento...

[nota

russoliana:

“Embora

a

característica do ruído seja a de remetermos brutalmente à
vida, a arte dos ruídos não deve limitar-se a uma
reprodução imitativa. Produzir ruídos, trinta mil ruídos
díspares, não para ser simplesmente imitados, senão para
combiná-los conforme nossa imaginação”].

49. A matéria mesmo é capaz de assumir todas as formas, sem
exceção alguma.

50. Não se trata de buscar uma teoria “correta” e legítima
(racionalmente
acontecimentos

aceitável)
senão

para

coletá-los

interpretar
e

sinalizá-los,

retomando, eles mesmos, como realidades reinventadas.

os
os

51. Es lo mismo, pero no es igual, o, no es lo mismo, pero es
igual?

52. O mesmo é um aparato de (re)apresentação.

53. Para o mesmo: o meio é uma posição, os extremos são
partidos.

54. O Aleph é um mesmo.

55. O que busco mesmo é retirar a obrigatoriedade da reflexão
“sobre”. Busco a reflexão mesmo. Alguns chamam de
(auto)reflexão.

56. Dos vadios vagos desocupados, mesmo ocupados.

57.

Comespaçosemespaçomesmo. Como sublinha Georges
Perec, vivemos entre espaços: com espaço; sem espaço.

58. Se o mesmo tivesse uma natureza própria seria da natureza
do mesmo ser outro mesmo.

59. Exagerando mesmo: essência artificial com fragrância
natural.

60. O mesmo é um “ser” mal resolvido e mal definido. Ora é
isso mesmo, ora é aquilo mesmo. Ora nem isso, nem
aquilo, mesmo.

61. Sem, no entanto, abdicar ao mesmo, o que modifica o
mesmo não é o corpo mesmo. O que faz deslocar o mesmo
é o que está antes ou depois do mesmo.

62. O mesmo é opaco e transparente. Com sua transparência
faz aparecer o fundo, a paisagem, o contexto. Com sua
opacidade faz desaparecer o fundo, a paisagem, o contexto,
nada para ser dito nem mostrado.

63. Mesmissimamente, uma mesma palavra mesma que
desafiou o mesmo.

64. O mesmo é uma ilha desconhecida. Mas, perguntou o Rei,
existem ilhas desconhecidas?

65. Algo que apareceu aqui e não antes, mesmo.

66. O mesmo é uma invenção relativa assim como a
criatividade é uma grande invenção.

67. Uma ideia mesmo não é particular, não é explicativa e nem
metalinguística.

68. O mesmo não é original nem cópia.

69. Fazer o mesmo não é fazer o mesmo.

70. Agorinha mesmo.

71. “O teatro do mesmo opõe-se ao teatro da representação”.

72. O mesmo afirmativamente rejeita qualquer negação,
inclusive a negação da negação.

73. Com o mesmo não se abole nem se afirma a diferença.

74. O mesmo ficou outro, embora seja ele mesmo.

75. Na direção mesmo há muitos desvios.

76. Trocadilho mesmo: “o dado não está dado”.

77. Como uma nota de dois, o mesmo é um que é dois.

78. É isso mesmo e não acaba aqui.

79. Ao virar o mesmo, outro mesmo virá. Sabemos tudo do
mesmo e, ao mesmo tempo, não sabemos nada do que virá
do mesmo.

dos vadios
vagos,
mesmo

La introducción
de funciones de
servicio en el arte
y la dimensión
ética de la noción
de servicio son
evidentes en las
prácticas de
activismo
cultural y
comunitario.

Por
ello
nos
interpela,
como
comunidad,
para
que
orientemos
nuestro
deseo
disidente en la
construcción de las
relaciones
productivas que se
ajusten
a
los
discursos críticos.

A porta do escritório
se abre. Uma velha
cigana
entra,
se
agacha
junto
ao
menino. Tira de um
saco um prato cheio
de macarrão, três pães
e cerveja. Ninguém a
viu entrar.

Ah! Como papagaios da
Arcádia, repetem a lição
dos
economistas:
“Trabalhemos,
trabalhemos
para
aumentar
a
riqueza
nacional”. Idiotas! É
porque
trabalham
demais que o ferramental
industrial se desenvolve
lentamente.

Que el trabajo y la vida sean
cada vez más permeables
entre sí significa, tal y como
se expresó una entrevistada,
que “el trabajo se filtra en tu
vida”. Pero obviamente, por
el
contrario,
no
hay
suficientes ideas de una
“buena vida” que se filtre en
el trabajo, que pudieran a
cambio transformarlo en algo
que llegase a significar
colectivamente una buena
vida.

Várias vezes já me perguntei sobre
qual de nós dois era o mais
provinciano. Quando cheguei à
estação dei de cara, para o meu
desgosto, com um bando de pelo
menos vinte vagabundos que
estavam à espera de viajar nos
vagões blindados do expresso
ferroviário.
Dois
ou
três
vagabundos nos vagões de carga, vá
lá. Passam despercebidos. Mas um
bando! Isso atraía problemas.
Tripulação alguma permitiria que
todos nós viajássemos. Posso muito
bem explicar como funciona um
vagão blindado.

Visto com precisão, o animal laborans pósmoderno é tudo menos animalesco. É
hiperativo e hiperneurótico. Deve-se
procurar um outro tipo de resposta à
questão que pergunta por que todas as
atividades humanas na Pós-modernidade
decaem para o nível do trabalho; porque
além disso acabam numa agitação tão
nervosa. A perda moderna da fé, que não
diz respeito apenas a Deus e ao além, mas a
própria realidade, torna a vida humana
radicalmente transitória. Jamais foi tão
transitória como hoje. Radicalmente
transitória não é apenas a vida humana, mas
igualmente o mundo como tal. Nada
promete duração e subsistência. Frente a
essa falta do Ser surgem nervosismos e
inquietações. A pertença à espécie poderia
ajudar o animal que trabalha para ela a
alcançar uma serenidade animalesca.

– Depressa, Bartleby! Estou esperando. Ouvi o lento
arrastar das pernas da cadeira no chão sem tapete e um
momento depois ele apareceu à entrada de sua ermida,
indagando suavemente: – Em que posso ser útil? – As
cópias, as cópias! – exclamei apressadamente. – Vamos
conferi-las. Tome aqui. Estendi-lhe a quarta cópia. – Eu
preferia não fazê-lo – murmurou Bartleby, desaparecendo
suavemente por trás de seu biombo. Por um momento,
transformei-me numa estátua de sal, de pé à vanguarda da
minha coluna de escreventes sentados. Recuperando-me,
avancei para o biombo, a exigir uma explicação para um
comportamento tão estranho: – Por que se recusa? – Eu
preferia não fazê-lo. Com qualquer outro homem, eu me
teria lançado prontamente a um acesso de raiva,
desdenhando
explicações
e
o
expulsando
ignominiosamente da minha presença. Mas havia algo em
Bartleby que não apenas me desarmava estranhamente,
mas também, de uma maneira maravilhosa, me comovia e
desconcertava. Eu preferia não fazê-lo. Como era possível
que uma criatura humana, com as falhas comuns de nossa
natureza, se abstivesse de protestar amargamente contra
tanta perversidade... contra tamanha irracionalidade?
Contudo, cada nova repulsa tendia a reduzir as
possibilidades de que a distração se repetisse.

É verdade que o século XIX não inventou a ociosidade, mas nele seria possível escrever
toda uma história da preguiça, ou seja, não das folgas – que são a maneira como a
ociosidade foi codificada, institucionalizada, certa maneira de distribuir o não trabalho
ao longo dos ciclos de produção, de integrar a ociosidade na economia, assumindo-a e
controlando-a dentro de um sistema de consumo –, mas das maneiras como se escapa à
obrigação do trabalho, como se subtrai a força do trabalho, como se evita ser retirado e
fixado pelo aparato de produção. É falso dizer, como alguns famosos pós-hegelianos, que
a existência concreta do ser humano é o trabalho. O tempo e a vida do homem não são
por natureza trabalho; são prazer, descontinuidade, festa, repouso, necessidade,
instantes, acaso, violência etc. Ora, toda essa energia explosiva precisa ser transformada
em força de trabalho contínua e continuamente oferecida no mercado. A recusa ao
trabalho é talvez a categoria mais importante do operarismo [italiano]. Ela traz à tona as
práticas de luta individuais e coletivas do “operário massa” nas grandes fábricas fordistas
que, com as suas redes de montagem e grande concentração de operários, representavam
a força do capitalismo industrial. A recusa ao trabalho de Marcel Duchamp é, ao
contrário, uma prática individual de subtração da lógica do trabalho (incluso o trabalho
artístico) subordinado à valorização do capital que antecipa os comportamentos possíveis
de recusa no capitalismo contemporâneo. Duchamp se encontrava no meio de dois
momentos essenciais da história da relação capital-trabalho e capital-arte. Para Marx, o
trabalho é o fundamento vivo da propriedade, sendo esta última trabalho objetivado.
Marx diz que, para se dar um golpe mortal na propriedade, é necessário combatê-la não
só como condição objetiva, mas também como atividade, como trabalho. O direito ao
ócio destrói a troca, a propriedade e o trabalho, mas de uma forma não tão igual como a
tradição marxista. O ready-made não marca somente (ou principalmente) a passagem do
mundo prosaico da mercadoria para o mundo encantado da arte, nem mesmo a
porosidade das fronteiras entre arte e não-arte, e não constitui mais uma simples
combinação de coisas heterogêneas entre elas, como geralmente a crítica de arte
contemporânea interpreta. As técnicas de Duchamp são constituídas por procedimentos
que permitem a liberação de todos os valores estabelecidos (acima de tudo, os valores
estéticos) com a finalidade de empreender uma “transavaliação de todos os valores”. O
ready-made não é nem um objeto, nem uma imagem, já que, para olhá-lo, é necessário
“girar a cabeça”. Não é necessário vê-lo, basta simplesmente que se efetue uma operação
ou um gesto. O ready-made não é endereçado à retina e não a estimula, mas nos leva a
pensar, a pensar além, dando uma outra dimensão ao espírito. Por este ponto de vista,
podemos defini-lo como uma técnica do espírito, uma técnica que, ao mesmo tempo,
provoca uma dessubjetivação e produz uma nova subjetividade. Ao invés de ser
fabricado, o ready-made é escolhido e a escolha é efetuada suspendendo não só o papel
do artista e da criação que lhe é atribuída, mas também neutralizando os juízos de gosto,
já que o gosto é um hábito adquirido através da repetição.

Em 1933, QUANDO OS NAZISTAS queimaram em praça pública livros de escritores intelectuais como Marx, Kafka, Thomas Mann, Albert Einstein e Freud, o criador da
psicanálise fez o seguinte comentário a seu amigo Ernest Jones: “Que progressos estamos fazendo. Na Idade Média, teriam queimado a mim; hoje em dia, eles se contentam em
queimar meus livros”. Deixando de lado o fato de que a ironia de Freud logo se tornaria ingênua diante dos fornos crematórios de Auschwitz e Dachau, podemos nos perguntar: o
que aconteceria se os livros fossem incinerados, varridos da face da Terra até o ponto em que o único vestígio de milênios de tradição humanista estivesse alojada na memória de
alguns poucos sobreviventes? Qual seria o próximo passo da barbárie? Queimar os próprios homens para apagar de vez a memória dos livros? É essa a pergunta que reverbera na
mente do leitor após a leitura de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Depois, ao ir para a cama, sentiria no escuro o sorriso inflamado ainda preso aos músculos da face. Nunca
desaparecia, aquele sorriso, nunca, até onde conseguia se lembrar. Pendurou o capacete preto-besouro e o lustrou. Pendurou caprichosamente a jaqueta à prova de fogo; tomou
uma ducha voluptuosa e, depois, assobiando, as mãos nos bolsos, atravessou o piso superior do posto dos bombeiros e deixou-se cair pela abertura. No último instante, quando o
impacto parecia fatal, tirou as mãos dos bolsos e interrompeu a queda agarrando o mastro dourado. Deslizou até a parada sibilante, os calcanhares a dois centímetros do chão de
concreto do andar de baixo. Saiu do quartel e caminhou pela rua noturna até o metrô. O trem pneumático deslizou silenciosamente por seu tubo lubrificado na terra e o lançou
para fora com uma grande lufada de ar morno, na escada rolante de ladrilhos bege que subia para o subúrbio. Assobiando, deixou que a escada rolante o deslizasse pelo ar sereno
da noite. Caminhou rumo à esquina, sem pensar em nada de especial. Antes de chegar lá, porém, reduziu o passo como se tivesse sido surpreendido por nada, como se alguém
tivesse chamado seu nome. Nas últimas noites experimentara as sensações mais incertas ali na calçada, ao dobrar a esquina, andando à luz das estrelas a caminho de casa. Uma
impressão de que, um momento antes de fazer a volta, houvesse alguém ali. O ar parecia carregado de uma calma especial, como se alguém o esperasse, quieto e, um segundo
antes de dobrar a esquina, simplesmente se convertesse em sombra e fosse por ele atravessado. Eles tinham uma máquina. Na verdade, tinham duas máquinas. Uma delas
deslizava para dentro do estômago da pessoa como uma naja preta descendo por um poço retumbante, procurando toda a água antiga e o tempo morto ali acumulados. Ela tragava
a substância verde que fluía para o alto num lento fervilhar. Será que beberia a escuridão? Sugaria todos os venenos acumulados ao longo dos anos? Ela se alimentava em silêncio,
com um som ocasional de sufocação interna e busca cega. Tinha um olho. O operador impessoal da máquina, usando um capacete óptico especial, podia contemplar a alma da
pessoa que ele estava drenando. O que via o Olho? O operador não dizia. Ele via, mas não o que o Olho via. A operação como um todo não era distinta da escavação de um
canteiro no quintal. A mulher na cama não era mais que uma dura camada de mármore que eles tivessem atingido. Fosse como fosse, era preciso prosseguir, introduzir a broca
mais fundo, desentupir o vazio, se é que tal coisa poderia ser sugada para fora no pulsar da serpente de sucção. O operador ficava de pé, fumando um cigarro. A outra máquina
também estava funcionando. A outra máquina era operada por um sujeito igualmente impessoal usando um jaleco marrom-avermelhado à prova de manchas. Essa máquina
drenava todo o sangue do corpo e o substituía por sangue e linfa frescos. – É preciso limpá-los dos dois jeitos – disse o operador, em pé diante da mulher silenciosa. – Não adianta
nada limpar o estômago se o sangue não for trocado. Se essa coisa fica no sangue, o sangue bate no cérebro como uma marreta, bum! Umas duas mil vezes e o cérebro
simplesmente desiste, deixa de funcionar. – Pare com isso! – disse Montag. – Eu só estava falando – disse o operador. – Vocês já acabaram? – perguntou Montag. O Sabujo
Mecânico dormia mas não dormia, vivia mas não vivia no delicado zumbido e na sutil vibração de seu canil parcamente iluminado num canto escuro dos fundos do quartel. A luz
mortiça da uma da madrugada, o luar do céu aberto emoldurado pela ampla janela refletia-se, tocava aqui e ali no bronze, cobre e aço da fera ligeiramente trêmula. A luz cintilava
nas facetas de rubi e nas sensíveis cerdas de náilon das narinas da criatura que vibrava de modo muito sutil, as oito pernas esparramadas sob si como as de uma aranha, as patas
munidas de coxins de borracha. Montag desceu deslizando pelo poste metálico. Saiu para olhar a cidade e o céu agora sem nuvens. Acendeu um cigarro e foi para os fundos, onde
se inclinou para olhar o Sabujo. Era como uma grande abelha que volta de algum campo onde o mel está cheio de veneno do descontrole, da loucura e do pesadelo, o corpo
abarrotado daquele néctar opulento e agora adormecido para eliminar o mal de dentro de si. – Olá – sussurrou Montag, como sempre fascinado pela fera ao mesmo tempo morta e
viva. Nas noites em que as coisas ficavam enfadonhas, ou seja, todas as noites, os homens deslizavam pelos postes metálicos e ajustavam as combinações do sistema olfativo do
Sabujo e soltavam ratos no pátio do poço de ventilação do prédio, ou às vezes galinhas ou mesmo gatos, que de qualquer maneira teriam de ser afogados, e ficavam ali apostando
para ver qual dos gatos, galinhas ou ratos o Sabujo agarraria primeiro. Os animais eram soltos. Montag Hesitou. – Foi... sempre foi assim? O posto dos bombeiros, nosso trabalho?
Bem, quer dizer, será que antigamente, houve um tempo... – Houve um tempo!? – disse Beatty. – Que conversa é essa? Idiota, pensou Montag, você acabará se traindo. No último
fogo, num livro de contos de fadas, ele vira de relance uma única linha. – O que eu quero dizer – disse ele –, é que antigamente, antes que as casas fossem totalmente à prova de
fogo – de repente era como se uma voz muito mais jovem estivesse falando por ele; ele abriu a boca e era Clarisse McClellan dizendo –, os bombeiros não combatiam os incêndios
em lugar de iniciá-los e alimentá-los? – Essa é boa! – Stoneman e Black sacaram seus livros de regras que também continham histórias resumidas dos Bombeiros da América e os
abriram onde Montag, ainda que já o conhecesse de sobra, pôde ler: Fundado em 1790 para queimar livros de influência inglesa nas colônias. Primeiro bombeiro. Benjamim

Franklin. 1ª REGRA. Atenda prontamente o alarme. 2ª REGRA. Comece o fogo rapidamente. 3ª REGRA. Queime tudo. 4ª REGRA. Reporte-se imediatamente ao posto dos
bombeiros. 5ª REGRA. Fique sempre alerta a outros alarmes. Todos encaravam Montag. Ele não se mexeu. O alarme soou. Como uma pessoa fica tão vazia?, perguntou a si
mesmo. Quem esvazia a gente? E aquela flor terrível no outro dia, aquele dente-de-leão! Aquilo havia resumido tudo, não? “Que pena! Você não está apaixonado por ninguém!” E
por que não? Ora, pensando bem, não havia uma parede entre ele e Mildred? Literalmente, não apenas uma, mas, até agora, três! E muito caras, também! E os tios, as tias, os
primos, as sobrinhas, os sobrinhos que viviam nessas paredes, o bando alvoroçado de macacos que não diziam nada, nada, nada, e que falavam muito, muito alto, altíssimo. Ele
fora levado a chamá-los de parentes desde o princípio. “Como está hoje o tio Louis?” “Quem?” “E tia Maude?” A lembrança mais significativa que ele tinha de Mildred, na
verdade, era de uma menininha numa floresta sem árvores (que esquisito!), ou, melhor, uma menininha perdida num platô onde antes houvera árvores (dava para sentir a
memória de suas formas por toda parte), sentada no centro do “living”. “Living”. Que rótulo mais apropriado era esse agora! Fosse qual fosse a hora em que ele entrasse, agora, as
paredes estavam sempre falando com Mildred. – É preciso fazer alguma coisa! – Sim, alguma coisa precisa ser feita! – Bem, não vamos ficar parados conversando! – Vamos fazer
alguma coisa! – Estou com tanta raiva que poderia cuspir! Afinal, o que era aquilo tudo? Mildred não sabia dizer. Quem estava com raiva de quem? Mildred não sabia de nada. O
que eles vão fazer? Ora, disse Mildred, espere aí e veja. Ele havia esperado para ver. Beatty levou um longo minuto para se acomodar na poltrona e repassar o que pretendia dizer.
– Você pergunta: quando tudo começou, esse nosso trabalho, como surgiu, onde, quando? Bem, eu diria que ele realmente começou por volta de uma coisa chamada Guerra Civil,
embora nosso livro de regras afirme que foi mais cedo. O fato é que não tivemos muito papel a desempenhar até a fotografia chegar à maioridade. Depois veio o cinema, no início
do século vinte. O rádio. A televisão. As coisas começaram a possuir massa. Montag continuou sentado na cama, sem se mexer.

falação

F polis – 2017/2019

linha M

Acesso Circular

Esta publicação veiculada está equipada com 41 folhas de assentos. Todos os assentos, não numerados, estão
posicionados frontalmente, evitando, desta forma, possíveis desconfortos nauseativos gerados pela leitura em
assentos reversos. Na atualidade, meios de transporte e de comunicação, hiperlotados ou vazios, são, por
excelência, veículos de grande notoriedade pública. De fato, essas máquinas e seus tecidos apresentam
recursos migratórios para quase todos aqueles corpos (gráficos e sonoros) que empreendem idas e vindas.
Passamos muito tempo nessas máquinas e desenvolvemos, nelas, algum tipo de apego por lugares de
passagem – não lugares – que nos levam a outro lugar –, que são, contrariamente ao esperado, espaços (reais
e imaginários) densamente ocupados. “O signo do presente é uma passagem ao limite”. Da multidão e do
anonimato, essas máquinas de deslocamento comportam recursos dinâmicos entre fluxos provisórios de
vozes e espaços domiciliados em corpos escritos.

Ponto da Partida

O que temos aqui, neste conjunto de vozes, são, em alguns casos, conversas entre letras, em outros casos,
letras que falam sozinhas e, eventualmente, letras de fala muda. As letras falantes, envolvidas nesta
composição, chamam esses episódios de falação. Tudo se passa, diariamente, no trajeto da linha M,
transporte coletivo que desloca letras, 24 horas por dia, do “Largo da Ordem” à “Praça da Insurgência”.
Dentro e fora, as vozes e os assuntos se misturam em oscilações prolongadas, do mesmo tautológico ao

mesmo contextual, do artístico ao extra-artístico, da arte na arte, da vida na vida, da arte na vida, da vida na
arte e além. Com eventuais desvios, essas idas e vindas estão relatadas nas partes itinerantes deste volume, os
pontos/percursos de embarque e desembarque. Como numa espécie de jogo de inversões e continuações,
como partes que são, cada ponto/percurso pode ser lido separadamente ou conjuntamente, na ordem que
estão colocados ou em outra ordem qualquer.

Aviso às passageiras do coletivo (linha M)

Uma das letras falantes, uma conhecida e invisível letra esotérica sinalizada pela voz G, informa aos
passageiros sobre a presença, no interior e no exterior do veículo, de criaturas denominadas “humanas”,
dotadas de capacidade suprassensorial. Essas criaturas, confessa a falante esotérica, possuem nomes próprios
encarnados em corpos e são também conhecidas como autores. Antes mesmo da ocorrência de qualquer
pronunciamento oral ou escrito feito pelas letras falantes, é a mim revelado por antecipação, pelas criaturas
humanas, tudo que é dito e tudo que será dito pelas vozes nesta falação. Segundo a letra voz esotérica e
invisível (“y”), os humanos possuem aparatos tecnológicos de registro com conteúdo semelhante, embora
heterogêneo, àqueles falados diariamente pelas letras. A misteriosa voz, auxiliada por I, explica que os
assuntos enunciados pelas letras vozes, todos eles, são “pensamentos já pensados, diálogos já proferidos,
histórias já ocorridas, lugares e ambientes já vistos”. Assim, descreve com precisão que todos os conteúdos
pelas letras faladas não passam de pura repetição, sem invenção, de tudo que já está, desde sempre, escrito e
localizado nas páginas retangulares de milhares de volumes cúbicos. Mencionando G, a letra invisível

encerra as advertências fazendo uso de recurso denominado síntese disjuntiva. Tal recurso é graficamente
apresentado pelas palavras-valise “livroz” (livro+voz) e “falação” (fala+ação). Retomando I, a voz invisível
resume: ramificado entre a vida das letras e a vida dos humanos, “o livro não deveria ser outra coisa senão o
equivalente do mundo não escrito traduzido em escrita”. Deixamos as letras passageiras decidir sobre qual
formulação querem deslizar e em qual ficção querem acreditar, na falação das letras ou na existência de
humanos. As duas vias, embora as mesmas, inacreditavelmente não são idênticas. Cabe agora um lance,
algum movimento realizar: (1) ler apenas as letras vozes, a falação; (2) recorrer às indicações livrescas das
palavras fixadas pelos humanos autores; ou, uma terceira possibilidade, (3) ler as duas formulações e tirar
suas próprias conclusões. Além disso, se muito curiosa for, a letra leitora poderá, antes mesmo da falação ou
a qualquer momento, passar diretamente aos assentos citacionistas situados nas últimas páginas deste veículo
multiarticulado. Afinal: “o que dizemos de uma [letra] podemos dizer de várias [letras]... Cada uma escolhe

sua altura ou seu tom, talvez suas palavras, mas a melodia é a mesma e há um mesmo trá-lá-lá sob
todas as palavras, em todos os tons possíveis e em todas as alturas”.

Ponto Troco Olhares

Por volta das 18 horas do dia 20 de maio, o corpo S, temporariamente, faz “troca de olhares” com o corpo L.
No encontro, L assume a “visão de mundo” de S e S a visão de mundo de L. Dessa forma, a fulana L e a
sicrana S aceitam o desafio de reapresentar seus prolongamentos não concretamente corporais. Dentro do
transporte coletivo, linha M, as trocas persistem, até que, por meio de uma proposição feita, igualmente, de
inversões e continuações nas quais diferentes letras são manipuladas, L e S perguntam para outrem (sicrana e
beltrana) a respeito dos desígnios do mesmo (“enquadramento”, “replicação de mundos”, “dupla vida”,
“eficácia paradoxal”, “extensões assistidas”, “apropriação”). Logo, uma vez efetuada a troca, L no corpo de S,
prepara uma falação e, S no corpo de L, espera pelo prontuário que apresenta a falação. Com o escrito em
mãos, L, por meio de S, esclarece a todas as letras passageiras embarcadas como funciona o serviço de “troca
de olhares”: Mediante uma placa escrita “troco olhares”, letras anúncios informam aos transeuntes sobre o
serviço de permutação provisória. É um serviço rápido, desburocratizado e praticamente indolor. Olhares
(próximos e distantes) são trocados. De vez em quando alguma letra desconfiada questiona o serviço de

trocas. Quando isso acontece, as letras anúncios aproveitam para detalhar para as letras descontentes as duas
modalidades de trocas oferecidas pelo serviço: troca instantânea de olhares e troca de olhares mediada por
verbalização oral. Caso as letras participantes demonstrem interesse na segunda opção, elas descrevem com
concisão o procedimento. “Eu fico com o seu olhar (sua visão de mundo) e você leva meu olhar (minha visão
de mundo)”. Eu, no corpo de S, acredito que com o serviço de “troca de olhares” é possível colocar em
prática um procedimento imaginativo, de adesão por prolongamentos não corporais, que permite que o

mesmo seja outro. Com as trocas – instrumentalizadas pela conhecida expressão “renúncia limitada” de A,
baseada na ideia de descolamento sem abandono, cada corpo, a cada aparição, é apresentado em seu sentido
acreditado (identidade conhecida) e em seu sentido combinado. (Com esse procedimento de correlação
entre letras, há uma engorda considerável da escrita. Recentemente a operação carne fraca denunciou a
engorda extraoficial da letra A {aleph}, primeira letra do alfabeto misterioso). Tudo começou com as trocas
instantâneas e a ideia de duplo. Logo se estendeu à falação, a fala como ação. Em tempos remotos conheci K,
uma letra construtora com conhecimentos em agrimensura que me aconselhou considerar que um duplo

não é uma dupla, embora tenha ajuntado dois dos seus ajudantes em um único nome. Falou com um falou

com outro, como se fosse uma letra em dois corpos. Depois disso, em 2011, participei de uma entrevista na
qual minha voz não era minha. Meu corpo gráfico era o mesmo, mas minha voz era de outra letra. Ano
passado, voltando da “Praça da Insurgência”, percebi que não havia pensado sobre esses episódios como
agora. No mesmo dia encontrei J, uma letra que estuda os atos de fala, seus comentários me fizeram pensar
sobre as trocas mediadas por verbalização oral como uma falação não representativa. J me explicou que em
muitos casos “dizer é fazer”. Algumas ações se fazem pela linguagem e, apenas, na linguagem. Talvez os atos
de fala como proposição não puramente descritiva – como palavra ação –, os mais explícitos, que não
representam outra “realidade” fora dela para se consolidar como ação, sejam as declarações operativas entre
dois corpos de letras (“declaro isso ou aquilo...” “aceito isso ou aquilo”). J chama essas expressões linguísticas
de proferimentos performativos “que não consiste, ou não consiste apenas, em dizer algo, mas fazer algo”. O
fazer, nesse caso, é o próprio uso da linguagem como acontecimento. Voltando ao interior da linha M,
depois do devaneio enunciativo provocado, possivelmente, por algum efeito colateral gerado pela agitação e
inversão das letras vozes, L, em S, distingue: devido ao fato de estarmos tratando de um procedimento
baseado em conjunturas extracorpóreas (recentemente inaugurado) e, também, dado o teor ficcional ou,

ainda, de pouca amplitude regulamentada, é mais ajustado considerar, para que não sejam previamente
ensejadas prerrogativas objetivas de nulidade “operacional” ou fingimento fingido (ficção concreta), que,
com a falação, pelo fazer e desfazer em troca de olhares, letras (incorporais) migram de corpos,
provisoriamente ou permanentemente, a partir da adesão ao programa experimental de “renúncia
programada”.

Com deriva citacionista

Algumas letras, no interior da linha M, “fazem” uma falação mesmo. Letras ouvintes, sem entender muito
bem o que está acontecendo, cochicham umas com as outras. Sussurram dúvidas no ar. C, uma letra
interessada no colóquio coletivo, pede cooperação para as outras letras falantes. O percurso continua e
podemos, eventualmente, escutar, entrecruzados, dois tipos de falação. Como estamos em terreno, ao mesmo
tempo, situacionista (interessado nas ambiências momentâneas da vida) e citacionista (das previsões
conferidas em sua exatidão), em ambos os lances, tanto no sentido situacionista de situação quanto no
sentido citacionista de citação (apropriação), procurando não deixar que um arranjo, abusivamente,
prevaleça sobre o outro, iniciaremos uma espécie de deriva citacionista. Uma “troca de olhares”, um inverte
e continua entre “letras” falantes. Literalmente uma falação. Para J, “falar é incorrer em tautologias”. Cada
vez que falamos, repetimos as letras do alfabeto, as mesmas letras antes pronunciadas, em outra ordem. Essa
constatação vale, igualmente, para as primas da “Fala”: a senhora “Escrita” e a senhora “Leitura”. Pela citação

letrista, igual que lá, aqui, sinalizamos não uma falta de caminho, de indicações e referências, mas uma

construção de via em vias de construção. L, de passagem, comenta que “nossa linguagem pode ser
considerada como uma velha cidade: uma rede de ruelas e praças, casas novas e velhas, e casas construídas
em diferentes épocas; e isto tudo cercado por uma quantidade de novos subúrbios com ruas retas e regulares
e com casas uniformes”. M, uma letra miúda, ouvindo L, conta para J que visitou recentemente sua amiga E,
no país da Gramática. Lá, em um dos bairros do centro da cidade velha conheceu letras que formavam
palavras arcaicas e, nos subúrbios, letras que formavam palavras novas, conhecidas como neologistas.
Conheceu

também

uma

das

maiores

família

de

letras

daquela

cidade,

a

palavra

“pneumoultramicroscopicossilicovulcanoconiótico” com 46 letras. Nada comparado com o maior conjunto
de

letras

do

mundo,

uma

verdadeira

falação

com

182

letras

sem

intervalo:

“lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelitokatakechymenokichlepiko
ssyphophattopeeralektryonoptekephalliokigklopeleiolag oiosiraiobaphetraganopterygon”. Soube também,
por G, sobre a história de E. Uma letra prófuga desaparecida há muito tempo.

Ponto da Esquina da Arte

Mas como essa semiopacidade da linguagem, das “letras vozes”, nos ajuda com nossas falações mesmo? O que
o comentário como comentário, nem ilustrativo nem explicativo, estratégias tautológicas de enquadramento
e duplicação, pode contar aos nossos ouvidos sobre a política da arte? G responde essa pergunta com outra
pergunta: “Pode uma letra falar?” Dito isso, L e S continuam as trocas em tom de trocadilhos. O primeiro
trocadilho se dá por aparência letrista e o segundo e o terceiro por afinidade conceitual. Polvo troca olhares
com povo. biospolitikos com coletivo. Linguagem com vida. Pensando melhor, tanto o primeiro trocadilho
quanto o segundo e o terceiro se dão por afinidade relativa. Entretanto, lembra R, os trocadilhos como
eventos mundanos que são, não queiram vocês com eles criar uma apologia ao ordinário, muito menos ao
extraordinário. L emenda, “as palavras ‘linguagem’, ‘experiência’, ‘estética’, ‘mundo’, se têm um emprego,
devem ter um tão humilde quanto às palavras ‘mesa’, ‘lâmpada’, ‘porta’”. A empreitada praxiológica (do
artista, letrista, montador, condutor ou outro qualquer), comenta L, é reconduzir os aparatos e “as palavras
do seu emprego metafísico para seu emprego cotidiano”. Antes de embarcar na linha M, apressadamente

adverte a voz do próprio escrito: “Nada de superconceitos, pois deles derivam reflexos cintilantes advindos
de duas faces da mesma moeda: ‘salvando a arte e a arte como salvação’”. Nesse aspecto, quando falamos o

ser político da arte como desvio de uma rota da estética normatizada e fixadora, me pergunto: nessa rota,
onde mora, onde está situado o “sentido comum”? No polvo ou no povo? Na arte ou no estético? Na vida ou
na política? Em nenhum ou em ambos? Rotineiramente, num panorama rápido, diversas letras reconhecem,
no dito “povo” e seus derivados – cotidiano e ordinário – a morada do “sentido comum”. Logo, o “sentido
comum”, aparentemente, estaria fora dos limites da arte e, por efeito, de seus agentes propositivos. Ora, mas
cada uma dessas esferas não comporta suas estéticas e políticas da estabilidade e do senso comum? Cada uma
delas não possui seu “largo da ordem” e seus instrumentos próprios de uma estética normativa? Como
podemos falar de politização da arte e da politização de circuitos culturais sem autoenquadrar, eles próprios,
como produtores de ramificações do “sentido comum” dominante? Com essas perguntas nas mãos, L espera
pelo transporte coletivo (linha M) encarregado da veiculação desta falação situacionista. O tempo
aproximado do trajeto é de uma hora. L embarca na metade do caminho do percurso que vai do Largo da

Ordem à Praça da Insurgência. Instintivamente, com certa periodicidade, as vozes fazem esse itinerário, de
idas e de voltas, com alguns desvios na Servidão do Desconhecido.

Via Servidão do Desconhecido

Sem aviso prévio, invertem e continuam a rota. Na linha S, aquela dos “exercícios de estilo” do mesmo, da
repetição com e sem repetição, do zigue-zague, transporta-se diariamente, como aqui na linha M, corpos
falantes. Uma letra-voz embarca na altura do pretexto, outra na altura do contexto, outra do rodapé, outra
desce... Dentro e fora, fulana, sicrana e beltrana, trocam olhares. Acontece, por assim dizer, no coletivo, uma

migração das palavras, tendo por meio a remediação do estético artístico e do estético extra-artístico.
Variações do mesmo? J, outro J não aquele J, esperneia quando percebe qualquer tentativa de redução do
artístico ao estético e do político à política. Ambos, para ele, o estético e a política, são como as “forças
especiais” da polícia – tanto em sua versão truculenta (como braço armado que determina coercitivamente
os limites propositivos de atuação dos corpos) quanto em sua versão da inteligência segregacionista dos
corpos em setores subalternos a mando do real – sempre a serviço da manutenção de todas as propriedades.
Do falar com propriedade sem falação; da propriedade material; da propriedade imaterial. Em resumo, agem
como forças patrimonialistas, as quais – como guardiãs dos bens (artísticos, culturais, econômicos e políticos)

– não admitem qualquer outro uso dos “aparatos simbólicos” que não seja o uso oficial e normatizado.
Fixado, nesse caso, pela conhecida democracia técnica (ou falsa democracia). Do mesmo modo, coincidindo
com as normativas e protocolos pseudodemocráticas, há uma reafirmação na arte, quando esvaziada de
ficção por enquadramento, daquilo que L chama de estética da estabilidade. Separadamente e
conjuntamente, enquanto ocorrência estética ou enquanto ação contextual, nesses termos o estético e o
político, ambos, são a polícia do mundo sensível. A “lei” dos aparatos de apresentação, os corpos verbais e
não verbais. Na prática, a república atual (e seus diversos braços institucionais e extrainstitucionais)
curiosamente captura os corpos que criam corpos (os ditos corpos vagos). Deles se pede distância, devem
desaparecer para dar lugar aos ditos corpos produtivos. Corpos, por assim dizer, com propriedade. Enquanto
isso, a passageira M, recém-embarcada, canta debochadamente “que gostava de política em 1966 e que hoje
dança ao som dos frenéticos vazamentos programados”. Nesse momento, uma letra incógnita sentada no
último banco do coletivo M, defensora da “arte da democracia” e partidária do “consenso”, rebate todos os
comentários anteriores com a afirmação curta e evasiva: “tudo é político e tudo é estético”. S retruca ambas
as afirmações. E L, em troca de olhares com S, comenta sobre dois tipos de estética: “As opções da arte

[oficial] preenchem socialmente a mesma função de outras instituições usadas pelas estruturas de poder para
assegurar estabilidade”. É por isso que a produção artística, em muitos casos coincidindo com estas
instituições, cumpre um papel de afirmação das estruturas dominantes, o que L chama de estética do

equilíbrio. Já “[...] a estética do desequilíbrio, a que afeta estruturas, que precisa de total participação ou total
rejeição [...]”, ao contrário da estética do equilíbrio, que tenta assegurar estabilidade, provoca processos
criativos revulsivos que levam os corpos a um estado de insubordinação ao real como imposição. A se
intromete na conversa para dizer que no lugar da submissão a uma estética reguladora ela prefere a arte da

invenção do real. Para A, “A arte do possível é a política como semblante [...] Mas, se quisermos a política do
real, é preciso afirmar [formalizar] a existência do impossível”. Desta forma, a estética do equilíbrio toma
como meta, dobrar a meta. E a estética do desequilíbrio toma também como meta, dobrar a meta. Nesse
caso, dobrar bem dobrada. Dobrar tanto que não sobre nada de meta a ser cumprida. Recomeçar, H, uma
letra bastante anarquista, não acredita nem na salvação da arte nem na arte como salvação, mas acredita
piamente na existência de uma “segunda vida”, um duplo que nos acompanha e que ela chama de
prolongamentos biospolitikos. Acredita, por assim dizer, na existência tautológica do político e em sua

capacidade de replicação de mundos. J em pé e J sentado, amigos de A, coincidem com o pensamento de que
para além dos entreveros entre lógica representativa (político-contextual) e lógica das formas da experiência

estética (políticas estéticas) não há como negar que de fato parece que o que, primordialmente,
reconhecemos como arte política é aquela arte que de modo geral suprime a si mesma em favor de uma

mediação representativa. J sentado dispara, “maldita eficácia paradoxal dos dispositivos da arte”. J em pé,
tranquilamente, pondera: “As políticas da arte, implícitas ou explícitas, podem trabalhar a favor da mudança
ou contra ela”. C, a motorista, ouvindo a conversa dos amigos, se intromete dizendo que para ela “não é útil
fazer uma distinção entre arte política e arte apolítica”. Como uma boa conhecedora dos mecanismos de
funcionamento dos aparatos coletivos, recomenda, aos interessados no assunto, investigar não apenas
aquelas formas artísticas explícitas de “intervenção ativista”, mas também aquelas práticas que se detém nos
questionamentos sobre o próprio dispositivo. Isso indica que, ainda que toda arte seja política, há uma
disputa em curso sobre a própria ideia, e modos de uso, do ser “político” da arte. C, sem muito pensar,
ocupada que está com o coletivo, lembra-se de pelo menos dois modos de atuação e concepção política das
atividades artísticas: uma posição mais conservadora (e supostamente neutra) entende que “as práticas

artísticas desempenham um papel na constituição e na manutenção de uma dada ordem simbólica”, por
outro lado, outra concepção de “arte política” (que inclusive muitas das vezes é vista como apolítica) aposta
na formalização dos acontecimentos indeterminados, tornando “visível o que o consenso dominante
costuma ocultar e apagar”. A condutora da falação coletiva, a letra C, mal terminou de contar sobre seus
conhecimentos da “vida da arte” e de repente o trajeto da linha M, Largo da Ordem à Praça da Insurgência,
é interrompido por uma manifestação. Uma das passageiras adverte que descer na altura da Servidão do
Desconhecido, pequena rua calçada com pedras portuguesas, é muito perigoso. “Há ali muitas palavras
desocupadas, vagabundas e vândalas”. Antes de ter que desembarcar abruptamente da linha M, N comenta
com outras letras passageiras que ela estava lendo um livro que informava, por rumores, sobre a existência
de palavras invisíveis “que postas em situação funcional” haviam se rebelado e se recusado a significar aquilo
que, os proprietários das palavras, desejavam que elas significassem. Uma delas, uma das palavras, foi
identificada como “Vandalismo” e reconduzida a tratamento que consiste em “enxugar as palavras”, esvaziálas de qualquer desvio e ambiguidade. Enquanto isso, fora da linha M, C, a cobradora, observa espantada
alguns manifestantes utilizando as pedras portuguesas da Servidão do Desconhecido para contra-atacar

outro patrimônio. Como bem sabemos, as pedras portuguesas, em seu conjunto, são consideradas um
patrimônio cultural. Assim, todas as letras ali paradas assistem por um instante uma batalha sangrenta entre
o mesmo e o outro mesmo, um “patrimônio” desafiando o próprio “patrimônio”. Será que aqui as palavras
tomaram posição? Outro dia vi também uma estátua de um índio colocada invertida: no lugar de proteger a
arquitetura (democrática) que o abriga, apontava diretamente contra ela. Vi também uma pintura sendo
usada como um readymade recíproco. M recomenda “usar um Rembrandt como barricada!”, pois que
estrutura de poder para defender sua existência atacaria os próprios símbolos que ela defende? Vi um mundo
dentro de outro mundo, do estético e do político. E entre eles, ouço uma palavra de desordem: “espero tua
(re) volta”, mas logo gritaram: “sem vandalismo!”. Em resposta, as pedras, como patrimônio que são,
zumbiram igualmente: “sem vandalismo”. Também em coro, as letras manifestantes alvejadas pelos
“guardiões dos bens”, em pé de paridade com as portuguesas, assumindo seu vago corpo como patrimônio,
com voz muda, replicaram: “sem vandalismo”.

Saindo da Garagem

Procurando por debaixo dos assentos citacionistas, R, de letra em letra, imagina que “o silêncio pode mudar
de lugar sem ser percebido”. Pode deitar aqui e acolá, trocar de corpo e andar sorrateiramente. Volta e meia,
a partir das anotações esquecidas pelas letras passageiras – embora o tempo da escrita e o tempo da leitura
não sejam coincidentes – conclui que tudo escreve e tudo lê. Algumas páginas, no entanto, continuam
perdidas. R, assim como as letras anglas e latinas, não se considera fetichista das palavras nem mesmo da
escrita, muito menos dos livros. R prefere vasculhar os gestos do vazio. Contou, certa vez, que o espaço vago
do caderno estava cheio e pediu para não preenchermos aquele vazio. Em outro momento, apontou,
juntamente com V e com sua sósia R, que certos problemas resistem às palavras, não podem ser formulados
por elas, e certas palavras resistem a serem pronunciadas. Junto com o gesto de fala sopramos silêncios: a

tagarelice, como discurso da pura contingência. “O silêncio tem de fato uma substância faladeira”. De um
modo ou de outro quero continuar expressando problemas inexpressáveis e dizendo palavras inefáveis, essa
é minha falação.

Via uma falação mesmo

Nem antes nem depois, na mesma linha M, algumas letras ambulantes – aquelas dotadas de grande
capacidade de propagação –, simultaneamente, carismáticas e persistentes, oferecem às outras passageiras
uma curiosa resposta para as perturbações sonoras (falações) ouvidas diariamente nos caminhos de idas e de
vindas de um ponto qualquer a outro. Conforme as letras ambulantes, uma falação é tanto uma fala como
ação quanto uma fala como sobreposição de vozes. Numa falação, para a felicidade ou infelicidade dos
envolvidos, não há clareza nítida das vozes. Não obstante, uma falação (um acúmulo de vozes) permite, pela

repetição desconjuntada, a permanência em aberto das identificações, intenções e designações das partes
participantes. Do mesmo modo, numa falação falada, pela recorrente confusão sonora, há indícios
consideráveis da ausência de elementos representativos do “bom senso”. Nesse sentido, acomodada na
categoria das permutações desordenadas da fala, facilmente atribui-se a uma falação, embora não seja de
todo certa esta afirmação, atributos concernentes a uma lógica do puro não senso. Uma falação sugere assim,
uma despropriedade da fala enquanto veículo altamente disciplinado, ordenado segundo a eficácia da

comunicação. Portanto, a lógica inconciliável de uma falação se dá pela apropriação da fala, enquanto ação

oscilatória, gradualmente desnutrida de prerrogativas puramente conceituais e/ou representacionais. Uma
falação de fato é um remendo e um remedo de falas. De um lado, vista como remendo, uma falação é por
assim dizer uma conjunção de trapos desalinhados, como uma roupa que de tantos remendos não se sabe
mais o que é roupa e o que é remendo. Tudo vira trapo, não há mais fundo delimitado, novo e velho,
significante e significado, original e cópia, o que é meu (da minha veste) e o que é seu (da sua veste). A única
catalogação possível numa falação é aquela das variações correlacionais dos trapos falantes. Por outro lado, a
letra leitora, provavelmente, está familiarizada com a expressão: “quer parar de me remedar!?” Nesse caso
uma falação se dá, igualmente, pela repetição grotesca dos trapos (partes) de vozes, observados como ato de
remedo (imitação malfeita) ou pura tagarelice. Dela não digo mais nada, dela apenas repito: “ao mesmo
tempo sou um remendo e um remedar, em ambos os casos, um costurar em zigue-zague pela repetição”.

Ponto Gráfico via Arrabalde Sonoro

Na altura da Travessa das Inominadas, um grupo de letras vozes, das grandes e das pequenas, das letras
letradas e das letras iletradas, das letras domiciliadas e das letras ciganas, das letras ocupadas e das letras
desocupadas, das letras gráficas e das letras sonoras, trocam olhares entre si depois de certo silêncio
instaurado pela leitura de um outdoor que acabam de ver pela janela do coletivo. “UMA FALAÇÃO
ESCRITA É PARA SER LIDA EM VÁRIAS VOZES. TANTAS QUANTAS HAJA.” R, uma letra voz inativa e
contra a ideologia (que por convicção própria só pode ser dominante), é a primeira a manifestar sua opinião
sobre o anúncio publicitário. “Os falares se fracionam, lutam ente si”. Há muito tempo, algumas letras
alimentam a ideia de que a escrita, diferentemente da fala, é mais ordenada e, por assim dizer,
“militarizada”. Uma falação escrita é, portanto, diferente de uma falação falada. Uma das letras do grupo, que
ouvia R, lembra das aulas da voz P. Para P, é a oralidade “não domada pela linguagem comunicativa” e
divorciada da escrita previamente redigida, que desmilitariza a linguagem retirando dela sua feição fascista.
R, concordando com o comentário de P, complementa: “O fascismo obriga a dizer ao invés de liberar a

expressividade do falar”. I, em tom mais ameno e prosaico, aproveita a diligência oral para ponderar sobre a

volatilidade da fala, “a palavra, quando é pronunciada, é apenas um som: se desvanece no momento de sua
execução”. Continuando, I, amiga da escrita e conhecedora das poéticas experimentais, conversa com K,
uma dita-cuja encarregada da produção de colagens letristas (visuais e fonéticas), sobre a vida das letras e
suas deambulações extraliterárias. Não é a palavra, mas, a letra, o princípio de toda escrita. As letras talvez
sejam as operárias primordiais da linguagem, unidades de produção que permitem a criação de todas as
propriedades conceituais do mundo. Sem elas a indústria da linguagem não opera. Mesmo num mundo
supostamente pós-indústria, na era dos serviços e da produção imaterial, as letras continuam sendo as
subalternas invisíveis da linguagem. Paradoxalmente é por acordo colateral, entre letras anônimas, enquanto
unidades falantes não fixadas pelos corpos emissores (pessoas encarnadas), sem nomes próprios (nomes com
propriedade), leiam-se autores, que a escrita é perturbada, que a escrita se torna, igualmente, uma falação.
Desse modo, as letras gráficas e sonoras tomam como estratégia local a sobreposição de vozes semiopacas
diluídas numa falação que desafia a escrita ilusionista e a fala citacionista puramente ilustrada e ilustrativa.
Quero mesmo, comenta K, é criar um alfabeto invertido e depois embaralhar todas as letras. Quem sabe o

que pode sair daí. Quero fazer da minha boca uma arte da falação. Um fazer disfarçado de não fazer, um
sentido embrulhado de não sentido, uma voz contextualizada não por seu “Nome”, por sua profissão, mas
por sua disponibilidade, em uso, de manter girando os limites do conhecido e do, ainda, não conhecido.
Quando uma letra fala, importa ou não importa que letra fala e como ela fala? Há aqueles que dizem que não
importa quem fala e nem como é falado. Numa falação mesmo importa quem fala e como fala. Não fosse pela
corporificação das letras vozes, cara letra leitora, que de outro modo essa falação seria possível? Porque de
fato se as letras podem falar, importa saber como elas podem falar e que procedimentos e dispositivos de
agenciamento, e apenas eles, permitem uma formalização de uma falação.

Ponto do Ouvidor

Nada mais embarcar, algumas letras “escrevedoras” e outras “reprodutoras” alimentam uma discussão, no
interior da linha M, sobre as prerrogativas artísticas e políticas das vozes letristas. Ambos os grupos (das
“escrevedoras e das “reprodutoras”), cada um a sua maneira, descrevem um curioso personagem chamado
“autor”. Uma delas comenta estranhar o fato de certas letras, meio escrevedoras e meio reprodutoras,
quererem que seus personagens humanos, os “autores”, sejam identificados com nome próprio encarnado.
Assim fazendo, acredita ela, esse personagem teria vantagem mandatária sobre as outras letras vozes da
ficção. Seria uma vez mais uma voz que se coloca fora dos artifícios por ela mesma ensejada. Seria um
personagem autor, um intermediário, se beneficiando, dentro da ficção construída, de sua condição como
“regente” (não mais compositor produtor) das outras letras vozes. Com essa manobra, ancorada em
princípios aparentemente democráticos, acusa uma letra desconhecida, vocês eliminam rasgos arcaicos do
compositor (o autor rei) para ainda continuar criando personagens “autorais” que governam soberanamente
a ficção como um regente (o autor primeiro ministro) no mundo das vozes subalternas. Um conjunto de

letras ouvintes amontoadas no corredor do coletivo, aproveitando o assunto levantado pelas letras
escrevedoras, passam a se queixar publicamente. As queixosas contam que são deliberadamente escravizadas
ou cuidadosamente apropriadas (citadas) em nome de alguma consideração conceitual atribuída aos
personagens “autorais”. De fato, para K (letra do grupo das reprodutoras que atentamente assistia aos
rumores) “samplear e citar não passam de maneiras elegantes de apropriação”. As letras queixosas, ao ouvir
K, vão mais longe e anunciam que para elas a apropriação é apenas uma forma polida de plágio. A tentativa
de separar apropriação de plágio deriva da mesma ideia policialesca que, com intuito de criminalizar, separa
“nu artístico” e pornografia, grafite (outra arte) e pichação (outra pornografia). A política (como submissão
ao real) ameaça o político (invenção de mundos). A caça à “poluição”, ao mundano, assume um ar moral. K
não entende muito bem o que pretendem as letras lamuriosas com suas comparações e retoma o debate
sobre apropriação fazendo a seguinte observação: “A informação é como um banco. Nosso trabalho [como
letras reprodutoras] é roubar esse banco”. Uma das letras abolicionistas responde para K que, para as letras
escravizadas – tanto pelas letras escrevedoras quanto pelas letras recopiadoras –, a indigência do plágio,
como estratégia apropriacionista radical, não é o roubo – não é a desapropriação latifundiária da linguagem –

, isso é sua força. Para ela, a pobreza da apropriação e do plágio é a sobrevalorização proprietária (autoral) do
intermediário. Num mundo dos simulacros, onde não há modelos e nem cópias, por que haveríamos de
preservar a figura do autor ainda que transmutado em reprodutor? Em muitos casos e em muitos dispositivos
(ficcionais ou documentais), o intermediário (reprodutor), por suas supostas benesses compartilhacionistas,
se beneficia de uma aura política e, portanto, rejeita qualquer questionamento da transferência proprietária.
Qualquer fala nesse sentido é interpretada como defesa de rasgos autoritários da autoria originária. No
entanto, ainda que mascaradamente, opera como dono (proprietário reprodutor) das palavras.
Restabelecendo, assim, por defeito, a mesma lógica autoral. Nesse caso, a relação autoral migra do conteúdo
para os aparatos. Ora, afinal, o intermediário, como sabemos, opera dentro da mesma lógica do crescente
mercado de serviços aparelhado pela onipresente máquina de distribuição quantitativa e qualitativa.
Procurando eliminar as amarras dos agentes produtores, as letras “reprodutoras” decretam a morte do autor,
no entanto, esquecem que sem eles (sem os produtores) não sobrevivem como reprodutoras, esquecem
também que no mundo de hoje, de hoje de muito tempo, é mais, e cada vez mais autor quem “distribui” e
não quem fabrica. Esquecem assim de “matar” o verdadeiro autor contemporâneo, o atravessador. G, uma

letra muita astuta, defende que “a apropriação não garante um ponto de vista crítico ou sequer reflexivo”.
Muitas das vezes, operando de uma forma acrítica, reprodutores fazem uso de uma “retórica que transfere o
poder” autoral, não para as vozes participantes, “mas para o meio/instrumento, deixando o
espectador/leitor/público e também o sujeito/objeto apropriado (que podem ser os mesmos) em condições
similares ao sistema anterior” que, baseado em prerrogativas de domínio autoral (técnico, criativo e
proprietário), apresenta como alicerce o domínio corporativo e sobrenatural da classe intelectual produtora.
Se de fato estamos interessados em estabelecer uma desapropriação coletiva do conhecimento, não é
matando o autor como produtor e substituindo-o pelo autor como atravessador (os principais
enriquecedores, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista “simbólico” do mundo dos

serviços virtuais, baseado na lógica pseudodemocrática da distribuição consumista) que chegaremos a um
enfraquecimento do autor como compositor e regente, dono das palavras e das coisas. Cansadas do debate,
gritam todas as letras do coletivo: “morte a todos os personagens autores ou a nenhum”. Na verdade,
explicam, não queremos ninguém, nem totalmente morto nem totalmente vivo, dizemos apenas essas
palavras por pura falação. Afinal, que letra capciosa confundiria a apropriação com “um dogma do flexível

capitalismo contemporâneo”? Na era pós-escravista, na qual a individualidade criativa do produtor foi
substituída pela criatividade compartilhada do reprodutor, quem acreditaria que há alguma dúvida, entre as
letras escrevedoras e as letras recopiadoras, sobre os benefícios democráticos da apropriação e do plágio
como estratégias contemporâneas de desapropriação e redistribuição do conhecimento? Por favor,
condutora, esse é meu ponto. Imagino que seja. No meu turno, minhas atribuições estão previamente
colocadas: “levar letras de um lugar para outro”. Letras de qualquer tamanho, letras de qualquer tipo (grafia),
letras falantes, letras ouvintes, letras escrevedoras, letras reprodutoras, letras vivas e letras sobreviventes,
letras ocupadas e letras desocupadas.

Ponto X

Hoje, como ontem, parece mais um dia. A regra é sem fim e a contrarregra é fazer prosperar pequenos
lances de acontecimento. As idas e vindas, do Largo da Ordem à Praça da Insurgência, continuam. Letras
sobem e letras descem. Letras? Pergunta uma letra cansada das idas e das vindas, cansada das imposições do

ser letra. O que é uma letra? Às vezes gostaria de ser como os personagens fictícios que leio nos livro-voz,
gostaria de ser humana. X, uma letra degenerada (sem gênero) como todas as demais letras, responde que
para ela “uma letra é tudo o que ela pode deixar de ser”. Conta que leu, em alguma edição do movimento
pós-letrista, sobre a ideia de performatividade, na qual uma letra é capaz de migrar de “filiação”, assumindo
uma voz não naturalizada, e até mesmo deixar de ser letra fulana, beltrana e sicrana. Esse movimento, de
acordo com a letra P, “indica um giro conceitual de debates sobre igualdade e diferença”. Negando o caráter
puro, essencialista e originário da linguagem, o movimento pós-letrista critica a “metafísica da presença” e a
legitimidade da representação. Propõe no lugar do “efeito retroativo da repetição ritualizada da

performance” uma reinvenção do mesmo, uma espécie de política cyborg de mutação e indefinição pela

repetição com diferença. No lugar da filiação naturalista dos corpos, intercorpos. Contexto no lugar de
categorias. Mas, como é isso, pergunta a letra O. X, detalhadamente, feito um manual, descreve, passo a
passo, a operação desconstrucionista. Primeiro: aproxime, ao máximo, uma quantidade de letras até que elas
criem pontos de correspondência. Segundo: do convívio das letras, do encontro, elimine qualquer
imprecisão, qualquer espaço entre os corpos. Terceiro: com as letras registre um Nome. Quarto: dê ao Nome
uma cor, um papel, um gênero, uma autoridade. Quinto: crie categorias de Nomes. Sexto: para desfazer o
espelho, faça o caminho inverso, por repetição, sem eliminar nenhuma ordenação. Em ambos os casos o
resultado não será recíproco, nem para palavra “Nome” nem para o corpo letra. Como não há abandono
também não haverá retorno e, ainda assim, alguma raspa de movimento, algum acontecimento entre pontos
de passagens de idas e vindas, vindas e idas, idas e idas, vindas e vindas, prolongará as oscilações. De tanto
fazer esse percurso, ele próprio, um mesmo que é outro, um autoplágio, um duplo, derreterá as camadas da
superfície e as camadas mais profundas que congelam e fixam numa base (numa grafia), como um
monumento perene, todos os corpos vivos.

Ponto da Publicação sem papel

Com intuito de rejuvenescer seu corpo gráfico, uma letra comenta que participou, recentemente, de algumas
sessões de “lipograma”, novo procedimento milagroso de emagrecimento enunciativo. Ao contrário do que
se pode imaginar, nas sessões de “lipograma”, no lugar de perder peso as letras ganham peso. S explica que,
desejando conter as duplicidades da linguagem, muitas vozes escrevedoras, “enxugam tanto as palavras que
elas secam”. Acreditam que com a exatidão, com a precisão, com o consenso, as palavras serão mais felizes.
Acabam criando guetos de palavras, acabam sufocando as palavras em seus arrabaldes comunicativos. Se não
fosse o “lipograma”, muitas combinações gráficas (letras) estariam juntas por imposição representativa e não
por disparate (a total afinidade letrista). L, uma letra terapêutica, receita: “Todo signo sozinho parece morto.
O que lhe dá vida? No uso, ele vive. O uso é sua respiração”. As letras reconhecem, “somos muitas, vivemos
no cotidiano e somos como cópias feitas em papel carbono, aparentemente idênticas salvo que a cada
formalização outra cor, outro papel, outra finalidade”. Muitas das vezes, encrespa uma letra fervorosa:
querem que tenhamos uma única cor, um único papel, uma única finalidade. No entanto, para cada

contexto, a cada enquadramento, fazemos uso de um novo disfarce. Isso mesmo, no lugar da especificidade
contextual o disparate contextual. Não estamos aqui para representar um contexto ou simplesmente
confirmar suas especificidades comunitárias por meio da adequação, estamos aqui para construir o contexto.
Migração contextual no lugar de confinamento contextual. O disparate do disfarce no lugar da
especificidade documentada. Consequentemente, adotamos como lugar de fala aqueles espaços impressos
que se constituem como publicações sem papel. Uma publicação sem papel, como estratégia de (sub)versão,
é um espaço utilizado como refúgio para letras imigrantes sem papel, sem documento, sem nome definido,
sem corpo conceitual assentado. É um espaço para todas as letras, todas as vozes, não legalizadas da
linguagem. As letras que com o mesmo corpo formam palavras alheias. Lembre: quando, novamente,
perguntar para uma letra o que ela representa, ela devolverá a pergunta: “e você o que você representa”?

Assentos citacionistas por ordem de aparição

Acesso Circular
G. Diferença e repetição. [p. 129].
M. Não lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade.

Ponto da Partida
R. Exercícios de Estilo.

Aviso as passageiras do coletivo (linha M)
G. A lógica do Sentido. [p. 47-49].
I. Se um viajante numa noite de inverno. [p.176].
G. Diferença e repetição. [p. 129].

Ponto Troco Olhares
S/L. “Troco olhares”. Colóquio Bioestéticas.
S. Troco Olhares mesmo.
L; S. “desocupados/ocupados”
A. Em busca do real perdido. [p.54].
A. [P]. El Aleph Engordado.
K. O castelo. [p.26-27].
J. Quando Dizer é fazer: palavras e ação. [p.38].

Com deriva citacionista
G. Teoria da deriva.
J. Ficciones. [p.77].
L. Investigações Filosóficas. [p.32].
M. E[mília] no País da Gramática.
G. O sumiço.

Ponto da Esquina da Arte
G. Pode o subalterno falar?
R. Exercícios de Estilo. [p.122].
L. Investigações Filosóficas. [p.63-66].

Via Servidão do Desconhecido
J. “A arte depois da filosofia”. [p.214].
L. “Arte contemporânea colonial”. [p.274].
M. “Tigresa”.
A. Em busca do real perdido. [p.34-35].
H. A condição humana. [p.33-68].
J. “Paradoxos da arte política”. [p.51-81].
C. Prácticas artísticas y democracia agonística. [p.61-67].
N. Livro dos começos.
M. “APROPOS OF READYMADES” (1961).
C. “Das (des) posições de uma pedra...”.

Saindo da Garagem
R. “perguntas anotações [sob exercícios de escrita e escuta]”. [p.26].
R. “notas oblíquas [sob uma coleção de silêncios].
V. “El gesto de hablar”. [p.47].
R. “O silêncio”. Em: O neutro. [p.54-58].

Via uma falação mesmo
R. Exercícios de Estilo.

Ponto Gráfico via Arrabalde Sonoro
R. O prazer do [corpo]. [p.38].
P. Poesia sonora. [p.10].
I. “El tiempo: mesa redonda”. Em: Seis años:…[p. 135].
K. Contos Mércio. [p. 140, p. 14].

Ponto do Ouvidor
K. “Kenneth Goldsmith”. [p. 24, p. 27].
K. Escritura no creativa. [p. 176].
G. “Apropriação e política no território da arte”. [p. 50-51].

Ponto X
P. “Entrevista com Beatriz Preciado”. [p. 62, 66, 52].

Ponto da Publicação sem papel
R. Exercícios de Estilo. “Lipograma”. [p. 103, p. 144].
L. Investigações Filosóficas. [p.129].
J. “Simulacros”. [p. 15].
L. Palabras Ajenas.
A. “Los cómics de arte y las sátiras de Ad Reinhardt”.

livro de resenhas (mesmo)

vocalizadas e anotadas

Aos leitores
Nesta edição das resenhas (mesmo) apresentamos um estudo D E
T A L H A D O de 39 livros utilizados na proposição “o mesmo desafia o
mesmo”. O conjunto de estudos aqui apresentados seguiram as novas
“diretrizes para publicação de resenhas vocalizadas e anotadas”. Como
acredito que muitos dos leitores ainda não estão familiarizados com
esses recursos, decidimos incluí-los nesta apresentação. Iniciando:
Escolha um livro (ou um conjunto de livros) nas medidas desejadas.
Convide um (a) parceiro (a) e em dupla atuem. Um lê, página por página,
a primeira letra de cada frase do livro escolhido e o outro registra as
letras. Outros critérios de leitura e registro podem ser adotados. Uma vez
concluídas as anotações, procurem na sequência de letras, palavras; elas
formarão a resenha do livro escolhido. Nessa fase, é desejável que os
resenhantes/leitores possuam treinamento com caça-palavras. Outros
poderão palpitar na busca. Esgotada a caçada, a resenha estará pronta.
Junte todas as palavras encontradas e as publique. Com elas, nem mais
nem menos, oferecemos ao leitor procurador um panorama detalhado
do conjunto. Sempre bom lembrar as palavras de Borges, todos os livros
contém os mesmos elementos (as letras do alfabeto) colocados em ordens
desiguais. “Quando menino [Borges, 2008, p. 149], eu costumava me
maravilhar com o fato de as letras de um volume fechado não se
misturarem nem se perderem no decorrer da noite.”

Investigações Filosóficas

NIAPEASDIFAANAFCVGADOSIRENPEABPVCR
HLDEDPCOPEFTEEEPOQMESENNPGLCSABVVR
HPJSPSDQMEAEFENDDIUASVPCNLPFCSPEPMC
FADDASSQPAUCPFCQGSNGEAVESVAEINCINT
EQMMDEMTAMPGSEUQPEÇMFOESPQEPSDDA
MCATUULDEONLEFTQPLDEDEDOCECPESASND
DDDIQDNPLOPATCMEOEUDLOQDLCRENSCEE
MPMPMDDLCPNCELCUEIXFUQCERCLIMAPDD
ALRMCAUULQLMCBUEOOPPSQDPPEONPQSEL
RURPNGERESDUNCUIUEAPULFENQDRIFMEPE
TDAGQMPAATQCLDSAEOMPRQLNEPMAADCP
ATLIVPIDOPIOGESSDPDEGUPFMPFEAQETEEE
PGTIMAUCDTSUQALQENOPINPQMRETNDOLIE
CDPRCEAEIRCRFRTPEGLLQLUCTPDUDPGEDA
PSDSDAFLCTADEPODNUCÇAFASBNVDNEUCSN
NENPUCDMNDSDMFDETEQSDFESTAEOUUPQE
MEFMEDLOAIMCEFPADCPNSDAQEDEQFCPDP
MDCAQQPSCCAOAJGRPVRQLDÇEDTTJQEUSA
OPDPCCEIAEDAEVOVVECDDODOCASXOSNSM
DSMCDOPEPEPHTCTQSAAPSNOLCFROUDRRE
NAALCQERBDFEMLSNESCANPAPMUPPMDEDC
MAEETOOLDPTIUUOFOADPDTMPPCDOANNST
EETFSNSJPTIQFMDNNADNNFNPENSOASDFQM
FXPRIPSAEODMDPQGTOPSPOOOSOOENPCMV
EBDEOMAAASTOPUQESMVAEDDTESPGPMVEQ
DDFQCESANUDCOQAQQNARADFEVUASACRNC

A nova arte de fazer livros
UCDMUSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUPUEIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIODSIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIUOEUNPRIAEOOTMANQEQURUELDBA
NNPOPOTONNFIDLPEALSAMPNPEPNONCPEN
UDPEISPSDUMTGPDEAEUOQRUOEMPEPAPTM
AAUOPSDONADOECEPECOPEMMVTSTIUEOAP
CUEEORDATEAANUICUEIAODGOSEMPAOOQA
IAEEACAMNHICSLAAAANPATTUASDAUEADU
BOAMCEPADIESNADUEOCMQTMAAPANPLLEP
RDNESCSCPMNETUONETETCFUQUNDQVCEEIC
ENTTOCSAIILPOTPERNFMNSPSOTTNAERNTNE
CALAPSDOOANIINCAPPCCPETSNMNNQNMAP
NNACAQEDLESSAAOCAVTPPPPDGAPEEPLFNU
EEPAFODEVTFUNBDDMUEFCPMBURSBVAOOC
DCODRIOCSAJWTESQOPREIAPNLECAAAEETT
BREAAERBTTEEAAACELNPAIERPOQSETWJAS
COIRDOCDCOOAVBSRUBMPCFEUMDDBNUFTV
EDOFAPEEUNFLPEEPAGDPPPPTVACOAASSEL
DEQACANNPAMNQNNMNSTEPCCPPACNIINAO
ODSPALACENTNREANTTOSPSNMFNREPTOPLI
IASCOTTNECIEECVQDNUQUFCTETENOUTENM
PCSCSENDRPELLPNAPAAMTQMCOEUDANSEID
APECMAOBUDAEUADSAUTTAPNQTAAUAMAA
LSCIHNMACAEEAIAQOOAPMESOGDOAIEUCIU
NAAETADROEEUCPAOEUITSTVMMEPOCEPEC
EODANODSPOUAAMTPAPEPMEOURQOUEAED

O Aleph, A espera, A casa..., O morto
OOAHBOWTLNMNMTRVEUCPSERQEDRDNBMR
NDOTNNCTBXVTPTCDNMFBSGCCDPCRMSODF
ICENATPEISTFPODFCTECPTADRNPDTDPBMTP
ONMECCEPPDGPDQTMNAAOISNGLSRAABPPT
DITUQTFNDLOUDAESPVEJQGMNBDTEVSPUQD
ODTDJCUEVDTSPQNDIVMPDPQQRGCFMMMCP
CVQDPOPSDLMPDCCDANPOGCIRCAEETÇDDQ
AVFCJQVDTDETITECMANTBTDIUOBABTAAVP
NDTUQCSVOONPDVMQPUOEDDDDETPOSDRN
CECEPMASDVIBITPLMDNQRNNBPFNGXBTBCP
DUVDDJANPQMJENBGDCMCUUOMNRCCFBSBD
DTRTCÇAQOCPSSTUPNGREDÇTNRCCRNEJTQC
ÇEPTPTTOITDVVVUUPVNDRNDNERDBZGTFG
CGLVNTAVTOPSVNMCMOSBFEAVNMCIMNDQ
NOSCTSPDTPGDRANVMERNEQTEAPPHQ PTGO
DACADTLBONSTLUCLPRTSEAQDVARDCNTEQ
RDPAONHAPFTCEAOTLBQMOACOHVDMQPTV
FTRAVDCCUÇACPTIMDOUAQVHREAACEEJLD
CMSQTTENVEIVACSDUNCTHDPILPMPCSCBLD
CDFNPESMMPCECPELJNLNOANVFEDDPVDRM
TNGRMDTCEESLAFPSNAAEASTDMNMNACDPU
RMRVRMOCMREDFVOHPMEAGLCVCNÇHCTMT
CEPOAMNDMTTCMNOUSTPSEAQNSUOUQCFN
DLPURORSMPOQTÇFDAQEGDTBACLVODJGOA
SLDMUOPPQCSMTPCFPMTAUREAFALNRLEUB
NDGURCVDMOALCQDQSOAPEMORCDMMSDFP

Fahrenheit 451
QEABODLTEEMPCFLDFMESVCRDPCTSUBABSO
DNASDTMNTLAGTCNDEDPATOOMSDSAMACDI
OEDEEPMTDPACMLADBCEPVEPREMREQNACE
NVVCTCSDQHCNBMQDPETSEENAEDLFCPCAU
GUEEQEPCDVEIAEWQCEDNNEABECPNVMMVR
NPBBSOVAOGIBDRVEPSCAPPEAMSNEOFFNÇT
OTAEURMEBAVEMFFMNLCTPCEQVCMRVDMG
ENOCPLCSSOEDQOCUHCEOCSJOETMFDPMPM
OMDMMDTMNAFMSMTVFVSAFDSPOSPAPIUPE
SRPMETPEDDSDMOSQBEEEOBLEEUSSPUEGDC
CORHTDCPSENUTSBDDISOACCEVSRAICPEPM
SVPEVTAFNPPCADNMOLUAABEBQLCECMIMM
EMEVEEEMALOOCLEPEPPNFSOCTTITCMSNDE
MMNBAADUEMVDCDUCDCFCPDCRSJDAMRAM
DMENATAETMNVEONDOEOVDSQUFMDNAUSV
NRCFMROSUOSOEATDQDENEEBEIOEBDERAQP
AEECECTECSEHAEMDQISPSFEJCSMAFAMAAM
GOEOACAVNEAOGTNOAPQQPSDQEVONVCNE
EQNENECAFEEDCNEQNPIDDEDVENOQDQEAQ
CONVSSVBCVVENVCEEECISNACEAUEEDEABO
VMMPAEDUMOFUCAMOFNAVNMFSDAUDANN
HNSPEDESVCMOMOLAEFDNEAQMMGMCOIEM
PSSIDMEETCTEMSCTTOMATADIPQVNANNNV
MTSCODESNEIITBOPESPMBAUTMVVOMPOSDC
RPCPNVCECNVQMADDNTVEPEVEVASEMEPDA
QENCDEHFBRPRMSEDFANDCQOPONVAMMFM

Galáxias
RCHEDUYNBOCEAGDCEAMFFSOYDENNDGOP
MBCCOEYDENCSMSCAFMAMOCNMDEOMPTEE
TBMMSVEDOSSVAEELQONGVNANMFEOOMOQ
EMMFCNVEXNBOAENMEOBTCFNIVDAEOCEQ
MMMCPACBEANBGVLFSAAMMOLSPTSVADEEA
UCPSPAVJDMAPVDICDDEOANPCTPRCSNSPRQ
ECDETCGMRDVLSUPVBDISMODPRNFACETCCD
PFDATDDATFAAVDLTLUDPAECDDCSEIPQDRV
CPDRDUEENMRECEPCPDIDSSCAIMNODAVDIA
GPPSGQADGFAEEVAFCZNEMCTAEABUVPMPA
MJFAAPPOCTERDTUATMGGNDDPPMMNPNTN
OEUDEDOCDAPDQEMFIPTEHBIBUNATEFMIDR
LBCIMCTUECZSOOPPMUPODSDODEVSNOPSAP
ODUUPPOANRDAOCSFBECRICNVDNEGSEBENL
APADFPAPEVFREUECECESOGUTDDADNMPSP
OTTNREESGESTMPVTEMLAMPEMLMODSTDSV
RCANOEPPCCOMUAPUENEPSJDQUPSCFADDCP
DUOATMFTEMDROONPNNMUEPADNMNCCSEQ
AEQNMPMENUCOVLBAVDDOESOGMECUDSEE
NEOTPNNVKALUDSOOMFVSEVPUOMDCRGDSU
HDAPUSDVQSQQNPAPAEMCUCGIQSMDDDDU
MCVFGMPDSFEAVCUPXTPREBQDFAAORDDUC
ANNCFMDETSRCQCDSPFAMPCNFCQCDNPTAE
OCSOJGTUODSDEOPDDAAWAOPNPOEFEDCQN
DTNVGNDBLFTRRLDHRNYOTETNEDPDAOPDC
ENENFSLAQTFEOMTAANETONPPFDBSEMETED

Pierre Menard, A Biblioteca de Babel, Funes o memorioso
ABOLTIPALNTDSEADPCPDNDDAINDCTAVOBV
MCÇCCDKDDEOPIFRGVLHBICDJTDZKDLCMDP
LGSRNLTMOMPPVDEQTGMLARNRBSPATDENP
ODQATDUNIDHCCNNSCPONTEFLNPVMMFMN
MALROGGHMDDFADETSRRAEPTCTNMTLECLN
FEOSWPEVVGTXMIAOSRCOPOCTDDPDENTMM
ALMTVEGCECECTPOAMFDDQCTCAEENPTAVJ
TQPRVPUFRUDPRNCSDECQADSRCDADSANHS
AFFEMTFNUMQFMTPGNLVDATCDEVRDTNMM
PSGRENCMTCEODDRNNOTHCGMVCAUDANAS
HHNCDUDEEMLDPMPMQMUDVTUASQBHADDC
LTPOMPMOCNCMLVPESUCOCMRCLQVODRFM
ACBMVAMDPMRDRADNRLNPTUSFDPSEEIFNV
TDOIACIBPFTHJTDLCCAQDQODICOUTPHPDP
ROARTRNSFTRTSNICETCGCMMADEELSAEPMM
POEBDHDODQSMDDLQFRGRTPGLDUTGDCALO
MCMUQOAQENABCSRQVCRITSRMPXTTHCDQG
TTDIEUÇVCROTMADAQCURTSOMBFTAVSPDQ
CEMJPROERERFOVSSMTUDTNPRVQGOLISVZC
FMVMFBLBECMTNSSCECBIDJETPGTCFDLPQOS
NETFRSQNADMRMOFTVNNTBRNUSDLNFRNLD
NADLPBERARANANSCFTMDDZDQNDNIVGCEL
TBIDDAFSEVMUDCBDZCTDDICHTMRPUQDHU
SPASDQACSMNFPNLQEDSMNCMDTMALGMTN
VNCPNQTNTAFCSDTVDDUDTSMLPAPSVCEFL
MCPLECVDMDFSCOPTRBPTNDCTVPOPTTLENÇ

O cinema segundo Truffaut
VNNCTGFSPSQMPTADTMANFTEPUMLBVAGIP
UAMINNODFTAQFMPMDPMCIVEMCNBFDMES
CQAEPNSAEMEDTEREEEVTUEEPCQDPCPPOPE
NCEEESENHOSDAÇNMQDOSCDNDQOOTUOON
FRUQTHQPSNDPETEMDCSPECOCQANEDCMMC
SPDAQEOCTADENEOPDAEMEEADDEMPAAMM
AMEPAPDAQADDOAUNHNECCADAENNTHMSU
NPESDOASNASPODFDENEUDUPPDEPBOQSCFP
BQDDNVVCAFMPQEAAPMMJMDGNLQPMPCSC
QASPPEJRMANSAGNGCOFPPCREIAPMIQNEPC
DRMMACETTAEZENELNQMAMDEPMNDETQTD
MPDAONPPDPCGCSDOCSMGMEAARSNGAAVQ
NAODCMTJSASACEAGDUVEEEESSDGFTEOQHN
GEANPSFEAENCMAVQQMSPAOPNQSNCTLDDE
DCMMOAODSNEASUENCGANALODSQDPAPTEL
ETFQIDQMPIQDEPBDFNOVDLDPEPMADPEASE
ATMAFTMJCRMDTAVDCOLPPQFATLANTPLPN
MÇCLAECQPUFDFOEAEDCPEFEAMLNCTAFIDE
MURDNAQEEMEEEEVDIFRPESCONMMESSFMF
EDFDBNSOQAEAVSMMADENCAFTAQAEMURT
DPMPQEQANFAQSNCTDVDQDACQVOCBMPTQ
MTVDDDAEASTCQTAHSQTTSPUNLEQÇDDMOO
MIPEVDEFELCSTIRAENADDDBDGCENEAEEAA
AVTOPRNIÇNEBEHHDMOCDRELNCRACTMRNO
FNCDOMSSTMPUTDAQCAAIMSERGAEIPATAP
VUSDTDTNDPTCAECSQCEMDDNANMASODNJE

Em busca do real perdido
HEDRPDRUCSPRAPRDFRMUSQCEDSCDEARPTP
PCCNECVMAONVPAADFHPRREAOFIDOIUAQP
EADCOPQGHNERCEPNNPAEDFDCDSERDODED
CEREQROSQCAASNVDQEQDEEATRDCQQMMIF
LDTEICASNVUPECSETFEDSAAEOQETEPDDETL
UATPSDDDASMTPQCVNPUEODDCRQAEFPOAQ
PDEDAADEFPASDTPANNFIPCARASQOPTPDEV
AIUEEUQTEUPDDMQPAUSUSPMCSDCECCLOLE
LDTTDEQUQRQSBCEECSMQFRAETNSDSGENNC
NATEGPPRBEEPPEOMDNUMEPEDPSEACTADJP
PPASFDEQDQEATTFCNTEDFPMNACQSNSCLLO
PQEBTDFAIQAERJPSOADAEDMIPEDDCEETRQ
CQAPIPPEMFQQAERDRMECDDDEACRPOQSTQ
DAEDRQNSDPSALVPMMIENAMEADAAPEQUAD
RIRRUISRASTDAUMDQIOPASDFQENCFPCLEET
CSRADRUEAEDARVSTQEMQADESDPSOLMZDM
CREAQSDBDIECSCSTDFCNDDMPOCMEACTUSS
SGHMDDRFODNCDQSURSQQCAAPCAPDAIMAE
PVPMPDVRCIAEAQADCENFCECDRECOQEDQM
QCCHNDSECPAENFNOUCRPEDIETTTFLNOIDC
DLZCENTQVPPPNJACBPDIOLEARPEFEPPPCAE
MAIECGFMIFIEIPTTICTQEOPLQPDPTAUAPER
RDEPOUGSTQTCMEPDDUMOPFICCSANVDCRD
OEDFBQPHFLEUEDSDDTDPQERPEAUCPSACQT
TFOEPCDPDACACMTDAATRPRPUERFMDTSPL
CQOIPPLCIMPFZIRACDPNDOOSEEUNEPTNDP

Bla blabla
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Arte como Filosofia
TTCTEJAOTLSIJTTAINBOSGHTTTPTIHSITTWT
BPENTDILLKWBOPTNTNHONOIBATOSLPPNST
BRBVASTIDHPDEDTSTEWATWATCTIMTTCTEG
TLCOSPAHAICOORIWTODTNBOPAWOEAFTAG
TSATNEAFSOMTMSMEOWTGACPWBDASSULTA
TAWROAILAAOFOBNOPCFOOFANQHAINTTCI
OOTATIIOWEPTTMWTNTODTTSBPWBONTOTB
OAATAETTAAOTSLSULESTAMSTTDCAARAUQ
WAPOOATDWIOACPWCTAWWIITIITWLCCSB
MAFLMAAVLATCFFBASMCFTICVOWTSTAEPM
TSBBTIESTHFOPANWWGOLWNIKISIITAWTCL
ATKAGTVBANABTAEWSIAFBLMIHNFPBUSTET
OWTWWPTTBTACFFFPABOWAOCPRTTIOITFC
ASBOOTTYPEHIPLRFWTTITATAWFWAGTDSA
HPDOBAITBFIBSAHSFTNVODAMLRAICBWPPT
MFTSTODDPLTANTTAMOIACTTTOBOBSNASIC
OIITWIATETAAWAOESTECDMSTAOSTMTAPTT
BDTAPIBTDCLHWWBWASIONCLTNPAWJSOW
OQIIMSDOIMAQSUCPTTDCBCWWDTANCFOYA
JECLCSOEATSTDTBSPTOCWAWCAWFAOSTRA
CTNAIJLWCDOWIATHHHAAIAOBAFSEAWTIC
WFBPIWIWCTTBAAFWMBMPISSIITFISAMETA
TSANDTIWACECWSMTMCTCSITNIWITEMCOTS
TEACPFEWAMASASRTATCIOSBBSCIITSWATIT
AFBSOPSPPAPWBTCASOIIEEPIIABJTBAOACTI
AHOBTABAGOOOFNTTMOECTMTRAPIOARAE

Alfabeto
AMIHTSFDTIMITNCDJSMEPMDNDLREQOMAH
TSOCITEEDQSESDMLPMAMERNEFTSTREIDEP
MNMMAMQSMETAUSEASMAMOEIMDCOMROP
LOEDEDEPTSCOPBDDSPNMFLQDSCDATLEMDE
DQDCVICPPBSVVSDSECDSLEAEQPNAOTPDCO
ATIETCDGDJCMBPHSCBESDQHFEADVNELJJCO
DNDOADSPDUTSESTLEQTTINEEJMUNLECQQD
OVDRLDLLJEDEDPSDTIMQTQEQGTLODEDQO
NQCASCSDOCDOSMSASSODPLUSUEDILLFLAN
HCDFNELDLLMSDESQEPCARSCADVDMSDCDE
ANOPCCMETDPSACSPNTECMDMSIMNRPHNTU
TEOSNSUEHFEAMMAEIDPSNQCRCQSASDPAM
DEEDFHQDMFPSQEQAEPQOQCASUUASAENED
GDCESNILUAMCLEREGNSPPAECLASCCOOEGS
SDCQUHJCLPSJHDGAECUPDHMDCSPAPEHHNT
CESLCPSDDCLMDHEEUPASVNSSATEAPACIJVN
PLLYECDLCMELDEPDTCLAMCPDIAURAAUTAE
EPCUEOPBDDORAAMCANJLOJLLDMTVNJMJSC
MLADQNTNONJJMLLEMITVVDNTPFBBSJBJJDJ
EMTEOMUOERDQTPAPOBASDAELLSSBLPQTEC
ICDOEFDQNQTMOISULUPVEEMCUMDMACVPQ
QMAFSPTUDPLJLNAPDAIADEQNQMANTESQM
DPQNDLACITSCJTTMBMEMEPFJCLMMUTIDSA
NECTMSDSMSIEPTQDDOMMETHACAMQRSVM
AHCSDMENNCLDDPMQECIMAUSCMPACVITON
NEIIUPMQNRMMBSLPESCCCJQICEOEPNTIVTL

Exercícios de Estilo
ANACDETVDRDOEPPEDRAPDEGTVETPMDENS
TLMLEQRUCCUABEPMOCDOMPSDORRLCPRAB
PACLPTNSQCFSCRAEDEDNCSTADPTDREPQAP
MUBAPEDPAMRNVDDTPSROCTSVNQBALRBNV
PNCUCGUCEDICTADIPMCSADABDHODMBPBC
MGTNMSMAVASQQECMASPACAIPCMMDPDSA
ACEDOHMCDCDOMPPIFDTSDAPFDPMTAOHUS
VNPBBPDTFPBRCTDPUTCVSNDLAABPEPNUJN
VPNNTNBMMNNNNDAECCDDCNPEUERCSNUM
ADBCANSDQGUFZDNVCOPNDCDRUMACRDPU
FVADEDVTQMNEEMAFADIDCUCOANPTIODDS
ASGRTOOQQAMHQCFCDCAMHLDTONSBTLTBL
NMTBNEAOPPMAMPQUMCMPBUUEEEPPPLOU
EUABFLLIULUJOIEUOCCTDUCJODORAPSPFMH
NJENEDAPPOTDLACRMNETQNNAUENNFPDFV
SAVPABCCELDMVCSAEEMDPNPMPADQRAPCS
DCADPDPMFNODLRRTUIEVQEEMQEPAASTEV
VDANPPACOAVDCSRDPUEPLTEQDAEOIQJCCP
TVCQTTCTCLPQBIPLAROPAEQAPVLSAMÇTDR
SPPBNDQQATMBNMDSDAMQANCQPETBDEQG
FBQCCDNCSEFOQPEEVPAEAEVEAGPDPPDHDB
DMQAQCCMÇBCEMAPDOPEUNPCOODLDDAEO
NDAHAAUÇAINMQVORELSOTTQADCCAAMEN
OPQIEEECACNQTECOTTACMPPMSCDPUPCMN
UACPUGPCARTSDVAOCMCNDAQMLATESPBQA
SUOADTACFNVPDODCPTDDNAFRSEBERFNMA

Aspiro ao grande labirinto
ADGEEBRPRCTPAMEZSADEMDJDVRQMDTNRS
RTCKDPOIMMDTPDTDUMTTNSNBESTTTCPOLP
MMMMPPDMEEMEMVFTMCNDEFPAMNAIGERD
CMDTETNNRSRTDOCPSDAESAPAPTTEVAPGDP
METEMCGMECQMOOPPQFMETRHDMTTMCEDA
BMQNCVPDPQNDSETDHASMTMRFAEIIZNPQR
TGTTASDCMASPMZPMCCSIDDCTENNSDNRPTC
TCPMPNAPCPEMACMTPTUDPCNSMMPRTTPNU
OOLPADTQEHDCDCVHUCUDSTDSTVCRQRRPP
ATMVNPPDACREAVDNATPPTOPSGRRVFPSPTC
TCSSQGEQNLMPDESSBSDMDSNJMNRMHPOSSN
VBLMDDCLNPQVHDMIONENDETBCMPTACNN
VSSMVEMDNNJSSOEPCITBDTCGTDSDSPHAPSS
USEADEOMAPTRDSOAOFPPPSMPDDSRSEBEBQ
TSPFTSLDPCDMNLSDOODNODSTSPDETSMGIR
PNSDDODANSEQLQMVSATEAOODCACTVMDSE
RRTTQPQTZCMZADELCDTAADTDMIBEAPSSED
VERMMOSMLQMDRCDSNTDWDDDRSTMELTDE
DUSPSAMTKGESNEPDCPPCDALPCANNDAGEC
DRVDSTMDNQDOPDTNMQOSMDUPSRMSECCT
DTPTADSDNUVQPCASLPPROEDDTPESPCDOPS
DODFUCMDDLFLRTTOLSFPPOERSCIMTALSQN
CMNRVEOAPNTTOMTTCFPEBOFCCSGEDGRSQ
TTPRPTETEFRDPMOQDNAQOOPPDRTDPEEMT
OECCAQSODDTCCCSIVNTESUGDAIZRQOMTCS
SGAESEENNPCFANCACNUQMSMDTEPLSLJDOO

O artista como etnógrafo
UABNIFBCEEIMDCBPBDLEOTPPDTEPMPCOCV
PIPTQEAUAPBMCOADREREZQQEPIMTPEAUA
ANMMAEMDTMEDDTQCDQCRDCODPDDSTQCT
CEAANEAOCOTNARAPPSIRSESPUEPPOCRRDS
DETDQDPPRFMPCPPMLUAMUCSFPCPDCCMEQ
IACSEPESBCAFMPARSELDADMSGFNPEEFNIFD
FEPDFDITDMAANPUMDPSCDCEEOSTIUNSDNT
TMPIEHCRNSOFHOBCPTCDUPEOANBEEOAMM
FQRFEMQPRMNQEDEADTSGDÇPIEOCOSDSEED
MDSIVDTPGMTPSEFNDANCOPLFFHUATFDAPN
MCEMEANFÇPDVNQMAMMMFAAOPDDDCECLI
DCEUCPATEAOFCUHPAAPRANAOCSTMMABR
MDEGNTRIANDRPEEFHMQAARVADGSSPAFDD
PEARCPTSOCAPAOVDOPEOLSVLMPSEQIODAQ
UAMPTTIMCMCDNGCRAGLSMCCCPPVDSEMQT
CEPAOSSCIQNIEDMCOAMCOCAATDASCCBDAS
TTDCADSEDQCRGEPOAENEQDAMEDTEOPEIE
OPPGDDHEDRQSGHDSCAETIACUTSAFRMTEA
UIECCOEAUDCRARPAQFEEEEAPOMCDTMAON
NRNAGENDODMDNPMEOECDSONSPTEQPRVM
NERHISUPEPAEAFGLCODSMMRCAOINGDSSCT
RCUEOISQVNPMAENDFOCQENIOCMDDCCDMS
RREHCPPUEULMVQPVEDCELPDSPPAPNNPRPP
ERNMSESUCSDCSSEEMRJNSNLCEGRPUOERUQ
DQDDNMOSACVEBITPJAAPDFOMEAPDDDEMM
PLRQOMSEEDOPIEDECDQIDNPVOACQLCUBN

Grapefruit
GOIESLCTTAFGGFBELIQVCCCCCNGENEPAAPE
ECEDCPYAOGJPCCCPOUTCEELDNTMPNUBNA
NEBNPCOPPDTONVPPIPPIPGCCCOPNDNENDV
PNCNTNEOUCDADOPDVPBIPVANVAIPIDDBID
DPPFPDAPPPGPPGADDDAENOPPRCDNCPPOO
PPRSNCNOOPPGPGEPGPGTPGPDDOPGNGPPFP
PEFQOPCERNOPEEPPEDFDFDOTPOAOPCDCCP
PANNOPEOPECDIPEPPESPPRCNPPTSRIPFNFN
PFNFSNIPFNNSIPACPACIPDAPAPDSPPQEASO
PEEEPPCDNNNNNTPPCVIPCOPSOPPPTQQVPQ
VDPNONOEPMPNMNCNEPPUFAFDOPPQJENNV
PPIADENPPPDSOPRPPQMCOAQEIPPSPVSPNP
YPUDEUNPEANPRSPPEEVCDPDNPDRAAAVPC
NVPFDOVPFDOPCPMEESVPFRQOVUVVVFPOP
TPCDACAGNVPPNOOPCQPAVPRCKTCJAPPEOP
DUPDAUPFOPRFQDFPDPSMTVEQFVPVPCDPD
PPMDUPPMDAQAPDIPUSSPPDCACPAPEPEOPP
PARAOPFAEFVPEUAEROMECVJVPITQOAAVPP
DVPDTIPRVPCCPPVPPJEAPAIPQCEMNNLIPEL
CSPOCAQVSPLVPPCDCOTTSUCOSANPOPPFED
EDEPTVFEFPAPQAPOPTODSODDPODVPEPADP
EMDTDIREEFDQDAOPNDUFPUPPCDCQDVNND
VPOMPPCDAMPPPIPDEEDPPICEIUITVESNPDD
AVPOSQSCMDCEOSDANACUTVPIPITCNPEDVP
NAPPPADEABULTPAOPVEOPCDIPEOPEIPUEU
TUFTPABCUDAEEFEGPPPDPCAVPUEPEVPFMM

Outubro
OGODPULUUAUAMCTNRNDGCANOULCTESUR
CUNVESMAPTCTFGEOUOAEASDPJABAMRUTN
QGTGAOELTDGQPFECEDASCPVDAOMITNÇOC
FMPAUEMCUEVAFCOTSIOFPPDMETBSDAOOA
SCODPATCUOVPPNOQOAEAQEÇSTOUAPTMAT
BJPDDTECDARTTSOQNAOGPTEBBCFGOFORSL
WDYQODERCEXBNTCAETVCEVNMEEEFTRABA
CHARNDMDCDEEFNAPPUGCCLSFTDLBEEOUR
BCSGGGZDEITCAAAOSCAEPMNGYDCCTNRTSU
COETPFOEPATISOAVEMABPQUDPFPNESVEPA
VNOEENTAOBOESDEJEEIPOUCOAHMDOTOTO
ANPSEDOZAOCAOSDHAERECJECVONENORIO
DNMDCMPOQSIMAMACMDODELASEOBJBDSSC
ABADBTSNDEJERAISDEENQDQEOADCOCKDSA
ROCRISEAMCGSERHOLATTAMNHREATEMGTD
TAMDHMANMFOACOFLOFRAYPDPEDADNOVE
SEEDAOGDTCLDQUADOTINDCPNPNOBEVOAT
ACCESDEAPZAONDLEFVSMRVDHARIOSONCEC
PLSSUDASUDDDDASDAPEFMECEVCLOSVAMA
NPDDDPKCCVIPPTEEDNAPDEIPSTPNFSCIDUA
PAZILDIRSSVMTUENPAEDUEVCPCTNDAQEM
MOSAQRDUMOARDOASPDOARSIDDUJCTCINF
RDXPQBTVTZOECOEXPDTEDTEDTOAMSSMRA
RSANNPDSVRAOSBEIDEXASNPMOSCPFACGEC
EXNSADPSDEMUTUDEIDCBDMDDAAYDMDME
OTPJAINFAODMENTEAAIMIGAOYTCHCOMSO

Freme
PSSRENABNPDEPDDPCPMRPBEPCEEPMLMARO
DCTCEELLFCEDFDDLMLMIEADMBMBAVDEVD
CSRSEPAECERNNOLDAEREPDDDOESEDDAJTD
DDODCOCDDCSPPDPTDGPMPVNCADPMDSSPM
RVEDEPDAEPDURETPHBPRFAAABEEELEUTSP
PPMBARAFENOEEPPEOOCMEDMDMIETLPDGE
RRLAMVECLPCLAEDPEMADDQOPIMGBMMMA
DFMAECVDDPMPDDICPCCALSJPCCPPMCDAM
CECSEDADPCPBIDAPRPCPDBNLESLSDMABVSE
RMMPLDNPPDBNXABNBSPEPPTEEECBEMOBPS
MCCCMEPLGEDELFOEDDMNDDDDPANLAEPV
MVAEMDESLASVDCMEDSLEDSIXVCBPEVEPPA
ECEVEPRCADDEUNPMECPPEEAPEDSARODMV
SAPREDVCDDMNDDVRAPGGHEEDEESSTVTAS
DSPBPSIBPNSVLCRTDAMSCEPPMMPBEETEDM
RJSDRTIAVABMTABPTAMADEEEPDFEMVTMPP
EBMEPDAMPEUMEDEEBABUSPDCEDPEMCTNM
CADSOAECEDECDJSEPMMACCEACDLBQCDDE
GCEFDSDVEPLPPMVDLLMVPAHARBDPDDPSDS
EPEDSEMAREPALDIPEEPPSPLVIIAPAADPMCD
EPQEADAPEPDREDECECECEBDSCOMODGAVR
DMDEADQPOIOPBLEACADJUENEMEDPDNPDV
SPEEIAEMDDAMAVLDIPPBDMNPCIAVMALDG
PLMDABDEEFMOOBELPBVTCCPPEEAVOEDREB
CDIGDDECDPECDEMIDLELDBDPDNBAECAEPC
AFSPBCDDDIDFIDAADCEBEDBEGVECMDDEPP

Monsieur Teste
UCVADSSVGLSEEMLMMAMMPDMEEORPTSSMC
QQEMAUPCTEAIGSICDCPCAMGEUMUCMPCMO
HEHPDNDNAEBPECQQDMRGEOQALAEQNTMS
VAOMPVMPQUDCSTISUPMCINDMEDODLAATE
EEDMCLCPNPVFUDDEEDNQMEEESPTQMTPFE
M E M Q G S N R E S R E T A M L E A O O T E E P P D C E G M.N A A
LSSALCSUTMECDCFLGTCPQPMÇTIQMEPQETC
ELTFTVDDODFTIPEIRSEMCIVOEBUDLPMSLCS
TPCALLRCMELIDUFSSTAOSECVMDNEOROONE
VDFNGVECNVSTQVTSCMLMSPILEEEEQCDIEO
CELGAQATCCPTMTDAVIMMCMUEQEDMMAM
MAALCOCGPOAPVDFMTHCSEFNDVUPROATDU
AQETNMPCSMRMSAACMCCAEAMMCDDEDFFR
D D B E C D S M O Ç M D T C OS C M S L M D C T S C A B L M L D C
SUTPSMTDIMDCDMSLPMMEUOCEOMOMCDAD
ÇDUPEMAVDAMDEENALIAGSPGSRMACECTST
TRVTAEAMPSDRCEISQADQCNGTRNMAEVMNC
MMSARUCPSPLQGDAEMSDMPATAPQTMMPSV
CCSMOFCTFMTVQDTTPSAVCAMAGEPQDPSES
MMIIOJSOTADVDUASMHEMCEPAODDEMMPM
EEMDMSCCSDSCENTFTTREMAQSCPPQNEDAM
TPRRSSAQMPTSCNEDMFPEAAEMDTNBPNATP
MSSSRMAQDNETCPNCTRPSCMSACAMUTMDCQ
QCQMETSDTVANQCRRPSGMISUOSSIMATAUO
CNCGUQSAMTCCCOEPCAMSSSNVDMCMMRCC
TPSTTDTDRCMPAAPQVMXCAHDDSMTFONSEQ

O capote
NPDTDAILPNMUGMPNBPPBMDNEQFCOBNGBL
TEAQMDMBDIPBVTTTSTEKEASKBMATPTESTS
NJVONVUDDICOTVQEPAFQLTBTOOECDCARP
GCTPIDQRMCSFTLVMFVECTGLFOMDLPCGTEE
TPAVCQTBANIHTHSTSMLGMMSGLEUIDSDEDD
SNPMCBSTRDSHTVACNTQSAROJRBDNPCCTSQ
DAADSUDTDRHLMEOFTPFSORPMDGGECCDNO
FVLRSPDDCNEBMMDDTAUCQTHFCNREEQOEA
SIOSAPADDPSVTHVADEQARCDZTZVPDAMMA
AANUCBBVVPEODQTQLPORVTECPNRSAUPNO
T P L P Ç V E T D A N A R P V B R M C N A U D A P N D. N L M T A
ZATDROUCPIOILQSTABSOCMETIPMZPTAQMA
DASCTMUCFSPGEUMDUIBEJPETISADUTNJMU
QNMOAVTGPTAIDECODSFAPBPMCFDCPFTPGE
CNLGSAOCATÇMPETERQDRMTVTDIPCSCACDL
TDODRCMDMDOSJTEDSATCODVVEPPCQPIER
ODMCMSBMPQSPESIRPGPCTBDEMFPATVOVIT
RAPTDUPPEBPBIPGTORDSEAQTNROFBOATDV
EBNBSSOTBTCPNTCLEDRÇCBDNCCBMAOQAM
VCSTMFTVJPBSEQLABNFDTMFDFRCFABRBKV
COTDEVNSTDFANCPFERPDCCSNBTDDSCDXDO
GBCVCTDSMDAERSQMQEDMPNPVBEDAPQPSE
RARSOAMCDRAGACTAMGFCEEDDDMAVGOTN
CGNGÇPDTDMMSNMVPQADTDDECADETIDSCD
SPBTMPDLNBMDTQRSOQILDLTMQLTREEDVLP
MICQADCQAFAOFEARMENGCTPOVCSBQCRBE

O homem duplicado
OUNRMMSPSFTTDDTCTPEVQLDHBGTUDMPSF
PLNGDPNDSSIOIENVTMCMPPEQCSUPFDINGE
TSAPBNSTEIDOSTTCMCPJHAAMPFGEVTQCBB
EECMTDPSEEBPSTNTECMLTUMVDSRSTHMRTQ
QSDJMCGTNQDGDESQNENBSDLHMVDNFRAMQ
CPCTMCDSNSPDSENPRUDMMOMAPCMMTEQT
STPMFDPCCPSQUNGVPETSSCRNUXCVCQOQP
MUPNELQUNDBCVATCCTIEMMAQQMQECATA
OMDSDCCRTDGCVCADAARTDPTMPAPPMADG
LNPEURCENCTTDMDDDQSOCRCITDNNGÇIPN
GEDTBMDNAPPQPCVAAMTMAGENLSDCLVPET
LTBDNAVGSMPORTTRCDCCNAANMVAAQAPF
ASTDTSBCEDTADCPRBNUCPTQCCEACSÇLMIV
ALNABTDMPRSMSNARTCLRTTCSAADACITVCT
RCXVEPQRVSERQPIQMQATUSPPMRVSOLCAM
TTTGFTÇCDNODTMATPPHPDTIMARNMVSELM
LMECMLADCNZPVEDGCQTNOBAOANSTMNPC
NFUQCADANMORTJIVQGACNSQPSCSOMSCCZ
BPGNCAUPEXVBIGDTGODDQHZPPDDALLDTD
PGUSFNSMZSVDPNCECONONCADEDTDMAHPQ
DEAMRQVVCTQBDZTNOCULTQGRGCCMVSDT
ATPMCPAEFTEMNCCUSTRAODVCSTPACMMPQ
SDSPSSIQODACHMAMSLAPPMNGDDAPQDNSR
NGASQSCNTTTSSMLSFGIFLDNETPASRAQQND
QNSÇTDCEGTSTBNSRQQRZPSAIINLHSDDSTTO
PMOFEMSPTRBCGDCNTSRUQTPPRDRDPNCLTZ

Mujer
USACALVUDIUUAURDTFEEMUAUSUNCUPSUD
TDMUJPYUUCDUSUUSCMUPYUAUDCUOUDCUI
UAADDMUSUUEUVMUEQLULPCUQUSAEMUMU
PDDUUPUUAAHUSLUEPPTLTUASUMYUUPUAC
CUAECLDUUUUEUFUOQADCDUDTUSSUVUYUU
EESURCTLUUDLHULUAFMUFMHUBDSUUISUCT
EUHHEDHDUSSELMCUEQULDUMALCUEEUCUA
EDULHAUAUQUUQUQUEEUAUTRUTAHDQEPE
PUEDDDDARUMLIOUMAQUNLUDUIDAYPUAP
UEDDOUQUAUTUEUCUIPUDTUIAUUUCUUSHD
UAUEUMCUEUPCUUMUCUSQSULLCAUCMUUD
PUUSUUUSCUPUAULUSUTUCAURUUCSULUPU
LMURUJMSUTUPELUDSUCUCUHAUPUCFLDPU
MPUPUCDEETDEUVSUTUPUEUMUNUMUMUPD
AIPNUCUHLUDTAULLSSEUHUUUEPUMIDCEUD
UCMYURVPUADUVLPDDUSPNUCLUCCLIUVAU
MCUDUAUCUMUSUHUPUIUPUFCLMUSHUBYLQ
UMCUDMUIPAUSEULUAUAUEUDUEUCEQUCCL
ULAUEYUSUDUASUIQUYYMUDCULVUSDUUUD
RAUCUREUSACUSSEVDUASUDFQUUCUASUSSH
UHUMDUSUARDEUOAUAUAEEUPEMNTLEPDU
EDUSDULPCURCUDEVUVUEEUHUDUDUDUDLU
RGUREUPGFUADEUPDUDTUHAUDMUAUQUEQ
EUHACNPUEFMUVSUEPEYPUASSPCLPUDUAM
DDDUHUMLULCUUUUEDUYBUPSUPUOUQNSD
ULEUSVLPDUUTPESUAUGEDGUDDUDLAUUDC

Sobre o amor
CODSPSCEMSCLNCCTNVELEEDADLDETANOAC
TDDAPPCCAAOQDQRAROAEDECQDPTODOTD
NCSMQDBCETDQVECVMRDSDRCCSDODAOCFA
CSCPPTSURCVAHDADELPFLAHEVCRNTIMQCP
QPQSTCDEQAÇCLGLAEEOMNNTPNEEPDANEV
MDUNNCAADSSBVDÇDEPENEÇÇDDRQLAOPDE
HRTEGQOCUZRMHDARDMTSPSENDMSCSETRA
SDLTSDMRÇFRPSTECCOCHAOFPQCLASPDPCD
EFOQTÇAHDTTEMDFDDSSDDNSAPVDDCTLVS
CEATGCPDMXGOEPCFPENEUSOUSTEMOTSGFE
SAEMDDPEPORIMMEEAUFNSPEDAADDMPBRC
AUDPAMEELNCRHSÇODRCOVAQNEECNTDPAO
OODQDEOUNEETDFTOADTPOAEVDECDRUCD
OANSVNNABMUMONCDEOTMESDTGAETAGED
AADDUQTCNEAUMUPTUNCODÇFDDDETOATC
OSVACQETNVTSRUSXSTONUTADPPBFDRQSTU
PBZTDPPDVRFPOPCSXNDRFMNBAUEAAAOAT
BQOTAEENSAMSEABBASDSAÇDJDERFDNEQCE
EPPCEQODEJDTMDNDCEATEPEUMDMNVPDON
TETPSPTSSCERMDSDAGTOPCSVAGDTTDSSAO
CTSLESTDMUODECPSBDOTMGRCEDCRNFTON
OMBNQRBDNPCPMCDFTOCCVTCUEDTSCPEPR
APEEREOXUEOEAOOOAEEENVALUIEEIDAUNO
OOENOOIORIUUOUEUADSEEQOUERAPOUEAA
OOEUELOFUAUISLIEEEUOEOAOASOISEAMIEO
AAEEMEOABIESOSIRUIOISEOEAONAUIAULUO

La política
EEEIAMAAASSOUNOAORLOOLOJAASEGMFAC
ALESNMVYTENVEYTENVELYRMADEMUMSALC
DOAREPLODNHSHSHNHNHNHSLOPILRPOROU
OPAPEDEESECSISNLESBDSYSPPPPIUSICNIRZL
LVAUIAGAEALLSILVYGNGGAAICANEEINGDGI
CPYVIILPLQSOLILINCCNIEAOQRYUEIEBOSTS
ULEAMERNBEUAOSCEUCLSOICSOEOCOPESOS
CNEILCGUUSBRAYLRACIAINAUJEOEENDSNEN
SLTUDUFEMIDDPTLDMCMSCCNJCIMSDESGLR
CSMMSIICICHOONSROENCHMATDMPIAPDATC
DCEOMRGRBPTOUEEURPLSOTMCOIAYNOESPS
AEILEALITARIDOAPSDUAFPYLLMOYCASATDF
KIEEEMERSJSMDLEPASLMODODDJDENILIOJL
ODIJSEAROPNEPOSANUNJCAAOPNRNDAIFEE
ORDCFUARPODOCTKEFAACDTCSNINSADEFUR
LSNPCIELOLRRAIMMSMTEAPPTNQCQPFOIUE
EDCEPANEADAAMRSANUPOCMMCLTIALLCUD
UURMNNNLETLCEITMDAPVDLLSNLLESARTSO
AEODIDEETDADDSNMHMOLPEIRLCIUGEALLA
TAEEDOUTEVNTOTTYSIEUNSRECROEEHIYUN
DDUDDIHCMLDHDENLELEPEPTCNRPONIDION
RIAEIERUBGRERSEIEREORRLEGOLPARNVTAD
EEPHHSLSACCMGFMRORPSOCERRHXOSEBQM
MNMIMMMOIMMIOVSINNVMTONMTONMTOS
MEGEEIEINCPLTELSAAAANLUIPBEDDQPSIPE
LAAPNSOEIJFIDSTPFENECOPNNCORFDDEMFL

Especies de espacios
EEEEFEEEEPEDEEEEEEEBPGMEEELEEEEEEEEE
EEEEEEEETAEMLLEELEMPPEDNEYADTPPVDN
EECLSANIPCQQCNTTHDDUJPMSCTVPPETEQE
HTRDDPAECHEDTFPOAUAECAUAECAUAEYDU
DCCFAROEEEEESSEEEEEELELLLLLCPLJHEEEE
EELSUORIZONTALSHDDDEARRIBAABAJOADYI
EITUCYBPTTDNMTDESDEEMPACPHPDBDITPP
QLCPNCBJLPTDCETUMLNUPPRECMRAMDDER
EASPTTTCEBEMCCDSRDCTMYMAMCMEESREU
SLGNRBASLAFCMTHÑMBVLCDLEECDTQQTNS
RAMUDPLFLDLSPILDPGYPQMCPPLEFCTDLEC
ACPMSAPLMCLCPIPMHVEIPLCSPEHDOJMDMP
XERURMCDLMRMLTILAUTTDLMDCUCHMPNBP
ATIIMRDCUPCPADPTTSLSNMPAPLPMSTNTEC
LYACPTLFCDDSDMSQTDPEARVCTCLMCHGDN
EMNRENDNPDTERBFETBQBRHCCCENLAANUN
RGMPIPEMCCUCCMASMLILDPITDLTECRTREJT
GPSDPERSDPDRFDCSCHMOTNGOQDMDHHLAC
CHHPCADTEESDTBLMDETAMNPCCQCVADCTC
SDPPLDNAPCLHCPEQGPRCEDHDTDEECMMLH
INPSPZDLSAFNPÑETELOCVRCCBIETCTPSECM
STLRMUUYHLBDCEDEPLDDMLTVCPEASUUCZI
NPHCPNTZNMECCPUULEEEEDEYEYLLYLRLYY
LALESEEEYLLYASLSEELEDETEEEVLLCAEDECR
SMANPAECNDGQCHYTHUEPDZCGSBMGDHRD
PPDERPTBNESGSSRNLCMTSULEESPTIATEMDB

Palabras ajenas
PESCDODEUSLIPPOSTCRDDGLUULRRRVATLM
EREEHPDTQDSDILGNCLQBEQAESEPREMMEMS
CPAPAAAAEAAAAAAABLBTBEBBBTBECCCDCC
CCCCDCCCCCCCCEDDDDDEEEEEFFEGGGGSGG
YGDGCGAGMGGAGDGEGEGDGEHHHHHHHHLF
HHJJJJQKKKKKLLLLLLLLLLLLMMDMNMMMMP
MMDRMCMMMNRNNNNNNNNOPOOOOCOOOO
DOPPPVPSPNPPPRRSRRDRRERRSSSSSSTSSSSS
TTTTTTATTTTTTTUUUVVEVVVWWYWEWFW
WYYYEERLATGESJVLMAEREDPEYBDEPPCLVT
LCJPDJPCTBDEAETEFCSPATPLECLAUDAAMBD
EQTDEDBGNLSCSMRQBDDBRCLAOTLELKPRVC
BAPGPCDTGPVELNDFENDHPEMEDULLLHNCM
EDARVLDDSELLGLRDGANFRMDUALMCLEDTL
EPNPYDNEETSEMCESTTETMDDPEVTNCEQGEE
CCMPPYEECLFPMNVBEETEDRRCTYPLEDCNCL
CSLCENEDQQQAREREPRTQSHATEEEYPLSNLL
YENEEYYYEENSNSILELYSOOOTQYANSNSYNN
TYETYLYNAYYQAYTCCMPTUTERAPNSSHHHA
EMBHLELCPLUPMJSTAASYYYSAREYEBDCVEU
CCTEAONCETYEEEELODTYCCPGVECQDDDYTE
IVPCSMEPCPGNYBPLVLSVDSUSUUUYNYCSIPP
ETCTRLYRTGESLRCCHLGEPPTEMOBCQHLMNL
VCNUCCLPDSSSSDDLEQHYCPETNNNGLUQSPC
CPEHGTMECSTBESLMGBEUFGEGECDOSDLCHD
RDQDLVEDLENCAGSYNPANLCLLPBSLATTDED

Escrever sem escrever
ELIDCNDDCNNDACDGPLNEMLEPSPQNNUVUQ
MLOSSHEUDDAATANAOEDVCINEIRLILGOPEC
MPAELEDCMTECPDFAOOCPAPAEMCTTUTUAS
IOVUPNRBSDEDPABRRQEDOEPQTDOEOÇPCD
APPNONCDRLUADLTROAMCASSSSTNPESDBGV
OOSJMQGTDSJEASAAAMDPDICDAUURCCCEPD
DMPAOPDEGTSDTFITDITCRCSQFUDDOBSDMR
DQELMPCFAOVUEFPNVTECTSJATPQMFAPMD
UNRTDDOSCCMHHTFNDDVLOCEECMDRRECD
AUAACIDDMCTOSASCSGUTTDESSMOECELEPU
SENOSNDTPECCHTFOCMPCECDCERSEENNADE
QDVPNVRERCSMPRTENDFFELPCMPDMTTPTA
DCPCCSCVPAOVCHSSPPANFONPDCSETAQEQA
AQRSAMJCEMCUANQCECSLTSBCAAMNADÇCO
OCEONUNTCQCTBFMNMTESASDPMMEPPMNR
OUUSEMSPTMCPVTPJRTPDTACSNTQRPNORNN
EDTETITAPFUDCCODCRDTCZDNOMQDDBDPN
LGMMJAFPHDPPIPLDERORDNEIAOCANSUCAN
ENJCENTQSNLASTFADNADOGDALTEDDEÇRQD
DNLLMCJDEOAODAGEPTRCRCEZNOEDGUEOI
VAPIPFCRTAVERCBBDJÇVBDSQEMAQADDNVL
PDANCCPCIÇAÇGEEPACVUNDDODGTPSADBG
AMNDCCNOEIPGEADNPPTDOEUDCNSPJDAEPC
MGDUIORPRDCIDTDRRDAAOQCNDNADEASGA
PADTOCMPCOTTODPRDDZPDQPADOCEUTVC
MPUTREPEMOFERTNBQNMOBCSQQTOUOAQEL

O título
OPDNTSCPSFASTPDNUTICESDETTOADLQCETE
PDECDOPTNDDCECNPTMNMUATDTTEAILMFU
TAAPFVCOTZOCTCTARSNMPPQKRTEMMEAAD
SUCNFTLPQIDOCDDDEPOAOETDEAAPPEFPXU
DMAPTETEOAPLQLPAAETNQEBAOEAANACPV
DUEOAETDRCATRNQAPPQDCOCATMEOOEVU
TFCAPEEÇNEIATFPZDQCTREMSPERVADEEDO
DUVCPEEDARCQSQÇMEDAQEEAPEIPPPCEAET
UGISUEARAOMTCAMSPANCCPOUDPQETMQO
UEDAPURBDICSMOCOSDSASAMCIDENQAFSA
MHDTCRETABMTCTCOINTEPTPSETRIOSEOEIP
EDAFCCDEETSCONPGFDDEDCVDIEDOVEALCS
OEDVEDPMESECCPTOCPCCTDEDQAPOSADPE
QSMPUSMVVSTANESTDSOSOIOPBPAMTEOSTM
CDDMEJDCEMEVEEIPTABPDETROCTNPMMIEP
HTDEENATCBEVNCIEDNRAADATMEPNDAANS
DFSTDDAODMSFPPADDAERNPDIMACRSDAEC
DRNDSECETFTFEMTRETSPDPNPSPNPSSOBQM
MAACOLCUDSCMPADEPMSQDCISBCOTDPQJF
AEUEUPRUOASCESGNFVACRDPOCPPLPFBDAO
NDPJIUSIQMUDAAETOAMSSAUNAMSOAHDTR
DTRIFEEADCBCPRSKQCBQISEOTASESASQEIE
OACRDRODODSACAETDNTITTLSELCEMTANFP
ECFEEGCIAOQCECROLEEPSMISQPPSIDPICISS
HDCPACENATLPECSIDPICIQLCEFCEBCOEDDI
DPICLQDDEAPMCMDIDPICBFFUMBBNIPPMBI

Museo de la Novela de la Eterna
MYDCERYPDLECCMFTTEPLENLNPILHCCEYCC
CMLDMNLNNCQGDMLLSTLCGCECHDPMHPCU
HPEADEVUPTOTRULDSOPNFFITHPFRPTPCDE
VONCTNBCHRASECUQTTMCVSAEZMMGZBVN
DCCDEEHATNRPLTENNTNTSPELDCMHPPTYEC
ARTMMBCVCPTLNTSEZASCSNPCTAAJYNDEPB
OTDDNPQMAPTEQQQLNEHNRDNLDEERÑFSIN
STSEADASTCGVYSDPDPAVNFCNLTNÑSFMAYN
TOLCSDMIDLNYCAMCNLPVEDAYPVVSPCLLLE
LDLLSMLLNAEEQTGECSRLCCSFCGLCDLSHNPR
DLDTLMSYMQCVOPVDTSCYCSPHCALQAEEYD
CNATPPCRTYSAETAMHAFPNDMPNTBTORNHP
IHESDPDSCLRTPCPCINSNDTTTNSUPBCMEÑRÑ
QPSTASEMRDDLSBSDVNDPPDRCPBTTFTSBTQ
NCTNAYMETEYDNELABSQCACCSPEULLNQNEC
APELCDTEGQAMCBQDTPESQIMOFCCACVVQS
LDVTCAECMSHSPDPCDMAAFDFVDCRRUFEASJ
TDPQPEEPACSATERDRQSCCGDCYTAAEYLSTD
LCLCVCPEVECACUTUYAPCDLHNYRCQSETAMS
PNEDDATNASJTVTDIETDOSCODCEIEHTTNRE
DTDGPUJRNPPDPQMECUAPEESUFPQCNNQLC
ASSDPPEDMAEQADDMECHEPMMLGLARQQTC
YMTNELTYATSNEHESENNMTEMPDCICDBELA
QSBCLEESSFBPPNQSLCVCAFHRDNQCTMHLPN
EEFCUCHQDQVMDRQCSLIECLMTCCCTESDEDC
IMHNPLDCMCNPMPLNSLMCVPVHSIQPTNNCIT

La escritura no escrita
HCNNYESLAEDNEEQEDMGMELLEIUDEDNUFN
UDQCMUEEUEEEUQUQUAEELFBUEUFUDUUUL
EECUDUSUUELLLLLLLEELLRLLLLCLLLQDLEN
LLCCCCEHENETTCLQEENDEEENQNSCNLLBNL
CEVVQENELELPPDEDPLQQCLSIUCHHHHHNPN
NANLLELHELEEELLVAEELPTLCAYEELIELLCD
LBAAMTIMTQPDMSTBETLAEMQEEECMLESLAL
IEESREENTGLDCSADIESEHEEOHNHEECEAEEA
LNDNLQLPDERPDLLELCYDALHEUSECOTSPER
QLNLRRMDEMCMALOUPPSCPCLLRLPUPPCMP
MREARRRLPPEMPPPCILCEYPEEEREPPEUIUEE
ECCCCEEQQQFFFMHRRRELLOLPDLLPLOECLM
OLEMPLLLLLENRLCQLTDLCDLYDIOLTHDELE
QDLRLLLLLLLALLLLLPMLMNPRLBEEPSILBRR
NNTNTLBFLLPOPLMLLMOLDDSEUUILDPAIDL
PSCMLQDOFELEEAEEPPSPDDEEEPLLLNSNELL
MELYOEUURAAMPPALMCLSSMELPDLMLMDCA
CEAHTMATMLLREPEUBCLEEEEEELHPSCLLLBE
MLLUILPRILLLULPPLDLLPLRRLRWENNNBLFL
REDNNSSUSUULYLOHDHLLLLLLLUUUNLLCCL
DROEALUUCPALLLTPNFEELEQFEDDSSSLLLMP
ELHYCECPEUPEQEDEAFECENECTEMELLLLLSD
EQEEEDTILQENUDVLACDAUHEAFDNMDLDOD
LLLLELDLPLPSSSSLLUOUNSSELVCEODRELLCC
LCQMACESPREIARCCINSPMLELUUULLUCNLD
LDCPEYDHCUUUUUPEUNEENELDUFUNULTEL

A construção
IFLECMDDTGVGQPCREGPETUTNQSLDFFSETT
BCQDNPELQBADÇNCDMLEQTCUPMAQNQDPD
FSRPECAPCMPDNRTETMIMSPPGNQDMETTÇC
DTLDBCEFRLDCNTDDCCPPTSGDSEDTEDÇASN
QOMDANJPQNMNMVPMUPFERLTPSRRPCCESL
CGCTQDDMDENMTPESVCQPJCPQAOBDEDSNM
DNCSPPUMNMNQDERCVNGCCAMNRLSSCGRCT
SARAMTMCMCOTVFJQVDLQDDCPMDDTMDNP
DACMMQFMDDETSATDTPCOPTNCCMAMTDTT
CRTPNTMDNEQSPUSMDSCATNDDÇAMEMÇDEJ
MARNDDMUTCCUPMTDGNDRPTFLMITMEELÇE
GCTNCTNNVMLMPPCLPQQEVCAQVMQTIDCLG
DGRQSNMEEAOASOPIONCVDQRCNMNMQQOD
TSASDETMATDVTTDAMCDFEPEDCTDEOMPED
DVEPGMCTDNDDPNNQSTHEMSGETNTAAQBAS
TPDQLCINBXEFCDOQCEMCFMVCNDPEEADÇA
EPVDLOTOCTNDQOESMJGRPCPMCDPCCLRPG
TEPOCSNCPEENSIMAQEPNAMPRGMATEMPRE
TONCTSQÇDMSDDTSMVARDDSDETRDTPTDHC
CFDQÇQCLMOMECPPMMAPMCNEFEBTDAMFC
EXCMGADDTONMVCTTEMERRACPOCETPNDC
TDTNTQPNDRGUNRORNPAÇMVRCCDBNTDQT
ACSLEMNFDIMNPDPCULCCDDMMTMÇUDÇMC
TECENEPVNNGPDVRPDTPPPPABSLNPPTOPTQ
CLAMUDSQMATGSMRMMNTPTCNAOAMMSEUT
PPRDRRTARTDPIÇFESUTMLPÇPCOOTHTAMCA

Políticas da Escrita
EJADTSMSMAGCELRPCDDRQEOITCAPPCMSCC
NDODSSODACNDAQDOAAVCEHEAAACDAFGEI
UOUNTPCSUEAPTQAQCVOHACLCDEEMLDÇSC
NCANBMDTLPTADQNETNDROCLMBQLEDPDOB
AACOMTADPFCEPCMQDECEPPENTIMDTACDA
TROSPNNRNTMCDTTCTCPDDMDNNTEMLGPTU
ENMSRACDTSTSSOCNEMCDELEMCVTSMERDLE
CQMAQTROEDCLCDOAVDRQMVCQDAPSCETD
LNSTCADDCCDCRVGMATMEFRDVTMDDTVGET
DTFFMANDALNLAOMSFLDSGAANGESEDCQNC
PDFUEPPLTPSPCDCDQCLSCGMDCEDTVNEMD
MGNCLRQTQVQQCVVCEDODDUMNEFCLITASI
BVZORLDNEECCDNRESTCCCCDMMTDPTTTTA
DSTTRECDMÇQRHACAALLABCEDLARDJDCCR
DETEMGSVÇCMTDANCTVPTVBCPECTRCOEEE
USOCRCEHSQHSPTATVSRCVMIEDAGPPCDRTZ
TPTBTOOCCVRTCEUTTSAPAGPAPRETADDSM
MLCHULUSMAPUDSELLIODQLPDRDQTUOSUA
MDNTCNDTPEDGEOSSNSMTDBCEDCTTREOTSE
XCAGLMMMSPCSTLDRPPAVNEESPMVCDDFMT
SORSSFMPACMDPADTAOEDXTCDULFTEÇSCDH
MPMQEDDÇEZPQPPPCTSEDQPIAODAPNTVCO
OEQMCRSADTPDERLAEASZSTZPFETFOCASAR
OOTSPSUPPFTAEIUECHATTCSPCSCTAQMTCU
DSTPEMTEMMDMEBPHSAPBHODHLBQCIETMH
QLCDPPVTTEPEAMPMDDONSHZTSQNDZAMNT

Livro dos Começos
VCCVPPOAOINQAFLEOPPJPFPCQDROPCSETR
ATPLPNCEDÇCOLSQEELPNSQPENQMDQCTCQ
CTPCUSOQCEOCMUESAOESUAELOAVSVQSAR
VTNUNACOTTOCAVEGCEDSCOMTASDPACSOP
DEOECNCSDMRTCOOPAQELSAQEHPOUCCOÇN
SSMCEQMNQVVGCMPCNECEMDCCEERFDICLO
ÇICISNCESDDAPDPIPRQOSTAPTFVEMEVDOR
OTAREQDPMLRCSNEMDENCPEVSIPMTPFRNSS
PNQDASOMLMCOMDCTORFRENPCULQBCNEM
NPDVNEOEDNSCMSBFSCPANPMÇQEDTMORGP
NCSUQOHDPSDPTDMCPCHDAPGSSCQEASNTEF
DDEEÇTEVAAECCATNAFQDGAEMIMACNSMO
MLVPUPNOQPDIAIUGMCEPAMPIASICOCDFFQ
PDDDCDDEDDSCTTNSPGCCSOMEEUCTEOBSTC
SVQCNSECQASNDÇSSFQEAFFOSVQFPUEPDEIJ
QNAMCAAMPÇHPADUTACÇTEPTQCAEACFEQR
OGPMDMAFTBSDPFAXOLAMLCSPPFDAUESAU
EPAARDPAFFSFSQRSOOTPOEAANANCVSÇARC
PCESECPCVSPSPSRPODDTSSFCQCDRECSEDSSS
PPCAMANTTVDODLACDPBMÇFASESCATPEOC
DAUPARODESCVPUGCNVPPPCSSNDRTMRPLO
PSSPQPIOSTNNPMOÇSQSMCEERTQCNNOOOO
OALLCNHUSUIUQOAAOIRUUAEUAIENRAGEA
OAAALEAOMAEUPAEAOEUOQAUEEUIAOUOA
OOMETUOANMOMTERUFEMSMHNOOEAUEIEA
AUMOIOLEESOCESUONOOOUEECEEOLOOCEE

El Aleph Engordado
LVETIPTRHMTCQPLBDBLQDRPPBHTDQDSSDB
CMSTDDAALDCTTRLCOMTSYNBPSMQFCDEAM
ESDICLSVQDCCYEBUTTNFBDNFTBQPRASDCD
FAATQTPDRCPGPPODMBPECZSEAENASACEVC
DDLBSDNTLROVFCGTEMMPCHNOBECSPVRHS
NSEARQNPDPLYLDIQERLQGLMUMSLBCDMHL
MPEDCFNAHFRTTCCDCMSENGSRDLPERFMER
ARMMOMLATADDTEALASPACDTEULORNSPPQ
NSGMTUEPSCBPIEQCLLPAIERMBTCTRSVSQDO
ACHGRVTBJMCDEDATSDLPMBEEBHCDLDUHD
PDQNDICSTQBPCBRUEHLCRGMETCGPCAMER
LDEUDFRMLPQNTVENDCNSQQECIPSHTBGDCA
PDLNODYTBGLTRPPDHEEDSNNEDPPCDNDAR
NSIPAMCSPELOVDPMTISRMICQLHDCRFQFMP
GRCVPGAAUSRNTPLMASQCVDQPTTQCHGTAA
QESLNDEYNBDAMETBQDCSCPMMBVENFGDSE
HEAMLMDMNPGDYVCDPBQMLTEQBDNRCPTB
EMBESCQVDERBEPCDCQTQPQNSCNPNHIILSP
PESDCFDSAMAEFYESESSMNSACVEABELCDEV
DESPNTPCTMMPLNTLPCAAMIGVQEENNBCMQ
QVSTNSMTQTPPELBADMEPDDCEHLEDGMMBP
EBSDPQRPLPDTDBTSTOCDBPUOPETAUBDIPE
BDAACMCCMSJTQSSCLVBYQCGCECIELRLLVM
ETCSTDPSRMTDEMSDQMLTTHPDMTSPPHPARS
MPEDSVGDAHCCDPISITFAAEAQQTMDANPPD
CDPDOEELAHDMIIPTPDPVAPCTEALBEUTGM

El otro por sí mismo
RRPFDIPNASUHSCVNBTDVTNCSAOUPYCDDPB
CCENATNDTESDVCCPAMCFNMCNALSUOACYC
PCCPCDSJMDMITDTSCDTPCSDJSLATPRHBPDC
LDPTVHBGMVYCPEUDCCTNEMDLMTLNEGCM
TSMMCDLPBMCOTACRVACCLEETPAETYTARQ
TCCMPMLLGLHCDNCRNPCCTCTOPEVPMEMIS
EDTZIECGPPCPEOVMSICDTBMPSCTYADMBCX
LDCAIMDRMPSTSTNCEQEUATNAMUTCPFNTE
OTTVAMYSECRVPCRLESLYMSLLCMCAOADCJF
PCECBRSMSNTLEEDNDCTCTYSAOILUDTRRDIT
AITCDELQLNRLCUTUASACGLPLEEBENCEGPC
CTNCNAOTOPEOTUPDEICNCSESRETNNNEPTM
TCQEMPMRNATPNVAFLOVTJDCTIGTTTGCVSL
SMSHDDMCPSTMRPMLUTCMEDVBVRTECEECU
AMDLDGPDSAQNCFDCDECNEDPEQQCPCDDSF
SEYELTDPRCVACIUMCLPDMTFECELPSDCSVDS
CDATCLPVDVNCQLCTIYPAFSLITSEDETCLNDO
LRITIYSSCDTLELLNECYCCHCSIPSENMMAAEE
ICYBECDLFRCTEAOBELELRTCLDXPLDNMYEM
DNSPSDDTSRNMNDLRNYSPCBUMSRIALCCDER
EDMHIATEFATTDTNCPMHARADVDEPECTSBSI
FCSNVPMSLACORDPSLETDVSTSDCECADCHEIF
RELYDDPDRLNEMNSDFNICLSHNTSMDDFLDSC
PECVLADMEDLGDNQCLNFVDACLDPRMZCSUC
FCNDDTRNDDCMSCDAMRVLESOLDMRSCLPEM
DLCPLCDPECPMUYLHTEDEMCERCDUGMEECA

As cabeças trocadas
ATQTAAQLNMOSMAAJRCCBERBLSDNADAMPV
AAVQAOPSJTLANOQPMANESCQOVCTDNPCEK
MBIOCQEDPTCMSGUNVLMEAPTSÇPPNQPOTU
QAEATMUMHCTLIEÇEAPAPMDDDKPSSBMMDE
JMACRMBNPKODMRUNQDGNACNFDCDSOMCO
NMTPPENCPOLÇRDGRESHGCURDDDLEPLNNC
TEMNJJSMTPACVULACMUTASACDATOOZDCD
SADEAELENSRBREUQNAEMAFPCSCEDACEMCT
IMPITTSNPAATECCOEÇCOPEDPAFEEOETTCCL
PAREAENPDIASGPPGEVVANDOPMNMDIECPQ
ASSNSMFEUGDCEDDCSATFLONIAOMTSOAVAP
ASMENAQEDELEDDTCRPTDBDTTNMVASTMAM
BQDOQDTAMAEPDTGRIRANDTFCDNJEPSMDN
NCDAFSRAVADELNNSAMSPCSIIAENPEPSSOFP
DPCTGSBFNPEDVEAMGMOFQNRTCPPCSCCDC
VPTACDOEGADRTVPQGEDAMGNDPEPSDRSAE
PNADDQSBACDNNMMPQPRCFPADPDSASFTND
VMDÇENTEVODTXAPSADPSNCAESAQMIIRVOP
IFRÇORFOAPHGAOCPSCPDEADNFTRFMDVNSS
PQPQTPDAEPQISRUIERIPQTOECMGRCOCODE
CNERHAEESDODCBDMPPSEMQSAEGDBVQDON
VLTDDREESDCSERTFESAQÇCUREEBOCDTMPN
MMPDGQBDMMHQTTDZTUNCFVSARSCREOVC
DBBSMEPCSPECCAVDDMSPSMTDPZDPODPOE
DNTECCSJILASBNPEMEVBDAPASAANBEPOVM
EDEEQENSPAPTFBGEPINQOTANMDSOQPSTDD

Lo mismo y lo otro
SPAILFSSPTSDCALCLALCFTAGFHMLMCFSDRF
LDEMYGHDELQSSNPEDCIDIGIPRCICNSDUDD
MLCIAAPTTBEGTUDNDODTTQCHPETPDLLEM
DMPFDTSSDRPPPOPDQEALOSLAEELTTLEAMT
DSCSTCEOORENUNDEDCPPMFPLDSDHIFPLEAJ
DRULELEFLDNUEDGEORCCPRDGLESMFNDOLD
FMDPQESTCPCCILRNRPDMCEISRJDFEPFNTYS
ORPPQCVPCLESCEEYENSHSMMSHNRMPDPMU
SLPPYLFPEMCROTURHDTMEDDCCGPTANEAB
MTCCEJMAQSNLAGZLATÑBCDPMLDTMDTVDE
ETMECNGCMHPTIGIPLRTCLEMMTLNTSOTPEM
PGFLSPDPSDBVTDLLDTGASCCNELECEPNSBDP
TCAIPVPRDTETELPVDDDELMUSDNQTLPTDBS
QESELAEHEBCHREHHPNIESDMVDCOCEMBESE
POICCEDOEDNTUMETTNPTPETMDAULEMTBM
CTCAELLECTPTDZHEPDPUPDTPNLLDHNMLQS
BPDAKRSCMTHDGKCMHYLCNAPNEDQGTHAM
ASLMACRLQLEMTCCNCGLJPPCTMKLEEPDAED
PIDETPALPCELDCDLYTLPLETIPMDNEEEDEEL
NPBESVTAPEHUUCQEAEEHDHTQHBDÑLVIMC
ÑULLLCDLCCHDDTPDDTRTSLEQCCTDCTCAIF
AAODSRPHSCPSLLLSLAZADTCYQAHPOCADFL
PLSDQTEBESPBLPEPJETRRAHTOLDECLIEPME
VEELLPDETBMNTYBCLCMLESDTDTCRSCCSND
MLCLLLQTQMCCECOALSEIPCACTRDFMCSCCH
LBUCDSPYBYRSSPETECTCEKQNMMCNESSSBT

Terra incógnita
NFBAMAPRCTAPDILQDEPAUIDEACPESFCAMP
DNSRDIECMCAETEDMCCPARSNSDCRCMLDIÇD
MNEICDNEESSTEDDLSAFEÇEPDDTATPPNAHR
OPNCPSSOEDETOUDOSPMFETCOOQBTLFDDC
APADLGMTGAPQTRPPNOVCMINANUAAOQMB
QHMPIUGLCSSTADOABDCDAAAVRARPDTODO
RVONANCGCIIDMCNNPDQFENCNPVMDEDME
MDAETANCTQAARZGVABIAEEMANPSMDBEOR
ÇUGRRERTTCFTDPSJABHSPODCDOACCPODDA
EECTDCINAMECSNDPSEPNEEDULRLANMTTAE
EAVUAIDCUTHDRMEDEABGUCLBSFVECPNOB
AOVETLDVCIAOBEHTSIOTANARGDLAVITAON
CFVNHCGENAOELTDPNTPGDDDESPPTUCOGC
DVIAEFTQAMLCCAECIÇTICACQPVCESANASSP
DESOHOTPAUULATCEAPHENAVMMPTRACINL
FADEARAMODMIJIMAQAUSSJPIDRDATCIDAA
EENSJCSPDDOPDAREEADEDSARUDROSRIBSRQ
OEAMSDJTATNACRRAMPDSTAPLAVNECGCPST
MBVQDCBATSOBFAOTVSPCQAEFGCGGNEDAJE
PVUACDSOFQCDITNELPDRPICACIFBTTACTTP
WEALEWFRCDTCIACTAITCTPTAITTATORCAM
REEKTTAPKYINKTOTPOOITFTTKOLDABATLC
TFDLTTNERNCWPOTTTTOITCTDPECNSSAOSC
TMVMHTPMEGTDTCOCTARTTITCODMSEMLTU
AGEOARWISCVDAERRITPAIMKDTBWSGIMSKI
HSWAZIOMBCMMATFNIQBTTSHTOIRPCMCNII

Meu tio o Iauaretê
HEESNGFHDEENHCPCBETOHQDQFBBTMDNZN
TGAMVMACCHATRHPRDTHDPTCCCPTEMMBE
CMOQMRDCGDBPPAÇPRNNCPBEETPCPÇTCRP
CNBPTNMDNEATMGACENCNFPPQNDDMOEMA
MSTDCTRFDCTHTMPDCÇCNEVNPCEDMIVCED
DQESABNAGQEOTNMDMMRDTRQEPDSOAFIG
MTNECDNMNRTDRMCMEVBAPBMMBÇRTRTDD
NNCUSMDAMSRMTDEENOEDAMRNDMTNVQAE
UHTOTÇMMEENLMRVOPOUECANGARTDOABE
SPEMAQEVTDTEPNPMDTTDCQGNGÇCBESNSM
FNFÇRAEFCCPGMEGMTBEMEPCCCRVPNGOUP
BAOOSNMTGLPXRDCAEOEMBSMCTEBETOAHH
EDMLASDOPCCCPNTNNFSMBCMPVVECGQTPS
CPCEHEERVRNFDMNMDDMQEEEOPQORCZTV
DNCVDQTSOCMCPDMENPNTNPDDLNIBIASINP
TPGEMCQMRNDOCDAANDCFNATTRANDÇOSF
MAPCRDBAHDDGVBDPPCEPMENBMPFMMEERJ
SGDVACBDPVEPMCCLANCBURGRRETPAPJPPP
AAQJEQRÇASCDATATDCPCNPCNCADECTMFQ
SRNNMABDADSDENGOEMMMMNBREDTFTNVP
PGTGDMQTSCTAAHMPBDSBTNDONMMTRATT
UBRCRLDNVSEDMGCMEHPDAVRETNOMQDTE
AOMDMSHMMSFNSHNHBIQNQPCDRBFMDNCR
CMQACRUEUDDMEAVEEJMEEDTATDPMRRDM
QBLGEFBFNFTVTBRAITPGTNVNSQNETMCCMJ
RXMNPVBDDRMTNNEMTAOJPONDCMVMESMV

O dialeto dos fragmentos
MOTPHQHAHETASIDNMAFNVUQCEAPSNUBQD
DTMNGQQGCCCGNOGUEDATQUIAESOCMBAC
HGMNTONEUDSEGNPEDAPATUCAEAUDDUES
MSUEAPCSIOATQPQIGNDSCPIJAADJDTEPMEQ
ULIRDPIFEENEPNALNAEPOEIDLERADCSCUED
AAFRAUQCNIHDOSJAAMSDTDCSDECQSOLUO
GIMSPOQNIAODSTQGDAEOAAVEHNSIHLUAPI
TCSCDSTMAJOQPPSOFEDCTESGESAQJTTNOSE
FAPLACFSNPSREDQCEMAUIECNAOSTNAODAO
PLLASNDDAEEONFNHAAGQEMTMEQGCNOGM
TINSTTEIHNTVESCOTEMDPDTQSOFCUQCDMD
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mo[nu]mento fumaça
para uma barricada por prolongamento, combustão e encolhimento.

MOSTRAN

DOMESMO

[capa/cartaz ] É um cartaz que apresenta outros cartazes. O volume “mostrando mesmo”
abriga onze peças: dez cartazes e mais um intencionalmente em branco.

DOS
VADIOS

VAGOS

[desocupado/ocupado] “Um caderno vazio está desocupado ou ocupado”? E um terreno
baldio? Está desocupado ou ocupado? O mato cresce… Enquanto isso, somos proclamados: “não pense em crise, trabalhe”. Vadiagem Art. 59 - Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade. Podemos ter basicamente duas amplitudes de compreensão da vadiagem, uma estrita e outra ampla: dos vadios mesmo e dos vadios vagos. É considerado
vadiagem uma série de comportamentos, que sob o ponto de vista positivista-legal, estariam pouco definidos, tais como pessoas bêbadas, desempregados, putas e putos, crianças
que ficam perambulando pelas ruas, grevistas, artistas, comunistas, moradores de rua,
mendigos em geral etc. Um flaneur é um desocupado? E um andarilho? Ambos caminham, ambos vagabundeiam. Há pesquisas que procederam o levantamento de dados de
prisões por vadiagem no Brasil em algumas localidades, geralmente, grandes centros, e
descreveram o perfil dos presos. As pessoas nessa situação, quase sempre, são pessoas negras, pessoas desempregadas, alguns homossexuais, ou seja, pessoas que fazem parte dos
grupos de excluídos. No Brasil, já nas ordenações do reino, encontramos o Título Dos
Vadios. Infiltradas sob o solo, versões atualizadas desta lei se encontram em vigor. Art.
295. Vadio, não tomar qualquer pessoa uma ocupação honesta e útil. O ilícito de vadiagem consiste em um mecanismo de controle do Estado – que estabelece a lei. O ilícito
está relacionado à produção de riquezas, ao trabalho, à ocupação do tempo de forma
produtiva, o que, consequentemente, afastaria o uso ilícito da liberdade. Elementos como o vazio, o não trabalho, o parado, o desocupado, são tomados como ocupações que
não correspondem a uma normatização do corpo e do espaço. Afinal, de quem é a propriedade, de quem é o espaço (des)ocupado? E a ação dos corpos, a quem pertence? Lugar de disputa. O deslocamento (a permanência provisória instaurada pelo ato de
“caminhar/protestar”) é, ao mesmo tempo, um ocupar/desocupar. Vadio, um mo[nu]
mento impreciso. Precisamente, o termo vadio é vago.

[falação] Por volta das 18 horas do dia 20 de maio, o corpo S, temporariamente, fez troca
com o corpo L. No encontro L assumiu a “visão de mundo” de S e S a visão de mundo de
L. Efetuada a troca, L no corpo de S, preparou uma falação [fala ação] e S, no corpo de L,
cinco dias depois, apresentou a falação. Com as palavras em mãos, L, diante de outras letras, resumiu: “o ponto de continuidade dessa falação é a conhecida controvérsia estabelecida entre ‘autoenquadramento’ e ‘contextualização’. Desses conceitos derivam reflexos cintilantes de duas insurreições: ‘salvando a arte e/ou a arte como salvação’. Da arte
política à política da arte, caberia perguntar para outrem a respeito da relevância de tais
desígnios. Fulano de tal, sicrano de tal, beltrano de tal, quem em ‘troca de olhares’, aceita o desafio de reapresentar seus prolongamentos não concretamente corporais. Manipulando mesmo as letras: W e K falaram sobre tautologia e o (não) estético, A falou sobre replicação de mundos (dupla vida), R, M e D falaram sobre ‘eficácia paradoxal’ e as
falsas similaridades entre política e político, S falou, sem nada dizer, sobre o ‘mesmo’ e
O falou sobre tudo anteriormente dito e não dito.”

O
RE
TORNO
DE

A
RA
RIBÓIA

[adjunto mesmo] Araribóia vai e vem. Já foi escultura e hoje é adjunto na repartição biblioteca mesmo. Ele conta que deixou de ser escultura (fixa) para ser corpo (móvel) por
meio de uma técnica de descongelamento. Na mesma época, com o auxílio dele, outros
monumentos também foram descongelados. O procedimento foi muito simples: anos
atrás, soube Araribóia, que algumas pessoas haviam sido transformadas em esculturas vivas a partir de uma base mágica. Logo pensou: “se essa base transforma pessoas em arte,
talvez ela também transforme esculturas em pessoas, afinal, as esculturas também morrem.” Dito e feito. O processo de transformação iniciou ainda quando ele era escultura:
primeiro apareceu totalmente coberto, como se houvesse sido encapado; algumas semanas depois sua escultura foi vista, simultaneamente, em diversos lugares da cidade, parecia um fantasma [curiosamente, no lugar de proteger o entorno, apontava, com o braço
estendido, para outras esculturas e arquiteturas. Isso provocou enorme transtorno na cidade, havia olhares desconfiados]; por último, desapareceu, deixando sua base vaga. Foi
visto pela última vez como escultura em 2009 [O retorno de Araribóia, Coletivo Maruípe]. Daí para frente fundou um empreendimento para promover o descongelamento de
outras esculturas e corpos e uma estação de “água de-colonial”. Recentemente, por sua
experiência com desmontagem e embalagem foi ajuntado à repartição. É um adjunto de
corpo vago, hora aparece hora não. Hora visto, hora não visto, nunca fora da visão.

[livro capa] Um dentro do outro, quase mil. Casacos pequenos, casacos médios, casacos
grandes. Formatos retangulares, formatos irregulares. Um livro capa é sempre um bom
abrigo. Um livro capa pode, como um casaco, vestir outros livros. Ele funciona como
dupla identidade para os que são abrigados. Passa a ser livro capa fulano de tal, livro ca-

pa beltrano de tal, livro capa sicrano de tal...

Eau de cologne* com novas fragrâncias, essência artificial e aroma natural.

* [eau de cologne] Parte 1, a Unidade Descolonizadora: Água do Cricaré foi inaugurada
em 2013. Água do Cricaré é uma essência com propriedades medicinais composta de
agentes anticolonizadores. Por meio de um processo de transubstanciação esta “água de
colônia” é transformada em “água decolonial”. Indicada para tratamento e combate de
efeitos sistêmicos. Parte 2. Rrose Sélavy, em 1917, ao descrever o modo de escolha de
seus objetos apropriados do cotidiano (segundo um critério baseado “em uma reação de
indiferença visual”) comentou que, inversamente, “desejando expor a antinomia básica
entre arte e readymade”, imaginou “um readymade recíproco: usar um Duchamp como
uma barricada!”. Cem anos depois (2017), em presença de um e três estados – todos interditados – transubstanciar os entrincheiramentos em work in regress.

[encapamos livros] A biblioteca mesmo coloca a disposição de seus usuários e visitantes
o serviço postal de distribuição de livros capa. Interessados em adquirir um exemplar,
favor enviar as medidas da publicação a ser encapada para o e-mail: libropersona@gmail.com. Enviaremos por correio, gratuitamente, seu livro capa.

[aos corpos] Em 1961, o artista italiano Piero Manzoni, por meio de uma “Base Mágica”,
transformou pessoas em “sculpture vivante”. O espectador, seu corpo, uma vez colocado
sobre a “base mágica” era convertido (enquadrado) em “proposição” de arte viva, provisória ou permanente. No mesmo período, em 1963, o argentino Alberto Greco com seu
trabalho “Vivo dito” sinalizava com um círculo espaços e pessoas como “[situações] de
arte viva”. O trabalho de Manzoni foi realizado primordialmente em espaços expositivos
enquanto que o trabalho de Greco se dava em espaços públicos (extra-artísticos). Desde
2013, carimbo corpos (pessoas vivas) com a palavra “Patrimônio”. Se, historicamente,
pessoas foram tomadas como “esculturas vivas”, cronologicamente agora elas seriam

“patrimônios vivos”.

[troco o troco] Trocamos nota de dois reais “limpa” por nota de dois reais
“suja” (carimbada com a frase “vazamento programado”). As informações preliminares
sobre os esquemas são comunicadas no ato da troca/vazamento. O esquema 1 remete ao
vazamento: “dinheiro limpo e cheirando a novo, utilizado por guerrilheiros entre Criciúma e Caparaó, denuncia grupo”. O esquema 2 remete aos vazamentos de lama [rejeitos
de minério] e de áudio dos dias atuais. Para uso próprio ou coletivo, com a troca, o interessado, automaticamente, entra em esquemas subversivos (provisórios e permanentes).

[jornal falação - suplemento] distribuído no interior da linha S, transporte coletivo que
desloca letras 24 horas por dia.

[jornal falação - suplemento] distribuído diariamente no interior da linha M, transporte
coletivo que desloca letras 24 horas por dia.

multiplicidades mesmo

111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111

Reprodução da página “Es el número 1” do livro la caída del
avión en el terreno baldío (1967) de José Luis Castillejo – ZaJ.
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Transcrição de fragmento do áudio “Aritmética” do disco The
Poet's Tongue (1977) de Ulises Carrión.

Qual é a relação entre a política e a Arte?

A. A Arte é uma arma política.
B. A Arte não tem nada a ver com a política.
C. A Arte serve o imperialismo.
D. A Arte serve a revolução.
E. A relação entre a política e a Arte não é nenhuma dessas
coisas, é todas essas coisas.
Carl Andre, 1969
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Proponho registrar inicialmente, em breve preâmbulo, meu
ponto

de

fala

(como

escrevedor

propositor)

e

suas

circunstâncias de troca (como leitor) para então, a partir desses
dois polos contingenciais, vasculhar posições vinculadas a
conformações artísticas e políticas (discursivas e práticas)
pautadas pela ideia de múltiplo, multiplicidade e dissenso.
Haveria aqui um primeiro interstício de multiplicidade
figurado por corpos falantes e corpos leitores. Destarte caberia
sinalizar estes territórios vazados como um espaço entre dois
corpos ou entre duas partes de um mesmo corpo identificado
pelo apelido de co-falante.
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Mesmissimamente uma voz que não pertence a nenhum dos
corpos falantes encarnados e que não aparecerá visivelmente na
forma de letra neste comunicado acenará gradativamente, sem
estardalhaços, para uma política do mesmo antigamente
chamada

enquadramento

tautológico.

Desbaratando

prognósticos e esquemas discursivos ardilosos impetrados por
segmentos historiográficos conservadores e também por
segmentos revisionistas, com essa voz não-escrita se reviverá
projetivamente muitas e muitos artistas de antes e de agora, do
norte e do sul, que de forma sistemática ou eventual, em suas
proposições, desenvolveram ou ainda desenvolvem estratégias
artísticas ligadas a uma política interna não reducionista com
movimentos centrípetos e centrífugos.1

Além do mais, neste encontro de linhas paralelas, um falante de
nome Jacques Rancière, servirá de voz de repercussão e
tentativa de coalisão das sobrevozes. Conheci essa voz em
Castilla La Mancha no mesmo ano que conheci Pierre Menard,

1

Para uma lista de nomes e proposições sugiro ao leitor consultar o
volume “breve história (do) mesmo”.
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o criador de “mesmos” e autor de Quixote.2 Uma voz fala da
política como invenção e a outra voz fala da invenção como
política.

Não sou intérprete, nem comentarista nem de uma nem de
outra, por isso mesmo não pretendo oferecer ao leitor, nem em
linhas

gerais

nem

em

linhas

específicas,

um

estudo

especializado do trabalho e do pensamento destas vozes autoras.
Escrevo como um leitor-propositor interessado em articular
desdobramentos de uma prática artística que procura enxergar
e descrever os dados e as relações constitutivas de uma política

da arte (políticas estéticas) sem colocá-la em lado oposto à arte
política (ativismo político). É por esse viés que me sirvo do
2

É a segunda vez que me aproximo, de forma mais direta, do
pensamento de Rancière. A primeira foi em 2007-2009 quando cursei
a pós-graduação em “Nuevas prácticas culturales y artísticas” na
Universidad de Castilla La Mancha (Espanha). A segunda foi em 2018
quando frequentei o seminário “Rancière: arte e política” conduzido
pelo professor Edélcio Mostaço no Programa de Pós-graduação em
Teatro (PPGT/UDESC). Também, neste sentido, destaco as disciplinas
(cursadas como aluno especial) “Walter Benjamin e Jacques Rancière
– sensíveis partilhas” (2018) e a “A série e o fora: Deleuze e Benjamin”
(2017) ministradas pelo professor Carlos Eduardo Schmidt Capela no
Programa de Pós-graduação em Literatura (PGL/UFSC).
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pensamento de Rancière (2012, p. 79) – no que concerne ao “nó
entre uma política da estética e uma estética da política” – com
o propósito de traçar correspondências com aquilo que chamo
em minha prática discursiva e artística de prolongamentos

autorreflexivos.

A ideia de uma arte (auto) reflexiva tomo emprestada do
romantismo alemão e dos artistas conceituais. Walter Benjamin
(2002, p.30) ao abordar em sua tese O conceito de crítica de

arte no romantismo alemão fala da “obra”3 [proposição artística]
como reflexão, como “desdobramento infinito” (“cada reflexão
anterior objeto de uma nova reflexão”). A partir da leitura de
Benjamim (1993, p.73-76) me aproximo das questões levantadas
pelos poetas alemães quanto à relação entre pensar e poetizar,
entre teoria e criação. Novalis afirma que “pensar e poetar
constituiriam uma mesma coisa” e que aquilo “que é ao mesmo
tempo pensamento e observação é um germe [...] crítico”. De
resto, certas afirmações dos românticos alemães são muito
3

Para esta e outras palavras desaparecidas, aparecidas neste volume,
consultar, no volume “um e três cadernos, mesmo”, os itens 15,16 e 17
do caderno “guia de procedimentos (mesmo)”.

14

parecidas às colocações dos artistas conceituais, como, por
exemplo, o discurso tautológico sobre o conhecimento de si
mesmo (proposição); o leitor como crítico e propositor – “O
verdadeiro leitor deve ser o autor ampliado” –, e a abolição das
fronteiras entre crítica e poesia, evitando deste modo as antigas
separações entre arte e pensamento, entre função criadora e
função geradora de significado (OLIVEIRA, 2012, p. 645-646).
A meu ver, as construções artísticas são ao mesmo tempo
discursivas e imaginativas, pensamento e ação. Nesse caso “o
mesmo desafia o mesmo” é um exercício de bi-articulação (pôr
refletido) entre proposição e comentário.

Não por acaso, revoa insistentemente nas proposições do
“mesmo” uma voz de acento anglo-saxão pouco reconhecida
como praticante de um “ativismo artístico” e muito combatida
pelas vozes latino-americanas defensoras do patrimônio
artístico cultural embalado pela logomarca historiográfica
denominada “conceitualismos ideológicos” latino-americanos.
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Antes de continuar gostaria de fazer um pequeno comentário
sobre minha afirmação acusatória do parágrafo anterior.
Martha

Rosler

tendo

como

paisagem

de

fundo

uma

carta/manifesto endereçada a 11ª Bienal de Istambul (2009) –
enviada pelo autodenominado grupo de Curadores de Cultura
Resistanbul – comenta no livro Clase Cultural: Arte y

gentrificación sobre a popularidade da arte politicamente
comprometida dentro dos museus e dos mercados. Criticando a
postura de engajamento político da Bienal de Istambul daquele
ano o grupo Resistanbul, conforme Rosler, insinua, que o
dissenso e a dissidência que não chegam à insurreição e à
revolta são incorporados (e neutralizados) com bastante
regularidade pelas instituições do circuito da arte. Ela ainda
comenta que a criticidade, no mundo mercadológico da arte
atual, representada pela arte política ou pela arte politicamente
interessada, é uma marca, como outra qualquer, bastante
atrativa e apta a integrar portfólios financeiros a partir da
difusão e validação via circuito de galerias, bienais e feiras.
Rosler (2017, p.51), ao fazer uma pequena digressão histórica
sobre o tema do engajamento artístico ativista comenta que o
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termo “arte política” reapareceu depois que os comentaristas do
mundo da arte usaram certos trabalhos artísticos produzidos
nos anos 1970 com o intuito de garantir uma módica
respeitabilidade. Assim como Rosler percebe um processo de
institucionalização e mercantilização das práticas artísticas
politicamente engajadas, Jaime Vindel (2008, p.9) – um dos
pesquisadores ligados a Red de conceptualismos del sur – relata
que, no âmbito historiográfico circunscrito aos conceitualismos
políticos e ideológicos, o empenho de alguns historiadores
latino-americanos em identificar de maneira sumariamente
reducionista e apolítica a assim chamada arte conceitual
linguística ou analítica constitui uma manobra teórica
orientada à valorização positiva [como tendência e produto] das
práticas conceituais hispano-americanas em oposição as anglosaxãs.

Seguindo, recentemente reli alguns escritos e li pela primeira
vez outros escritos de Joseph Kosuth reunidos pela editora
chilena Metales Pesados (2018). Eu costumo dizer que esta voz
anglo-saxã, que me persegue há anos, me ajuda a diminuir os
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efeitos ludibriadores provocados pela escuta de vozes que
acreditam religiosamente que haveria nas proposições artísticas
(institucionalizadas ou não) uma capacidade, de natureza
subversiva, irremediavelmente infalível. Como argumenta
Kosuth (1991, p.91): “As políticas da arte, implícitas ou
explícitas, podem trabalhar a favor da mudança ou contra ela”.
Essa constatação de Kosuth remete aos argumentos de
Rancière, sobre políticas estéticas e ativismo político, contidos
nos livros Sobre políticas estéticas (2005), A partilha do

sensível: estética e política (2009a) e o Espectador emancipado
(2012). No argumento de Rancière sobre políticas estéticas,
parece que o que se reconhece primordialmente como arte

política é aquela arte que de modo geral suprime a si mesma
(suas formas, conteúdos e enquadramentos) em favor daquilo
que Rancière (2012, p.56) chama de mediação representativa e

imediatez ética. Nesse sentido, a relação entre arte e política é
pensada muito mais em termos de uma eficácia (uma eficiência
propositiva sobre os problemas do mundo) e muito menos em
termos de uma reflexão sobre o ser político da arte.
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O problema não se refere à validade moral
ou política da mensagem transmitida pelo
dispositivo representativo. Refere-se ao
próprio dispositivo. Sua fissura põe a
mostra que a eficácia da arte não consiste
em transmitir mensagens, dar modelos ou
contramodelos de comportamento ou
ensinar a decifrar as representações. Ela
consiste sobretudo em disposições dos
corpos, em recorte de espaços e tempos
singulares que definem maneiras de ser,
juntos ou separados, na frente ou no meio,
dentro ou fora, perto ou longe
(RANCIÈRE, 2012, p. 55).

A partir do trecho citado anteriormente, procuro refletir sobre
o que Rancière chama de eficácia paradoxal, que significa de
modo geral uma indeterminação sobre os efeitos da arte para
além da própria arte. A tensão proposta por Rancière entre os
três

regimes

de

identificação

da

arte

(pedagógico/representativo, ético e estético) e as três lógicas
heterogêneas

(experiência

estética,

trabalho

ficcional

e

estratégias metapolíticas), que constituem o que ele chama de
“política da arte”, forjam novas “formas de um senso comum
polêmico”. Esse senso comum polêmico, por sua vez, indica que
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“Arte e política têm a ver uma com a outra como formas de
dissenso, operações de reconfiguração da experiência comum
do sensível” (RANCIÈRE, 2012, p. 63).
A “política da arte” é, assim, feita do
entrelaçamento de três lógicas: a lógica das
formas da experiência estética, a do
trabalho ficcional e a das estratégias
metapolíticas.
Esse
entrelaçamento
também implica um entrelaçamento
singular e contraditório entre as três
formas de eficácia [...]: a lógica
representativa que quer produzir efeitos
pelas representações, a lógica estética que
produz efeitos pela suspensão dos fins
representativos e a lógica ética, que quer
que as formas da arte e as formas da
política se identifiquem diretamente umas
com as outras (Rancière, 2012, p. 65-66).

A propósito, tais eficácias descritas por Rancière correspondem
às tentativas de delimitar a serventia da arte, sua capacidade, de
um lado, de oferecer resoluções explicativas e verificativas, de
outro lado, sua capacidade de dissimulação (uma espécie de
contra eficácia – uma eficácia da desconexão) que abriria
caminho para um desvio desses mesmos fins e metas a ela
requerido. Em 1920, Paul Klee (2001, p.43) escreve em
20

“Confissão criadora”: “A arte não reproduz o visível, mas torna
visível”. Em 1982, Gilberto Gil complementa a frase de Klee
com uma canção que remete aos paradoxos da arte política:

Uma lata existe para conter algo, Mas
quando o poeta diz lata Pode estar
querendo dizer o incontível Uma meta
existe para ser um alvo, Mas quando o
poeta diz meta Pode estar querendo dizer
o inatingível Por isso não se meta a exigir
do poeta Que determine o conteúdo em
sua lata Na lata do poeta tudo-nada cabe,
Pois ao poeta cabe fazer Com que na lata
venha a caber O incabível Deixe a meta do
poeta, não discuta, Deixe a sua meta fora
da disputa Meta dentro e fora, lata
absoluta Deixe-a simplesmente metáfora
(GILBERTO GIL, 1982).

Gilberto Gil em seu site (www.gilbertogil.com.br) comenta
sobre as cobranças (patrulha ideológica) por engajamento
político em suas letras na época que escrevia a música Metáfora:
“Eu queria responder às cobranças, que nos eram feitas na
época, de conteúdos mais dirigidamente político-sociais, e falar
da independência do poeta: do fato de a poesia e a arte em geral
pertencerem ao mundo da indeterminação, da incerteza, da
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imprevisibilidade, da liberdade, do paradoxo. O poeta Haroldo
de Campos se identificou com a canção, que de fato é sobre – e
para – todos nós: eles os concretistas, que foram atacados pelos
conteudistas, e nós, os baianos, que abraçamos a causa deles.”

Recentemente Gil lançou uma nova canção, intitulada OK, OK,
OK, na qual atualiza a questão do dizer do poeta (suas metas)
para falar da situação atual do Brasil em tempos conturbados:

Ok, Ok, Ok, Ok, Ok, Ok Já sei que querem
a minha opinião Um papo reto sobre o que
eu pensei Como interpreto a tal, a vil
situação
Penúria,
fúria,
clamor,
desencanto Substantivos duros de roer
Alguns sugerem que eu saia no grito
Outros que eu me quede quieto e mudo...E
eis que alguém me pede ‘encarne o mito’
Ok, Ok, Ok, Ok, Ok, Ok Me calo sobre as
certezas e os fins Meu papo reto sai sobre
patins A deslizar sobre os alvos e as metas
Ok, Ok, Ok, Ok, Ok, Ok Sei que não dei
nenhuma opinião É que eu pensei, pensei,
pensei, pensei Palavras dizem sim, os fatos
dizem não” (GILBERTO GIL, 2018). 4
4

Para assistir o videoclipe desta música
https://www.youtube.com/watch?v=V6kTUpRoRHQ .
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consultar:

Percebemos aqui um deslocamento no qual em vez de medir-se
as eficácias dos regimes (as metas) que compõem as práticas
artísticas procura-se por seus efeitos estéticos, ficcionais e
políticos na arte e fora dela. A eficácia é unidirecional, já os
efeitos multidirecionais.5 Temos assim um primeiro ponto para
pensar um sopro de multiplicidade na arte, multiplicidade essa
intrinsicamente ligada ao conceito de política como dissenso.

Rancière (2012, p.59) esclarece que o que ele entende “por
dissenso não é o conflito de ideias ou sentimentos” e sim “o
conflito de vários regimes de sensorialidade”. Diante disso
pergunto: Há resolução consensual que não seja excludente ou
apaziguadora dos diversos modos de ser? Em resposta, o que
avista-se como partilha do sensível – parte/separação e

participação/comunidade – (RANCIÈRE, 2009a, p. 15),
caminha para a tradução como espaço de coabitação da
multiplicidade.

5

Visitar o volume “a meta é dobrar a meta”.
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Uma reviravolta lógica, a repartição (parte e participação)
pressupõe um atuar de corpos que não se dá pela “ordem do
dia” das forças políticas institucionalizadas. Assim como
Rancière em O desentendimento defende que o “conceito de
poder permite concluir de um ‘tudo é policial’ um “tudo é
político”, a teórica belga Chantal Mouffe, em Prácticas

artísticas y democracia agonística (2007), afirma que toda arte é
política. No entanto, para ambos, essas constatações, seja na
vida seja na arte, não são alentadoras. Para Rancière “Se tudo é
político, nada o é”. Para ele só há política (e não polícia)
quando há o encontro de duas lógicas heterogêneas. Conforme
Rancière (2018, p. 44) “a atividade política é sempre um modo
de manifestação que desfaz as partilhas sensíveis da ordem
policial ao atualizar uma pressuposição que lhe é heterogênea
por princípio, a de uma parte dos sem-parte que manifesta ela
mesma, em última instância, a pura contingência da ordem, a
igualdade de qualquer ser falante com outro ser falante
qualquer. Existe política quando existe um lugar e formas para
o encontro entre dois processos heterogêneos”.

Portanto,

política em seu sentido pleno como modo de subjetivação só
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existe enquanto múltiplo, dado que “Coisa alguma é por si
política. Mas qualquer coisa pode vir a sê-lo se der ocasião ao
encontro das duas lógicas” (RANCIÈRE, 2018, p. 46).

O desentendimento, como expressão da multiplicidade de
posições que compõe as diversas facetas da comunidade
política, sinaliza a contradição constitutiva de mundos alojados
em um só. Mundos dentro de mundos. São como a mesma nota
tocada em claves (clave de sol, clave dó, clave de mi) diferentes.
Cada

contexto/circunstância,

aparato

discursivo

(social,

político, cultural, artístico...) e interlocutores concretizam, a
cada apresentação, a cada modo de enunciação e de
visibilidade, “a colocação do mesmo problema de outro modo,
em outro campo de atividades, através de uma estratégia
diversa de abordagem e desenvolvimento” (BASBAUM, 2007,
p. 20). Afirma Rancière (2018, p. 152): “A política é arte das
deduções torcidas e das identidades cruzadas”.

25

Por desentendimento entendemos um tipo
determinado de situação de palavra: aquela
em que um dos interlocutores ao mesmo
tempo entende e não entende o que diz o
outro. O desentendimento não é o conflito
entre aquele que diz branco e aquele que
diz preto. É o conflito entre aquele que diz
branco e aquele que diz branco mas não
entende a mesma coisa, ou não entende de
modo nenhum que o outro diz a mesma
coisa com o nome de brancura. [...] Os
casos de desentendimento são aqueles em
que a disputa sobre o que quer dizer falar
constitui a própria racionalidade da
situação de palavra. Os interlocutores
então entendem e não entendem aí a
mesma coisa nas mesmas palavras
(RANCIÈRE, 2018, p. 10).

Nesse sentido, o desentendimento não é apenas um desacordo
entre sujeitos que não pensam igual, o desentendimento é o
encontro entre mundos (formas de vida) inconciliáveis e, de
certa forma, não completamente traduzíveis. Ainda assim,
adverte Rancière, “o incomensurável que funda a política não
funda nenhuma irracionalidade”. É antes, como na arte, o
encontro entre imaginação poética – metáfora (como se) – e
linguagem como construção argumentativa. Lembro aqui do
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trecho do poema Traduzir-se de Ferreira Gullar (2015, p.346):
“Uma parte de mim pesa, pondera. Outra parte delira. Uma
parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de repente.
Uma parte de mim é só vertigem. Outra parte linguagem”.

Na mesma linha, a proposição Dados (1970) da série Objetos

semânticos, um pequeno estojo com uma placa descritiva
(“Dados: 1. Dado 2. Título”) e um objeto “dado” de seis faces, de
Cildo Meireles, remonta a condição da linguagem tanto como
geradora de informação (dado) quanto jogo (dado) e engano
(manipulação). Não existe linguagem sem engano. Um e dois
dados, o dado como informação (e construção lógica) e o dado
como jogo (acaso, imaginação e indeterminação). Lembro
também das protoinvestigações (séries de uma e três coisas) de
Kosuth, como por exemplo One and Three frames (1965), e os
acordos,

desacordos

e

traduções

sobre

o

mesmo

objeto/palavra/imagem apresentado. O objeto “quadro”, a
fotografia “quadro” e a descrição “quadro”. Um mesmo
“quadro” e, ao mesmo tempo, uma multiplicidade de “quadros”.
Kosuth (2018, p.76) se refere as suas proposições como objetos
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de uma filosofia concretizada. Assim, citando Wittgenstein,
para falar dos jogos de linguagem e seus respectivos contextos e
enquadramentos,

Kosuth

assinala

as

ambiguidades

da

linguagem das quais derivam os desentendimentos – variações e
tensões entre lógicas diversas – apontados por Rancière. No
jogo do dizível e do indizível e seus respectivos desacordos, a
arte como linguagem se aproxima e, simultaneamente, se
distancia da linguagem como informação:

El arte, ese [texto] [cuerpo] que busca un
contexto, corre el riesgo de sufrir por la
flexibilidad de sus manifestaciones a
medida que continúa reubicándose dentro
de las estructuras que dan sentido. […] El
arte, según han argumentado algunos,
describe la realidad. Pero también se
puede argumentar que a diferencia del
lenguaje, las [proposiciones] de arte
simultáneamente describen cómo lo
describen.
[…]
Entonces,
una
[proposición] de arte, como una doble
máscara, ofrecía la posibilidad no sólo de
una reflexión sobre sí misma, sino de una
doble reflexión indirecta sobre la
naturaleza del lenguaje, a través del arte,
sobre la cultura misma. ‘No olvides –
escribe Wittgenstein – que un poema,
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aunque esté compuesto en el lenguaje de
la información, no se usa en el lenguajejuego de dar información’. (KOSUTH,
2018, p.209).

Ainda com relação aos desentendimentos, notamos que
curiosamente nem todas as circunstâncias da vida democrática
(nas democracias formais) são favoráveis ao florescimento dessa
multiplicidade de sujeitos e partilhas. Por isso Rancière insiste
em distinguir “duas lógicas do estar-junto humano que
geralmente se confunde sob o nome de política”: uma lógica
política (seja dos governos, dos partidos, das intervenções ou
das ações coletivas no cotidiano) pautada por relações de poder
forjadas pela coação policial do senso comum, “uma ordem dos
corpos que define [tarefas e] as divisões entre os modos de
fazer, os modos se ser e os modos do dizer”; outra lógica política
antagônica à polícia, que para ele seria de fato política, é aquela
“que rompe a configuração sensível na qual se definem as
parcelas e as partes”. Conforme Rancière “A subjetivação
política produz um múltiplo que não [é] dado na constituição
policial da comunidade, um múltiplo cuja contagem se põe
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como contraditória com a lógica policial” (RANCIÈRE, 2018, p.
41-42-49).

Do mesmo modo, na arte, encontramos paralelos entre uma
estetização da vida e uma política como polícia (estética
unidirecional e homogeneizante) assim como paralelos entre
uma estética não regimental (radicalmente múltipla e
pluralista) e uma ação política como criação de mundos.6

Nesses paralelismos em disputa sobre o ser da arte, entre
estetização policialesca e políticas estéticas, não sempre é assim,
mas algumas vezes, sinto que a afirmativa “tudo é político” é
usada,

principalmente

pelos

partidários

da

democracia

consensual, como ferramenta argumentativa para anular as
construções de mundo (inclusive as construções artísticas) de
qualquer implicação política. Contudo, quando suspeito da
rápida afirmativa de que “toda arte é política” não quero com
isso criar uma ingênua dicotomia entre proposições artísticas

6

Consultar no volume “mostrando mesmo” os tabloides/cartazes
“Uma e três democracias” e “Um e três estados”.
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políticas e proposições artística apolíticas. Nesse sentido, a
partir dessas colocações, apresento um deslocamento da
acepção político vs. apolítico para a proposição de dois modos
de atuação e concepção política das atividades artísticas: uma
posição mais conservadora (e supostamente neutra) entende
que “as práticas artísticas desempenham um papel na
constituição e na manutenção de uma dada ordem simbólica”,
por outro lado, segundo a concepção agonística (antagônica)7 de
Mouffe existe uma “arte crítica [...] que fomenta o dissenso”,
tornando “visível o que o consenso dominante costuma ocultar
e apagar” (MOUFFE, 2007, p. 67). Como vemos, para Mouffe
(2007, p. 61-67), “não é útil fazer uma distinção entre arte
política e arte apolítica”. Logo, segundo a autora, assim como
para Rancière, interessaria investigar, não apenas aquelas
formas artísticas explícitas de “intervenção ativista”, mas
também aquelas práticas que se detém nos questionamentos
7

De acordo com Mouffe a maioria das teorias sobre o espaço público,
ainda que de formas diferentes, concebem o espaço público como
“âmbito no qual pode surgir o consenso. Para o modelo agonista, o
espaço público é, ao contrário, o campo de batalha no qual se
enfrentam diferentes projetos hegemônicos, sem possibilidade alguma
de conciliação final” (MOUFFE, 2007, p. 64).
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sobre o próprio dispositivo representativo. Isso indicaria que,
ainda que toda arte seja política, há uma disputa (um
desentendimento) em curso sobre o significado do que é “o
político da/na arte”. Há portanto uma querela sobre políticas

estéticas.

Conforme Rancière (2012, p.32): “A palavra ‘estética’ não
remete a uma teoria da sensibilidade, do gosto ou do prazer dos
amadores de arte. Remete, propriamente, ao modo de ser
específico daquilo que pertence à arte, ao modo de ser de seus
objetos”. Em “O que significa ‘estética’” Rancière declara que
“estética é muito mais que a filosofia ou a ciência da arte”. Para
ele o regime estético da arte autonomiza um modo específico
de experiência. “A experiência estética constitui a estrutura no
seio da qual as formas de arte são percepcionadas e pensadas”.
Desse modo, para Rancière “A vontade em dissociar à força a
prática artística do discurso estético equivale a ditar a extinção
da arte” (2011a, p.3-9).
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Ao mesmo tempo, em “El malestar en la estética”, Rancière
(2011b, p.13) declara que “estética é o nome de uma confusão,
confusão essa que permite identificar os objetos, os modos de
experiência e as formas do pensamento da arte”. A meu ver, o
próprio pensamento de Rancière se inscreve na história dessa
confusão. Há um deslizamento sútil entre a afirmação da
estética como lugar de sobrevivência dos paradoxos da arte e ao
mesmo tempo como lugar de uma qualitas oculta (reguladora e
obscurantista). Ora funcionando como abertura (estética do
desequilíbrio, revolução estética, jogo livre) ora funcionado
como fechamento (estética da estabilidade, disciplinadora).
Mas, segundo Rancière, “o mal estar estético é tão velho como a
própria estética”.

A arte, acredito eu, não tem nada de próprio além das suas

especificidades emprestadas, sua capacidade de apropriar-se de
situações, regimes e discursos. Se por um lado suprimir a
estética

significa

suprimir

a

própria

contradição

do

pensamento, por outro lado, como comenta Luis Camnitzer,
não podemos esquecer que há uma estética da estabilidade que
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é equivalente a polícia, reguladora e contrarrevolucionária.
Nesse sentido, não acredito que a estética seja a única forma de
experiência e pensamento da arte. Há arte sem estética. Ou
melhor dito, há arte para além da estética. Sobre isso podemos
dizer que não há arte sem estética apenas na medida que todos
elementos – visuais, verbais e não verbais – são elementos da
partilha do sensível e nesse sentido, há uma condição da
estética – uma estética primeira – que independe da arte e de
suas práticas estéticas. Contudo, não se trata de refundar
estratégias artísticas baseadas em práticas antiestéticas ou, em
nome do “político na arte”, criar uma hierarquia de temas,
compromissos e metas. Creio que devemos procurar fugir da
arte como salvação do mundo sem cair no saudosismo refratário
como projeto de salvação da arte.

Hal Foster em “O artista como etnógrafo” já advertia sobre a
importância da reflexividade na arte contemporânea para
“resguardar” os projetos artísticos – pautados na alteridade – de
uma excessiva superidentificação (pouca distância) sem cair na

desidentificação assassina (demasiada distância). Para tanto ele
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sugere “a [ação] paraláctica que procura enquadrar o
enquadrador enquanto este enquadra o outro” (FOSTER, 2017,
p. 185). Claire Bishop, atualizando a crítica de Foster, depois da
chamada virada etnográfica na arte (recentemente intensificada
pelos projetos ligados ao que Nicolas Bourriaud intitula de
estética relacional – projetos colaborativos), acrescenta ao
debate duas questões mais. Primeiro, “tais práticas estão menos
interessadas em uma estética relacional [como lugar do
contraditório] do que nas recompensas criativas de uma
atividade colaborativa [utilitarismo social] ... ideia de que a arte
deve retirar-se do domínio estético e fundir-se à práxis social”
(BISHOP, 2008, p.146). Ou seja, o estar junto é visto apenas
como um ato consensual no qual não há espaço para os
paradoxos da experiência estética. A segunda questão levantada
por Bishop diz respeito a relação entre arte e vida, estética e
ativismo. Diante dessa situação artística atual, onde temos por
um lado “Descrentes (estetas que rejeitam as [proposições]
relacionais, por considerá-las marginais, desencaminhadas e
carentes de qualquer tipo de interesse artístico)” e por outro
lado “Crentes (ativistas que rejeitam as questões estéticas, por
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considerá-las sinônimos de hierarquia cultural e de mercado)”,
Bishop (2008, 147-148) pergunta: “Haverá alguma situação em
que esses dois lados possam se coadunar?”. Sem querer
responder à pergunta de Bishop com demasiada certeza,
comento apenas que arte e política não estão ligadas entre si
por semelhança, cada uma possui suas estratégias próprias e
impróprias de criação de mundos. Como afirma Rancière (2010,
p.36), em “A estética como política”, não há contradição entre
arte pela arte e arte política (arte engajada), o que há é uma
“tensão originária e persistente das duas grandes políticas da
estética: a política do devir-vida da arte [autosupressão da arte]
e a política da forma resistente [a arte como forma separada da
vida]”. O caminho parece ser uma oscilação entre arte e não
arte (experiência estética e experiência política): “Esse vai-evem entre a saída da arte para a realidade das relações sociais e
a exibição que, só ela, garante” (RANCIÈRE, 2012, p. 70).

De fato, se a arte é o lugar das indeterminações onde as
eficácias de cada regime de identificação (representativo,
poético e político) podem trocar perspectivas, para isso
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acontecer ela precisa estar aberta a reconfiguração de seu
próprio estatuto.

Assim como há uma força policial reguladora das formas
políticas também há uma força policial reguladora das
experiências estéticas e das práticas artísticas. Ambas as “forças
especiais” da polícia – tanto em sua versão truculenta (como
braço armado que determina coercitivamente os limites
propositivos de atuação dos corpos) quanto em sua versão da
inteligência segregacionista dos corpos em setores subalternos a
mando do real – agem sempre a serviço da manutenção de
todas as propriedades. Do falar com propriedade sem falação; da
propriedade material; da propriedade imaterial. Em resumo,
agem como forças patrimonialistas, as quais – como guardiãs
dos bens (artísticos, culturais, econômicos e políticos) – não
admitem qualquer outro uso dos “aparatos simbólicos” que não
seja o uso oficial e normatizado. Fixado, nesse caso, pela
conhecida democracia técnica (ou falsa democracia). Do mesmo
modo, coincidindo com as normativas e os protocolos
pseudodemocráticos, há uma reafirmação na arte, quando
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esvaziada de ficção por enquadramento, daquilo, como
anteriormente citado, que o artista Luis Camnitzer chama de

estética da estabilidade. Separadamente ou conjuntamente,
nesses termos, a estética e a política, ambas, são a polícia do
mundo sensível. A “lei” dos aparatos de apresentação, os corpos
verbais e não verbais. Na prática, a república atual (e seus
diversos

braços

institucionais

e

extra

institucionais)

curiosamente captura os corpos que criam corpos (os ditos
corpos vagos). Deles se pede distância, devem desaparecer para
dar lugar aos ditos corpos produtivos. Corpos, por assim dizer,
com propriedade.

Para Camnitzer (2006, p. 273), “As opções da arte tradicional [e
oficial] preenchem socialmente a mesma função de outras
instituições usadas pelas estruturas de poder para assegurar
estabilidade”. É por isso que a produção artística, em muitos
casos coincidindo com estas instituições, cumpre um papel de
afirmação das estruturas hegemônicas, o que ele chama de

estética do equilíbrio. Já “[...] a estética do desequilíbrio, a que
afeta estruturas, que precisa de total participação ou total
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rejeição [...]”, ao contrário da estética do equilíbrio, que tenta
assegurar estabilidade, provoca processos criativos revulsivos
“[...] que não dão espaço para o conforto [...]” (CAMNITZER,
2006, p. 274); eles levam ao enfrentamento e à desobediência.
Complementando o pensamento de Camnitzer, recorro às
palavras de Alain Badiou que no livro Em busca do real

perdido, assim como Rancière, distingue uma partilha do real
reguladora de uma arte da invenção do real. Para Badiou (2017,
p. 34-35), “A arte do possível é a política como semblante [...]
Mas, se quisermos a política do real, é preciso afirmar
[formalizar]

a

existência

do

impossível

[a

arte

do

incomensurável]”.

Talvez seja arriscado dizer palavras aguerridas em tempos
pouco afeitos às tragédias das guerrilhas e das revoluções. Ainda
assim arrisco um levante, um levante simbólico, da linguagem e
dos corpos. Um levante feito da combinação constelar de
corpos móveis como aquele descrito por Décio Pignatari em
“Teoria da guerrilha artística”:
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Nada mais parecido com uma constelação
do que a guerrilha, que exige, por sua
dinâmica, uma estrutura aberta de
informação plena, onde tudo parece regerse por coordenação e nada por
subordinação. [...] a guerrilha é uma
estrutura móvel operando dentro de uma
estrutura rígida, hierarquizada. [...] Sua
força reside na simultaneidade das ações:
Abrem-se e fecham-se frontes de uma
hora para outra. É a informação (surpresa)
contra a redundância (expectativa)
(PIGNATARI, 1973, p. 158).

Outra multiplicidade, dentro de um levante há outros levantes.
Pequenos levantes, levantes feitos até mesmo de inação.
Levantes que no lugar de opor ação e repouso, promovem uma
dialética que torna o ativo e o passivo indistintos. É o que
Rancière (2017a, p.65) chama de “paradoxo da atividade inativa
ou da inatividade ativa”. Esse paradoxo “Por um lado, prolonga
a ação que estava parando. Mas, por outro, suspende qualquer
conclusão” (RANCIÈRE, 2012, p.117). Um levante sem
multiplicidade é feito apenas da rigidez dos corpos sempre
tensionados e nunca em repouso. Um levante como
multiplicidade “é feito pelo cair e levantar sem fim, pela
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repetição que subtrai seu movimento da oposição entre ativo e
passivo, subtraindo-o daquilo que normalmente comanda a
atividade do ativo e funda seu privilégio sobre o passivo, ou
seja, a busca de uma meta” (RANCIÈRE, 2017a, p. 66). Levantes
de desocupados, de corpos vagos e vadios, que ora caminham
ocupados ora caminham desocupados, ora repousam ocupados
ora repousam desocupados... Levantes que diante de um e três
estados (todos interditados) misturam os corpos, sem os
homogeneizar, sob o ar da fumaça dos entrincheiramentos. Aí a
pergunta: a vida-vivida é esse espaço que interrompe os fluxos
ou a vida-vivida é, ao contrário, sem interrupção, o lugar por
onde entramos saímos e, inadvertidamente, trocamos olhares?

Dando continuidade às conexões e aos desdobramentos
discursivos sobre arte e política, gostaria de retomar um assunto
abordado no início deste volume: a relação entre propositor
(escritor) e espectador (leitor). É relativamente corriqueiro no
meio acadêmico o sujeito escrevedor dedicar algumas palavras
da escrita de um artigo para contextualizar seu ponto de fala
(seu lugar como produtor/autor, pessoa e etc.). Não é
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igualmente habitual, nessa mesma esfera universitária, um
sujeito escritor (autor) destinar espaço em um artigo para situar
as circunstâncias de troca (seu lugar como leitor) que o levaram
a elaborar ou influenciaram diretamente sua escrita. Tudo
escreve e tudo lê. O tempo da leitura (enquanto escrevo) e o
tempo da escrita (enquanto leio) não são coincidentes. O
encadeamento entre “ocupações”, ora como espectador/leitor
ora como autor/escritor, oferece assim mais um convite para
uma conversa sobre múltiplo, multiplicidade e dissenso na arte
e na política.

A multiplicidade na arte (encontro de heterogêneos) antes de
ser uma conquista da revolução técnica, como acreditava
Walter Benjamin em seu conhecido escrito “A [obra] de arte na
era de sua reprodutibilidade técnica”, é fruto de uma outra
revolução, a revolução estética e política.8 É a partir dela, da

“[...] a partir do momento em que o critério da autenticidade não
mais se aplica à produção artística, também sua função social da arte
terá sido objeto de uma transformação radical. Em vez de se basear no
ritual, ela terá agora outra práxis como seu fundamento: a política”
8

(BENJAMIN, 2012a, p. 18).
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revolução estética e política, que se engendra na arte uma
transformação no estatuto do objeto artístico, dos autores e dos
espectadores. Mais do que apenas uma substituição do objeto
único pela reprodutibilidade técnica, a revolução estética
possibilita, conforme indica o artista John Cage (1999, p. 168172), a organização de situações artísticas anárquicas que
estabelecem

“analogias

com

circunstâncias

socialmente

desejáveis”, nas quais “os intérpretes, no lugar de simplesmente
fazer o que lhe ordenam, tem a oportunidade de utilizar suas
próprias competências”.

Seja no âmbito literário, visual, sonoro ou performativo, as
colocações referentes à construção pela recepção (espectador
emancipado) não estão circunscritas apenas ao domínio da
produção artística. Elas tangenciam a própria ideia de
participação política no seu sentido radical como intervenção
na esfera pública. Assim como o cidadão, enquanto animal
político que vive em sociedade (associação coletiva), “toma
parte no fato de governar e ser governado” (ARISTÓTELES
apud RANCIÈRE, 2009a, p.16), assim também nas diversas
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situações nas quais se dá o encontro entre ponto de fala e ponto

de escuta temos, circunstancialmente, distribuições de papeis e
ocupações. Ora estamos leitores ora estamos escritores. Ora
estamos propositores ora estamos espectadores. Ora estamos
professores ora estamos alunos. Só há troca se houver posições
de fala e posições de escuta sendo intercambiadas. Ambas as
posições são igualmente constitutivas daquilo que Rancière
chama de espaços de tradução, espaços de troca, seja no
encontro entre professor e aluno, artista e espectador, ou entre
um “falante/escutador” qualquer e outro “falante/escutador”
qualquer.
Compreender não é mais do que traduzir.
[...] Aprender e compreender são duas
maneiras de exprimir o mesmo ato de
tradução. Nada há aquém [das palavras], a
não ser a vontade de se expressar, isto é, de
traduzir (RANCIÈRE, 2002, P. 27). Esse
trabalho poético de tradução está no cerne
de toda aprendizagem [...] aprender não
para ocupar a posição do intelectual, mas
para praticar melhor a arte de traduzir, de
pôr suas experiências em palavras e suas
palavras à prova, de traduzir suas
aventuras intelectuais para uso dos outros
e de contratraduzir as traduções que eles
lhe apresentam de suas próprias aventuras.
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[...] A emancipação, por sua vez, começa
quando se questiona a oposição entre olhar
e agir [entre falar e escutar], quando se
compreende que as evidências que assim
estruturam as relações do dizer, do ver e
do fazer pertencem à estrutura da
dominação e da sujeição. O espectador
também age, tal como o aluno ou o
intelectual [...] são ao mesmo tempo
espectadores distantes e intérpretes ativos
do espetáculo que lhes é proposto. [...] Não
há forma privilegiada como não há ponto
de partida privilegiado. Há sempre pontos
de partida, cruzamentos e nós que nos
permitem aprender algo novo caso
recusemos, em primeiro lugar, a distância
radical; em segundo, a distribuição dos
papéis; em terceiro, as fronteiras entre os
territórios. Não temos de transformar os
espectadores em atores e os ignorantes em
intelectuais. Temos de reconhecer o saber
em ação no ignorante e a atividade própria
ao espectador (RANCIÈRE, 2012, p. 1521).

No múltiplo, no lugar da igualdade como supressão das partes,
se dá a igualdade como correlação e paridade (tradução). Como
comenta Rancière (2014, p. 44) “o próprio da igualdade, com
efeito, consiste menos em unificar do que em desclassificar”.
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Igualdade das inteligências é, portanto, uma agregação de
heterogêneos, uma agregação de corpos e afetos múltiplos. Cada
corpo com suas singularidades próprias, cada um participa ora
como falante ora como escutador, ora como propositor ora
como colaborador. Ora a “voz” se dá pela fala, ora a “voz” se dá
pela escuta, “palavra ao mesmo tempo muda e tagarela”. Nesse
caso não há corpo mais nem corpo menos, há apenas
intensidades e diferenças de participação e de posição. Tudo

fala, isso quer dizer também que as hierarquias da ordem
representativa foram abolidas. Tudo está em pé de igualdade,
tudo é igualmente importante, igualmente significativo
(RANCIÈRE, 2009b, p. 36-37). Uma cena na qual tudo fala
(proposição,

artista,

espectador,

contexto...)

sem

haver

coincidência entre efeitos e formas de participação – entre
quem propõe, o que é proposto e sua audiência – é o que
Marcel Duchamp em o Ato criador chama de “coeficiente
artístico”. O coeficiente artístico, da “obra” [matéria/ideia] de
arte, para Duchamp (1975, p.73) é determinado por uma
“relação aritmética entre o que permanece não expresso
embora

intencionado,

e

o
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que

é

expresso

não

intencionalmente”. Ambos, nem artista nem espectador, podem
controlar os efeitos de uma proposição artística – ou qualquer
outra proposição verbal ou visual – porque entre eles sempre se
coloca uma terceira coisa na qual "nenhum deles é proprietário,
cujo sentido nenhum deles possui, que se mantém entre eles,
afastando qualquer transmissão fiel, qualquer identidade entre
causa e efeito.” Ainda, utilizando as palavras de Rancière (2012,
p.19, p. 58), com isso concluímos, que a “eficácia estética
significa propriamente a eficácia da suspensão de qualquer
relação direta entre a produção das formas da arte e a produção
de um efeito determinado sobre um público determinado”. A
eficácia estética é a eficácia da multiplicidade e do
entrelaçamento dos corpos.

Como vemos, a partilha do sensível, como parte e repartição da
parte, é forjada pelas diversas formas de ser e suas respectivas
formas de dizer e ver, seja na arte ou na vida. Na república
estética, dirá Schiller (apud RANCIÈRE, 2010, p.24), o jogo

livre “é a própria humanidade do homem: ‘O homem só é um
ser humano quando joga’”. Na república política, dirá Hannah

47

Arendt (2005, p.39-62 passim), a vida verdadeiramente
humana, a vida plena que transcende a própria vida (ao
particular), é a vida na esfera pública. Só é verdadeiramente
humano – bios politikos – aquele que é visto e ouvido por
outros, aquele que participa não apenas na reprodução e
subsistência da própria vida, mas na criação de mundos.

Platão (1997, p. 321-338) em seu projeto de Estado, quando
reivindica a expulsão dos

poetas (“os imitadores das

aparências”) da República, só acredita na possibilidade de
parceria bem-sucedida do corpo estético com o corpo político
quando o primeiro está a mando do segundo. Benjamin (2012b,
p.141-144) em o “Autor como produtor”, tomando como
exemplo o Estado Soviético, ameniza a restrição platônica aos
fazedores de mimesis oferecendo como alternativa, no lugar da
expulsão, a atribuição de tarefas aos poetas (escritores,
artistas...) que deixariam de alimentar com suas produções o
aparelho reprodutor burguês e passariam a reflexionar sobre a
posição de privilégio dentro do processo produtivo com intuito
de modificá-lo a partir da criação de situações colaborativas
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entre autores (classe intelectual burguesa) e espectadores (classe
operária). O caminho sugerido em ambas as situações, tanto na
República de Platão quanto no Estado Soviético descrito por
Benjamin, conduz a um processo de aniquilação total ou de
fagocitose da república estética pela república política.

Sendo assim, para além das duas iniciativas anteriormente
citadas (Platão e Benjamin), proponho como exercício
imaginativo uma outra interlocução entre a república estética e
a república política. Proponho a coabitação de territórios da
arte e da vida.

Lippard, uma voz amiga, me apoiará nesta tentativa
combinatória das repúblicas do mesmo desafia o mesmo. Ela
tem experiência prática e discursiva sobre o tema em questão,
seu depoimento corrobora que, de fato, a ação política e a arte
podem, ocasionalmente, ser uma e a mesma coisa. Quando, por
volta de 1970, Lippard (2013, p.178) desenhou um raciocínio
combinatório em relação a ação artística ativista, muitas e
muitos (do norte e do sul) consideravam que engajamento
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político significava: “nada de Arte, nada de Literatura”. Esta
restrição, conta Lippard, surgiu a partir de “uma confusão
fundamental entre arte política e política-política”. Logo, para
combater esta posição restritiva ela lançou mão da fala de Jo
Baer (apud Lippard, 2013, p. 179) para expor sua constatação:
“A ação política não precisa inibir a criação artística: as duas
atividades são dessemelhantes, mas não incompatíveis”.

[El

arte no es la política y la política no es el arte].

Assim como Lippard outras vozes parceiras sugerem ao “mesmo
desafia o mesmo” uma porção de projetos para uma imaginação
política baseada na multiplicidade dos territórios da vida.

É o caso de Machado de Assis (2011, p.196-207) com a
descrição da “Sereníssima República”. Nela, as aranhas, como
animais políticos, falam.9 Melhor dito, tecem. Tecem, com

9

Entre todos os seres vivos que há na face da terra Aristóteles define o
homem como um animal político porque ele é o único animal que faz
uso da linguagem, tem o dom do discurso (lógos): “...o homem, por
natureza é um animal político...em grau muito mais elevado que as
abelhas e outros animais que vivem reunidos. A natureza, conforme
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linguagem cuspida em fios, suas eleições com os nomes dos
partidários do partido da linha reta (retilíneo), do partido da
linha curva (curvilíneo), do partido retocurvilíneo e o partido
de ar (antiretocurvilíneo), que se misturam e pelo acaso
democrático do saco circular, sem hierarquias distributivas,
projetam o futuro da Sereníssima República Aracnídea.

O partido retilíneo e o partido curvilíneo são frontalmente
antagonistas.

O

partido

retocurvilíneo,

de

convicções

moderadas, desbastou as atitudes extremistas, exclusivistas e
angulosas do partido reto e do partido curvo e proclamou a
simultaneidade

das

linhas.

Já

o

partido

de

ar

é

antiretocurvilíneo. Como uma fiandeira contextual, no lugar de
tomar partido toma posições. Ora sua posição, de viés
tautológico, forma linhas centrípetas. Ora sua posição, de viés
autorreflexivo, forma linhas centrífugas. Ora entrelaça uma
posição com outra, por meio de uma instantânea declaração de

frequentemente dizemos, não faz nada em vão; ela deu somente ao
homem o dom do discurso (lógos)” (ARISTÓTELES, 2015, p.56).
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intenções, formando assim um espaço para gerar espaço para

corpos com espaço e sem espaço.10

Ao que tudo indica o mesmo desafia o mesmo, enquanto
proposição artística, é favorável ao modo de proposição
estético-político do partido invisível contextual. O partido do
invisível contextual inspirou-se nos “Princípios de Economia
Poética” de Robert Filliou (1984, p. 178-180) para costurar uma
alternativa de reviravolta conceitual na qual declara “a
incapacidade do homem para gerar ideias”. É momento então
de “entregar o mundo as mulheres e as crianças para a
permanente criação de uma liberdade permanente.” Filliou
complementa, o território da República Genial se dedica,
através da poesia, em maior ou menor medida, a projetos e
ações de liberação das crianças e mulheres e paralelamente a
liberação dos trabalhadores. “Como passar do ‘trabalho como
esforço’ ao ‘trabalho como jogo’? Certamente, tudo é poesia –
tanto o esforço quanto o jogo –, no entanto, onde está a alegria?

10

Visitar o volume “comespaçosemespaçomesmo”
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... Possivelmente se trata de não fazer ‘nada’, em vez de
permanecer inativo”.11

Continuando com as narrativas das repúblicas estética e
política, seguidores contemporâneos do invisível contextual,
uma ramificação formada por dissidentes do partido de ar e
dissidentes do partido do Kaos (partido de inclinação anarquista
fundado na década de 1950 por Jorge Mautner), recentemente
promoveram junto com o Grupo Erro uma assembleia popular
para definir o novo slogan de sua bandeira sem bandeira.12

As deliberações ali tomadas refletiram diretamente o parágrafo
nono do manifesto do KAOS com K: “Kaos é e não é: o
Permanente

-

Incessante

-

Inesperado

-

Irresvalável

Movimento em movimento da Democracia da Quarta Dimensão, aonde imperam e não imperam as leis e anti-leis da

11

Visitar o volume “dos vadios vagos, mesmo”.
Para consultar a ação Debate Público (nome artístico) /Jogo Ágora
(nome completo) visitar a página do Grupo Erro disponível em:
http://www.errogrupo.com.br/v4/pt/2016/10/18/estreia/ Consultado
em: 01 de abril de 2019.
12
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Relatividade

-

Simultaneidade

-

Multiplicidade

-

Instantaneidade !!!!!!!!” 13

A leitura do manifesto do KAOS com K nos fez recordar que os
projetos de repúblicas ensaiados pelo mesmo desafia o mesmo,
deslizando entre arte e política, são muitas das vezes desejos
imaginados, utopias e sonhos de multiplicidades. Ficções
desenhadas

entre

repúblicas

desconhecidas.

Como

no

livro/projeto Sobre el Amor [Sobre o Amor] 14 de Gabriel Mejía
Abad que toma uma palestra de Lenin Sobre o Estado
(pronunciada na Universidade Severdlov em 11 de julho de
1919) substituindo, a cada aparição, a palavra “Estado” pela
palavra “Amor”. Haja vista o amor é um estado. Sendo assim
como é possível um discurso sobre o Estado (sobre a república,
sobre a democracia) sem uma única palavra sobre o amor?

13

Manifesto do KAOS com K disponível em Panfletos Nova era: um

portal de Jorge Mautner
http://www.panfletosdanovaera.com.br/detalhe/5418 Consultado em:
01 de abril de 2019.
14 A plataforma par(ent)esis em parceria com a Tijuana publicou em
2015 uma tradução para o português do livro/projeto de Gabriel Mejía
Abad.
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Seja como for, ninguém seria capaz de viver uma vida
puramente estética como também ninguém seria capaz de viver
uma vida puramente política. No lugar de substituir uma
república por outra, a república estética pela república política,
podemos imaginar uma sobrevida de ambas, uma política
estética e uma estética política. Nesse sentido, tanto a república
estética quanto a república política (vida democrática), como
formas de invenção de mundo, têm que admitir as acomodações
da multiplicidade, pois é nelas que se dá o jogo turbulento do
mesmo diferente de si próprio.

Contudo, há também na multiplicidade (seja estética, seja
política) uma cara oculta que não devemos menosprezar. Nas
ditas democracias formais (liberais e consensuais) se forja,
constantemente, uma multiplicidade e pluralidade baseadas em
falsas promessas de igualdade, mercadológicas e consumistas,
que mascaram a democracia ausente. [O individualismo

democrático identifica de maneira positiva democracia e
consumo: “Os indivíduos democráticos querem a igualdade.
Mas a igualdade que querem é a que reina entre o vendedor e o
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comprador de uma mercadoria” (RANCIÈRE, 2012, p. 39)]. E
isso não é novo. Como adverte Hal Foster (2017, p.195): “Na
Nova Ordem Mundial, a diferença também é um objeto de
consumo, como bem sabem megacorporações como a CocaCola (We are the world - somos o mundo) e Benetton (United

colors - cores unidas)”. Marta Rosler (2017, p. 64) em Clase
Cultural: arte y gentrificacion, também assevera que na nova
arte global o multiculturalismo perdeu sua função de extrair a

diferença de uma posição negativa (de ausência) e passou a
funcionar como uma “opção” cosmética e burocrática no menu
da produção artística. Rancière (2014, p.35) chama esse tipo de
pluralidade

de

multiplicidade

auto-pacificada.

Uma

multiplicidade das paixões brandas, paixões apaziguadas,
alimentada pelo enfraquecimento da vitalidade do jogo da
república estética e pelo enfraquecimento do “bios politikos”
(fazedor de mundo) da vida plena.

Essa diferença entre multiplicidade múltipla (mesmo) e
multiplicidade apaziguada é comparável com a diferença que
Gilles Deleuze faz entre uma repetição como multiplicidade
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(distribuição anárquica) e uma repetição mecânica (distribuição
hierarquizada). Em geral, há repartições materiais e espirituais,
repetições nuas e disfarçadas (vestidas). De qualquer modo,
explica Deleuze, “a repetição material e nua, a repetição dita do
mesmo, é o invólucro exterior, como uma pele que desfaz em
favor de um núcleo de diferenças e de repetições internas mais
complicadas.” (DELEUZE, 2006. 119).

Repetições dentro de repetições, algumas são mais aparentes
outras menos aparentes. Algumas são repetições homogêneas
outras heterogêneas, algumas são repetições com diferença
(multiplicidade)

outras

repetições

como

idêntico

(unidimensional). Algumas são repetições formais outras
repetições propositivas. Resumidamente, conforme Deleuze,
toda filosofia da repetição está dividida entre essas duas “séries”
de repetições:

Uma tem termos e lugares fixos, enquanto
a outra compreende essencialmente o
deslocamento e o disfarce. Uma é negativa
e por deficiência; a outra é positiva e por
excesso. Uma é repetição de elementos,
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casos e vezes, partes extrínsecas; a outra é
repetição de totalidades variáveis internas,
graus e níveis. Uma é, de fato, sucessiva,
enquanto a outra, de direito, é
coexistência. Uma é estática, a outra é
dinâmica. Uma é em extensão, a outra é
intensiva. Uma é ordinária, a outra é
relevante e repetição de singularidades.
Uma é horizontal, a outra é vertical. Uma
é desenvolvida, devendo ser explicada; a
outra
é
envolvida,
devendo
ser
interpretada. Uma é repetição de
igualdade e de simetria no efeito, a outra é
repetição de desigualdade bem como de
assimetria na causa. Uma é de exatidão e
de mecanismo, a outra é de seleção e de
liberdade. Uma é repetição nua, que só
pode ser mascarada por acréscimo e
posteriormente; a outra é repetição
vestida, cujas máscaras, deslocamentos e
disfarces são os primeiros, os últimos e os
únicos elementos”. Na repetição com
diferença: “[...] a intensidade é uma
quantidade
implicada,
envolvida,
“embrionada”. [...] “Nenhuma série goza
de um privilégio sobre a outra, nenhuma
possui a identidade de um modelo,
nenhuma possui a semelhança de uma
cópia. Nenhuma se opõe a uma outra nem
lhe é análoga. Cada uma é constituída de
diferenças e se comunica com as outras
por meio de diferenças de diferenças. As
anarquias
coroadas
substituem
as
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hierarquias
da
representação;
as
distribuições nômades substituem as
distribuições sedentárias da representação.
(DELEUZE, 2006, p. 396-334-384).

Quando abordamos a ideia de múltiplo, multiplicidade e
dissenso, na arte e na política, via o “mesmo desafia o mesmo”,
procuramos por uma repetição com diferença, uma repetição na

qual “o mesmo”, como símbolo de igualdade, não é o idêntico.
Segundo Deleuze (2006, p. 18) “a mais exata repetição, a mais
rigorosa repetição, tem, como correlato, o máximo de
diferença”. Essa repetição – como multiplicidade – que não traz
consigo a resignação dos modelos de representação hierárquicos
e binários, ela anuncia “a bela e profunda tautologia do
diferente”. Uma repetição como repartição que se volta contra
si mesma. Uma repartição, uma distribuição, como ação de
partilha, extrai da repetição a diferença em seus estados
múltiplos e fragmentados.

Por isso mesmo, pensando a relação entre arte e política e
política-política, arte e vida e vida-vida, não se trata de opor
democracia formal à democracia real, arte como arte à arte
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política (e arte vida) e sim buscar, entre os diversos
enquadramentos

contextuais,

como

propõe

Kosuth

um

movimento dialético autorreflexivo espiralado:

[…] históricamente el arte nuevo, cuando
está contribuyendo a la historia de las
ideas, a menudo no se parece al arte. …El
espectador/lector también deber estar
armado, al parecer, con la advertencia de
que ver no es tan simple como mirar. …el
arte requiere una autodefinición, aunque
sea continuamente transformadora…una
cualidad de autonomía transitoria. …es
parte de la naturaleza de la dinámica de su
propia fuerza cultural inherente a
autodescribirse a sí mismo en relación con
el mundo… Es esta pulsión interna del
arte hacia la autonomía implícita la que le
proporciona tracción con el mundo. …
‘De modo viral’, tal como Félix GonzálesTorres lo expresó con tanta elocuencia, la
dialéctica paradójica del arte exige que
asuma las formas y los significados del
mundo de los vivos – y que los tome
prestados libremente – como parte de una
dinámica de orden interior que protege su
identidad como algo distinto del mundo,
para crear sentido para los vivos en el
mundo…Sin este perfil…el arte nunca se
vería a sí mismo, es decir, perdería su
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autorreflexividad y, por lo tanto, su
capacidad como fuerza crítica y política
dentro de la cultura (KOSUTH, 2018,
p.286-287).

A multiplicidade da arte, enquanto ação na vida, não está
situada unilateralmente na capacidade de transformação do
mundo. Sua multiplicidade se dá pela capacidade de
autoconstrução de si própria e por extensão do mundo. A meu
ver, são os prolongamentos autorreflexivos, que eu chamo
“mesmo desafia o mesmo”, que proporcionam às ações
artísticas, tração com a vida sem que essa tração implique um
movimento de anulação (da arte) ou submissão (ao real). Como
num sistema de retroalimentação, sem um antes e um depois
instituídos, circulamos de um contexto a outro.

A sociedade unidirecional (capitalismo avançado), como afirma
Herbert

Marcuse,

quer

nos

transformar

em

pessoas

unidimensionais, com pensamentos, práxis e lógicas igualmente
unidimensionais. Em uma sociedade unidimensional, na qual
todas suas expressões, discursos e espaços, inclusive o espaço
cotidiano, são abarcadas como objetos consensuais reificados,
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resta à arte um esforço: como um vírus infectar as repetições da
des-multiplicidade com repetições da multiplicidade.

Por último, podemos pensar também na multiplicidade, nos
desacordos, de um consigo mesmo. Até porque, como
reconhece Paul Valéry (1997, p. 56-59), “É o que contenho de
desconhecido a mim mesmo que me faz ser eu mesmo”.
Imagine um mesmo corpo que ocupa dois “espaços”, duas
lógicas de viver e estar junto. Em cada espaço o mesmo corpo
um outro. Suponhamos que seja possível a seguinte situação:
você por meio de uma troca de olhares (troca de visão de
mundo) trocaria seu ponto de fala e seu ponto de escuta com
uma

pessoa

qualquer.

[Uma

espécie de

agenciamento

performativo – ao modo Spivak (2014) – no qual os corpos
envolvidos, mutuamente, emprestam uma parte imaterial de
cada corpo, no lugar de um unilateralmente representar o

outro]. Uma situação na qual, entre outros “benefícios”, você
poderia adotar outra visão de mundo que não a sua, sem ter que
convencer ou ser convencido. Imagine, caro leitor, que você
experimente, por um tempo, as convicções e desejos de um
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outro qualquer sem deixar, corporalmente, de ser você, um
corpo incorpóreo ocupando dois espaços. “Eu fico com o seu
olhar (sua visão de mundo) e você leva meu olhar (minha visão
de mundo)”. Uma vida duplicada, um jogo de olhares. Uma
troca que recusa o olhar de soslaio, mirada policialesca que não
avista multiplicidades, seja de si próprio seja de terceiros.

Tanto na república democrática quanto na república estética,
somos muitos indivíduos dessemelhantes, ao mesmo tempo,
unos e múltiplos. Como de fato assim somos, podemos também
cada um “tornar-se dessemelhante a si mesmo”. O artista ZAJ,
José Luis Castillejo, em La Política (1968) receita: “colocarse en

el lugar de otro o en el propio en una o múltiples formas”.

Fulano de tal, sicrano de tal, beltrano de tal, quem em “troca de
olhares” aceita o desafio de reapresentar seus prolongamentos
não concretamente corporais? 15

15

Consultar volume “todas as trocas mesmo”.
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Expor o mesmo e desafiar o mesmo, em troca de olhares, não
significa, em tese, um encobrimento do outro em favor da
mesmice do mesmo. Implica descobrir a multiplicidade no
mesmo. Descobrir, como em Galáxias de Haroldo de Campos,
que o mesmo, como verbo da repetição, remesma. A
mesmidade do mesmo não é contra a outridade do outro, mas
ela é contra o outrismo do outro, assim como é contra o
mesmismo

do

mesmo.

Todo

instransponíveis.

Impede

o

ismo

movimento

constrói

muros

fronteiriço

da

multiplicidade, impede que “um mesmo” ou “um outro” se
desocupe de si mesmo.
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pacote/capote
tudo embrulhado e embaralhado “o mesmo desafia o mesmo”

Isto é uma apresentação do volume/caixa “pacote/capote tudo
embrulhado e embaralhado ‘o mesmo desafia o mesmo’”. A
presente apresentação apresenta, em ato seguido, quatro
variações de abertura e desembrulho do “mesmo”. Sumariamente
são elas assim tituladas: “desempacotando a caixa/pacote/capote
[adjunto S]”; “desempacotando a caixa/pacote/capote [escrevedor
mesmo]”; “desempacotando a caixa/pacote/capote [narrador S]”;
“desempacotando a caixa/pacote/capote: [tantas pessoas]”.

1

2

desempacotando a caixa/pacote/capote [adjunto S]

Em algum momento, um pouco antes ou um pouco
depois, você chegou aqui. Dentro da caixa mesmo desafia

mesmo, ao abrir o pacote, encontrou 11 mais 11 volumes do
“mesmo”. Todos eles, todos os capotes, identificados como “livro
capa”. Ao desembrulhar a caixa pacote, em um único movimento
voraz, você vasculhou todos os volumes só para conferir o que
havia dentro. Ou, ao contrário, preferiu abrir um a um, cada um
ao seu tempo.
Esses são apenas dois exemplos de movimentos que você
pode ter feito antes de chegar neste apartado encarregado, em
parte, da apresentação geral de todos os corpos, todos os volumes
que compõem a caixa pacote “o mesmo desafia o mesmo”. A
leitura começou aí, nesse momento, no manuseio dos exemplares
“livro capa”. Também começou aí, com o abrir do pacote e o
manuseio dos volumes, o experimento de tese (mesmo).
Tese é uma palavra, um substantivo feminino, com 4
letras. No dicionário Aurélio a palavra “tese” é definida como
sendo uma proposição para debate (uma proposição para ser
3

defendida em público) ou uma publicação que contém uma tese
(proposição). Tese, deste modo, é sinônimo de proposição
(escrita ou falada).
A palavra “proposição”, por sua vez, aparece diversas
vezes no conjunto de escritos dos volumes do “mesmo”. No lugar
de “obras”1 temos proposições. No contexto das artes visuais, a
artista brasileira Lygia Clark, no início dos anos de 1960,
empregou a palavra “proposição” para descrever as formas
escultóricas

participativas

que

substituíram

seus

trabalhos/objetos anteriores. As proposições participativas de
Clark – em ato contextual –, conforme atesta Peter Osborne
(2006,

p.32-33),

antecedem

as

proposições

analíticas

(tautológicas) dos artistas conceituais anglo-saxões.
Clark em “A propósito da magia do objeto” (1965) ao
comentar sobre sua proposição Caminhando

2

declara que:

Consultar “guia de procedimentos (mesmo)” no volume “um e três cadernos,
mesmo”.
2 Como esta proposição de Clark ficou fora da lista de proposições que integram
o volume “breve história (do) mesmo”, deixo aqui registrado para uma futura
inclusão [Caminhando (1964)]. Registro também aqui dois fragmentos de
escritos de Clark que caberiam no volume “classificados mesmo”. O primeiro
para o item “fragmentos mesmo”: “‘Caminhando’ é o nome que dei à minha
última proposição. Daqui em diante atribuo uma importância absoluta ao ato
imanente realizado pelo participante. [...] Faça você mesmo um ‘Caminhando’
1

4

“Quando um artista transplanta um objeto da vida cotidiana
(readymade) ele pensa dar a esse objeto um poder poético. Meu
‘Caminhando’ é muito diferente. Nesse caso não há necessidade
do objeto, é o ato que engendra a poesia”. Anos mais tarde, em
1974, na revista Navilouca, Clark no escrito “Da supressão do
objeto (anotações)” declarará que “desde que o objeto perdeu o
seu sentido como meio de comunicação, o homem, seu próprio
corpo, passa a ser o objeto propositivo de si mesmo e do outro”.
Assim para Clark a palavra “proposição” parece indicar, entre
outras posições, um ato participativo feito no agora. Um ato no
qual os corpos, as ideias, as ações e as experiências realizadas
ganham destaque e são tomados como “objetos relacionais”. Para
um “objeto relacional”, dirá Clark (1980, p.49): “O mesmo objeto
pode expressar significados diferentes para diferentes sujeitos ou
para um mesmo sujeito em diferentes momentos”.
Enquanto Clark re-materializa3 o objeto artístico,
transformando em proposição participativa, Joseph Kosuth, em
[...]” [Clark, Caminhando, 1964]. O segundo para o item “fragmentos
repetições”: “O instante do ato não é renovável. Ele existe por si próprio: o
repetir é lhe dar uma outra significação.” [Clark, A propósito do instante,
1965].
3 Mari Carmen Ramírez (1996, p.180-181) em escrito para XXIII Bienal de São
Paulo defende que “o mito da desmaterialização nunca teve um seguimento

5

seu conhecido artigo “Art after Philosophy” (1969), apresenta
sua pesquisa artística em termos tautológicos como uma
“proposição analítica”. Desta forma, Kosuth desde a metade da
década de 1960 em seus primeiros trabalhos conceituais iniciado
com Leaning glass (1965), passando por suas protoinvestigations
realizadas no mesmo ano - como a intitulada One and Three

Chairs - e em sua First Investigation (1966), intitulada Water, da
série “Art as Idea as Idea”, utiliza o termo “proposição artística”
para designar sua produção por entender todo o seu trabalho
prático, assim como sua prática discursiva, como uma
investigação [uma pesquisa] sobre os significados e as
implicações contextuais da arte em geral.
Em ambos os casos, tanto em Clark quanto em Kosuth, o
termo “proposição” aponta para um arranjo entre objeto (corpo),
situação (contexto) e linguagem (significação), no qual a própria
coisa/objeto/situação é a proposição. A proposição se dá em ato,
acurado na América Latina. O que aconteceu foi, longe disso, uma rematerialização da arte [ativação sensorial].” Ela também aponta que um dos
motivos, da “desmaterialização” não ter vingado na América Latina, se deve à
“necessidade [dos artistas] de contornar ou mesmo evadir a censura em países
sob a mazela das ditaduras militares, e, ao mesmo tempo, de garantir circuitos
viáveis para a exibição” de suas propostas o que acabou incentivando “os
artistas a se engajarem desde cedo em formas ideológicas de um conceitualismo
baseado no objeto”.

6

seja em ato contextual ou tautológico. Os objetos, os corpos, as
situações, as palavras e as coisas não são exteriores à proposição,
são elas mesmas a proposição.
Voltando ao conceito de proposição/tese, normalmente
uma tese, no sentido acadêmico-científico, é assimilada como
um escrito argumentativo (ou uma fala) que ocupa o lugar das
coisas (os objetos coisas e os objetos conceitos) que são por ela
apresentadas. Uma tese fala em nome das coisas, fala com os
nomes em nome das coisas (dos objetos, dos corpos e dos
acontecimentos). Uma tese “fala” para aqueles que “falam” e
“fala” em nome daqueles e daquilo que não fala (isto é mais
evidente em teses nas quais o referido “objeto-linguagem” possui
outro corpo para além do corpo palavra/conceito). Nestes
termos, ela é, portanto, exterior ao objeto/corpo/acontecimento
que enuncia. [Aqui uma tese (enquanto linguagem veicular),
parafraseando Laurie Anderson, é um vírus do espaço exterior].
Numa tese/proposição (mesmo) o objeto é o próprio
enunciado (os volumes “livro capa”). Uma tese (mesmo) é uma
proposição (artística) na qual o objeto/situação é construído
juntamente com a argumentação, tanto no momento do fazer
quanto no momento da recepção/leitura dos volumes.
7

Para ser mais enfático numa tese mesmo não há objeto
para além da própria proposição. A proposição o mesmo desafia o

mesmo se fosse uma tese, no sentido rigoroso e científico do
termo, seria uma insustentável defesa do “mesmo” como uma
máquina de prolongamentos entre a vida da arte, a vida da
linguagem e a vida da vida.
Seguindo com a abertura do pacote e a retirada dos
capotes. Pode ser que, por acaso, tenha sido o volume
“pacote/capote” (este que você está acessando agora) o primeiro
exemplar (livro capa) que você abriu, pode ser que ele tenha sido
o último. Caso tenha sido o último a ser aberto – e este
documento o último a ser lido – isso quer dizer que a
apresentação/introdução da pesquisa/proposição “o mesmo
desafia o mesmo” foi, oportunamente, deslocada de lugar.
De fato, existem muitas maneiras de empacotar (juntar) e
muitas maneiras de abrir um pacote.
Walter Benjamim (1995, p.227) sabe muito bem o que é
desempacotar uma biblioteca: “Estou desempacotando minha
biblioteca. Sim estou. Os livros, portanto, ainda não estão nas
estantes; o suave tédio da ordem ainda não os envolve.
Tampouco posso passar ao longo de suas fileiras para, na
8

presença de ouvintes amigos, revistá-los. Nada disso vocês têm
de temer. Ao contrário, devo pedir-lhes que se transfiram
comigo para a desordem de caixotes abertos à força, para o ar
cheio de pó de madeira, para o chão coberto de papéis rasgados,
por entre as pilhas de volumes trazidos de novo à luz do dia...”.
Quanto ao empacotar – reunir/ordenar – existem, do
mesmo modo, muitas maneiras de ajuntar volumes (corpos e
dados) e, equivalentemente, muitas formas de acessar esses
mesmos volumes.
Paul Wood ao comentar sobre as formas de distribuição
da informação, presentes na instalação Index 01 (1972)

4

do

grupo inglês Art & Language, nos lembra que “o modo pelo qual
se faz a escolha determina aquilo que se escolhe” (CARNAP
apud WOOD, 2002, p.49). Ou seja, o modo de distribuição da
informação – o que vem antes e o que vem depois e como
O grupo Art & Language participou da Documenta V com esta instalação. O
livro/arquivo/instalação Index 01 é composto por fragmentos de escritos. Na
sala expositiva foram dispostos, em ficheiros, 87 corpos extraídos da Revista
Art-Language, assim como outros corpos, publicados ou não, escritos por
membros do grupo. Nas paredes da sala foi organizado um índice que permitia
que cada corpo fosse classificado em relação a todos os outros “[...] de acordo
com três relações: “compatível” (+), “incompatível” (-) e “transformação” (T).
[...] as anexas “instruções para usar o índice” afirmavam que a última cláusula
significa “impossível comparar sem que se efetue alguma transformação nos
fundamentos da comparação”” (ART & LANGUAGE apud WOOD, 2002, p.49).
4

9

escolhemos ou dizemos que isso vem antes e aquilo vem depois
(como apresentamos e distribuímos cada corpo) – embalam o
conteúdo apresentado. 5
Ainda nesse eixo, das formas de apresentação e formas de
acesso/leitura, em “Notas breves sobre a arte e o modo de
arrumar os livros” Georges Perec (2016) fala das “vantagens” e
“desvantagens”

existentes

entre

duas

formas

de

ordenação/classificação de um arquivo/biblioteca: uma forma de
ordenação/classificação

estável

e

uma

forma

de

É interessante destacar como na instalação Index 1 – e em outras – o grupo
Art & Language, contrariamente ao que afirma o artista mexicano Ulisses
Carrión, se interessa pelas formas de apresentação e leitura de uma publicação
impressa. Cito Carrión (1992): “O problema dos livros e das publicações dos
artistas conceituais, como nas novelas, é que ignoram o processo de leitura. Um
livro de quadrinhos, por exemplo, ou um periódico, criam condições de leitura
mais ricas e mais variadas e mutáveis do que as publicações de Art & Language.
[A] maior parte das publicações dos artistas conceituais [..] deixam intacta a
forma do livro e não criam condições específicas para a leitura que sejam
intrínsecas [ao trabalho].” Para além das instalações e publicações do grupo Art
& Language, se lembrarmos das proposições, como as páginas de revistas de
Dan Graham e os livros de On Kawara, entre outros, perceberemos que todos
eles se preocupam com a forma de apresentação e leitura própria a cada um de
seus trabalhos. Carrión parece desconsiderar que num livro-instalação, como
Index 1, ainda que, por um lado, as páginas sejam formalmente parecidas
(lembrando um grande arquivo burocrático), por outro lado, o grupo utiliza
recursos de horizontalização do conteúdo, pela fragmentação e combinação das
páginas soltas em cada ficheiro, que não deixam intactos a forma livro, muito
menos a forma de distribuição da informação e as tradicionais delimitações
expositivas que impendem a convergência entre formas de enunciar
(comentários) e formas de visibilidade (proposições artísticas).
5

10

ordenação/classificação provisória. Ele opta pela arrumação
“definitivamente provisória”. Ora um volume é colocado aqui,
ora ali, ora de um lado, ora de outro... “e pode acontecer de eu
passar três horas procurando um livro sem encontrá-lo, mas por
vezes tenho a satisfação de descobrir seis ou sete outros...”.
Agora imagine quanto tempo você gastaria – e quantos outros
livros encontraria pelo caminho – até localizar um livro numa
biblioteca onde todos os volumes, todos os exemplares, são
aparentemente os mesmos – livro capa.
O adjunto S, para esta pesquisa/proposição, fez uma
escolha. Escolheu um modo de distribuição das partes do mesmo
em corpos indistintos (livro capa). Esse arranjo, acredita ele,
intensifica a combinação associativa entre os volumes, que, a
cada acesso, a partir das “leituras” – formas de “desembalar” o
pacote – de cada leitor/espectador, se multiplicam.
De

qualquer

modo,

independente

da

forma

de

leitura/visita adotada por cada leitor, adjunto S adverte que um
volume (livro capa) não continua no outro, nem tampouco, um
volume explica o outro. Cada volume se autoexplica e, ao mesmo
tempo,

no

conjunto

(entre

oscilações

do

mesmo),

se

correlaciona. Assim, caro leitor, no lugar da proposição mesmo
11

privilegiar uma relação de continuidade unidirecional entre os
volumes ela aposta na multiplicidade das conexões.
Como se pode perceber, as escolhas distributivas, as
formas de apresentação, também são conteúdo, são dados
fabricados. Assim, as organizações provisórias – tomando o
termo emprestado de Perec –, tanto do (des)empacotador
(adjunto S) quanto dos (des)empacotadores (leitores), geram
definições que se dão em ato. O pacote/capote, enquanto
proposição mesmo, sugere como ação de “leitura” a montagem
de significados praticados.
Se o primeiro Wittgenstein (2017, p.229) reconhece que
os limites da linguagem são os limites de nosso mundo – “Os

limites de minha linguagem significam os limites de meu
mundo” – o segundo Wittgenstein vai mais longe ainda quando
reconhece que os significados das palavras, nossos diversos “jogos
de linguagem” 6, estão diretamente ligados aos contextos e as

formas de vida da linguagem. “Para uma grande classe de casos –
“Pode se dizer que o conceito ‘jogo’ é um conceito com contornos imprecisos
– ‘Mas, um conceito impreciso é realmente um conceito? – Uma fotografia
pouco nítida é realmente a imagem de uma pessoa? Sim, pode-se substituir com
vantagem uma imagem pouco nítida por uma nítida? Não é a imagem pouco
nítida justamente aquela de que, com frequência, precisamos?”
(WITTGENSTEIN, 1999, p. 54).
6
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mesmo que não para todos – de utilização da palavra
‘significados’, pode-se explicar esta palavra do seguinte modo: O
significado de uma palavra é seu uso na linguagem”
(WITTGENSTEIN, 1999).
Dito isso, quero agora conversar um pouco mais com
você sobre aquele conjunto de palavras que aparecem nas
primeiras páginas de um livro (volume) e que alguns chamam de
introdução e outros de apresentação.
Ambos, introdução e apresentação, advertem sobre os
atalhos, bifurcações e engarrafamentos do pensamento escrito,
contam quais são os instrumentos (os procedimentos, os autores
e as situações) e o modo de uso de cada um deles. Adjunto S,
como você já deve ter notado pelo título deste volume, deu outro
nome e, uma função extra, para isso que chamamos de
apresentação.
Uma apresentação mesmo apresenta o pacote (o
conjunto) e apresenta a apresentação. Até porque neste caso
específico, dependendo das escolhas dos leitores, este volume
pode ou não vingar como apresentação. Pode, de certa forma,
virar uma espécie de ante-pós-quase-tudo. Pode ser também, o
que é mais provável, que o volume “pacote/capote” seja apenas
13

mais uma variação do mesmo (um livro capa), mais um volume
da caixa/pacote/capote “o mesmo desafia o mesmo”.
Conversando com um amigo sobre a ideia de uma “falsa”
apresentação, ou melhor dito, uma apresentação mesmo, uma
apresentação que se apresenta em ato (um comentário como
proposição), ele sugeriu que eu utilizasse a ideia (por ele
explorada) de uma aPRESENTEação. Disse ele: “faça da
apresentação uma ação presente, aPRESENTEação”.7 Por conta
desta conversa lembrei de duas proposições artísticas, em forma
de publicação, que realizam estratégias de deslocamento e
ressignificação do ato de apresentar. A primeira delas a exposição
impressa January 5-31, 1969, idealizada por Seth Siegelaub. Ali
naquela mostra, exibida em parte nas páginas daquilo que seria o
“catálogo”, não há apresentação [corpo de abertura do
curador/crítico e/ou organizador comentando os trabalhos] e os
trabalhos são “visitados”, tanto as declarações dos artistas quanto
as informações e as imagens contidas na publicação, como
proposição artística (“informação primária”). De uma outra
forma Jorge Glusberg, como organizador juntamente com o
Grupo de los Trece da publicação/exposição Hacia un perfil del
7

Conversa com Daniel Leão em 25 de junho de 2019.
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arte latinoamericano (1972), fez de sua apresentação intitulada
Presentación de esta muestra um trabalho a mais na mostra.
Duas formas de lidar com a apresentação como aPRESENTEação.
Enquanto Siegelaub e os artistas expositores (Kosuth, Huebler,
Barry e Weiner), renunciando a qualquer outro comentário ou
apresentação para além dos próprios trabalhos dos artistas,
optaram pela estratégia de abarcar como “informação primária”
(comentário como proposição artística) aquilo que normalmente
era tratado como “informação secundária” (comentário sobre
proposições

artísticas),

Glusberg,

ocupando

o

papel

do

crítico/curador, no lugar de abrir mão de sua apresentação,
converteu sua apresentação em uma das ações da mostra.
O movimento descritivo do mesmo compartilha com
ambas as estratégias (a de Siegelaub e a de Glusberg), a noção de
uma escrita como proposição artística, seja ela um comentário,
uma apresentação, uma definição, uma lista, um conjunto de
frases, um exercício, um volume, um pacote, um capote.
Por falar em capote, há, nas ações do “mesmo” que
desafio o “mesmo”, dois tipos de capotes: aquele capote de dar a

volta em si mesmo (um capotar) e o capote abrigo. Um
pacote/capote, partindo desse princípio, embrulha (abriga) e, ao
15

mesmo tempo, embaralha (mistura) os corpos. O desembrulhar –
e por onde iniciar – fica por conta dos desembrulhantes. Os
corpos encapados, nesse caso, são os volumes (livro capa). Em
cada livro capa, uma partida do mesmo. Um mesmo que começa
em um volume e que volta a começar no volume seguinte. De
começo em começo, não há nada de novo de um volume para
outro e, por isso, é dispensável instituir um único começo e um
único fim. No mesmo tudo é “fio da meada”.
Adjunto S esclarece que não deseja aborrecer ou
dificultar a vida do espectador/leitor com as aleatoriedades das
11 mais 11 variações do mesmo (22 volumes), mas, se assim não
fossem apresentadas, de outro modo não haveria o mesmo, nem,
muito menos, suas variações. Tudo segue capotando e
prolongando. O primeiro capote (abrigo) são as “partes do
mesmo”, o segundo capote (reviravolta), o conjunto “o mesmo
desafia o mesmo”. Um capote (livro capa) é mais visível e o outro
capote (dando voltas sobre si mesmo) mais conceitual.
Provavelmente, mais cedo ou mais tarde, descobriremos
meias voltas entre um capote e outro. De momento, as forças que
mais fazem girar o mesmo (no seu conjunto) partem de três
conceitos/motores: a tautologia, a repetição e a contextualização.
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No entanto, é extremamente enganoso entrincheirar “o mesmo
desafia o mesmo” entre esses três corpos de conexões. Cada
volume (livro capa) conta com parceiros específicos às suas
demandas artísticas e discursivas internas.
Por um lado, cada volume do mesmo contém suas
próprias articulações em uso, seu próprio martelar. Cada “livro
capa” empacotado é como uma caixa com o som da sua própria
construção – Box With The Sound Of Its Own Making (1961) de
Robert Morris. Por outro lado, cada volume, cada parte do
“mesmo”, integra a caixa pacote/capote “o mesmo desafia o
mesmo” formando assim um agrupamento heterogêneo de
modos de apresentação. Ou seja, cada parte do mesmo, cada livro
capa, tem seus próprios recursos e suas “situações de uso”. Ao
mesmo tempo, cada volume, em conversa com os outros
volumes, forma, por desdobramento, corpos combinados. Corpos
conglomerados

(as

teses

do

mesmo).

Como

foi

dito

anteriormente, a caixa pacote/capote mesmo contém 11 mais 11
volumes (livro capa). Logo, tendo em conta que cada volume
comporta uma prática escrevedora que ao mesmo tempo é uma
prática artística, cada volume do pacote é uma tese mesmo.
Temos, portanto, no conjunto, 11 mais 11 teses mesmo.
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11 mais 11 proposições mesmo
a meta é dobrar a meta
arquivo mesmo
breve excursão mesmo e seus membros adjuntos
breve história (do) mesmo
cartas à uma banca mesmo
classificados mesmo
comespaçosemespaçomesmo
das proposições mesmo
pacote/capote
dos vadios vagos, mesmo
falação
linha S
mesmo mesmo
mo[nu]mento fumaça
mostrando mesmo
multiplicidades mesmo
livro de resenhas (mesmo)
todas as trocas mesmo
um e três cadernos, mesmo
variações mesmo
volume mesmo
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Não tome essa ordenação, querido leitor, como uma
regra de leitura, ela é apenas uma lista dos volumes (livro capa)
em ordem alfabética de nomes. Aconselhamos embaralhar os
corpos, caso pressintam alguma tentativa de ordenação baseada
em algum estatuto hierárquico. Caso persistam os sintomas, peça
substituição ou reparação das peças do mesmo. Um mesmo
danificado poderá acarretar perdas irreversíveis na confiança do
leitor desempacotador.
Nesse sentido, adverte adjunto S, os volumes do “mesmo
desafia o mesmo” não funcionam a partir de uma construção
argumentativa

baseada

em

capítulos

sequencialmente

encadeados: “não trato as ‘partes’ como capítulos. Trato as
‘partes’ como volumes, corpos do mesmo”.
Além disso, o leitor entenderá as circunstâncias desta
explanação, que, por afinidade com os propósitos participativos
do mesmo, não irá adiantar – mais do que está adiantando com
os títulos – o conteúdo dos outros volumes do pacote/capote “o
mesmo desafia o mesmo”.
Contudo, atendendo solicitação do adjunto S, duas
informações complementares serão acrescentadas a este escrito.
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A primeira informação: os volumes anteriormente
listados estão descritivamente detalhados, um a um, no volume
“11 mais 11 proposições mesmo”.
A segunda informação: estão disponíveis para consulta
(no volume “um e três cadernos, mesmo”) três blocos – “guia de
procedimentos (mesmo)”, “breves considerações para uma
pesquisa (mesmo)” e “exercícios mesmo” – auxiliares que
apresentam muitas das ações e estratégias da proposição/pesquisa
mesmo, desde pequenos detalhes cotidianos até posicionamentos
conceituais.
Conforme

afirma

adjunto

S,

estas

informações

complementares visam aproximar o leitor do processo de
elaboração das proposições (de tese), facilitar o acesso à
informação e evitar eventuais mal-entendidos provocados pelo
excesso de palavras não ditas.

20

desempacotando a caixa/pacote/capote [escrevedor mesmo]

Eu, escrevedor mesmo, tenho uma versão de abertura do
pacote/capote um pouco diferente daquela propagada pelo
adjunto S. Minha versão de desempacotamento não é tanto do

corpo mesmo, dos volumes “livro capa”, mas dos conceitos
explorados pelo mesmo. Digo, as palavras são também pacotes
que precisam ser desembrulhados. Em especial me chama
atenção a palavra/termo “tautologia”. De certa forma, na caixa “o
mesmo desafia o mesmo” tudo parece girar em torno dessa
palavra. A própria palavra “mesmo” assim como outras
palavras/conceitos
“apropriação”,

como

“repetição”,

“contextualização”

parecem

“fragmentação”,
afetadas

pela

tautologia. Teria o “mesmo” tomado emprestado esta palavra
para seu uso? De quem ele pegou emprestado? Como isso se deu?
Falando assim fica parecendo até que as palavras
possuem donos. Não é o caso. Os autores não são donos das
palavras, são desempacotadores. Um escrevedor é mais leitor
(desempacotador de significados) do que propriamente um
fabricador de palavras. Eu mesmo, escrevedor mesmo, trabalho
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(sem carteira assinada), embrulhando e desembrulhando
palavras para “o mesmo desafia o mesmo”. Carrego elas de um
lado para o outro, faço delas um corpo palavra (do) mesmo.
Foi assim que conheci, por meio de Joseph Kosuth (outro
desempacotador), a palavra “tautologia”. Embora Kosuth, no
trato pessoal, não seja muito amoroso, sua prática com a
tautologia me ajudou muito a descobrir um jeito de dobrar e
desdobrar o “mesmo”.
Ainda que cronologicamente as coisas não tenham
ocorrido assim, na prática escrevedora elas poderiam assim ser
contadas. Primeiro montamos (com a participação de adjunto S,
narrador S, Sylfaen, tantas pessoas e etc.) um espaço com 41
partes (volume mesmo). Houve então a necessidade de um
plano, o que nos levou a elaborar um “guia de procedimentos”,
um “projeto trajeto de pesquisa” e alguns “exercícios” (volume
“um e três cadernos, mesmo”). Juntamos objetos em uma caixa
(mesmo mesmo) e em outra, alguns documentos (arquivos
mesmo) e logo organizamos um volume de passagens
(fragmentos)

sobre

o

“mesmo”,

“tautologia”,

“contexto”,

“fragmentação” e “ficção” (classificados mesmo). Em outro
volume, “variações mesmo”, fizemos, adjunto S (como membro
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da biblioteca mesmo) foi quem mais se empenhou nesse volume,
uma espécie de resumo/fichamento dos assuntos do “mesmo”.
Em seguida, no volume “livro de resenhas (mesmo)”,
resenhamos parte dos livros utilizados na “pesquisa mesmo”.
Depois, no “volume falação” e “linha S”, realizamos uma deriva

citacionista

para

embaralhar

as

palavras

e

as

letras

desempacotadoras. Alinhamos novamente as palavras com
espaço e sem espaço, para lá e para cá, e chegamos onde
chegamos. Montamos frases em “das proposições mesmo”,
trocamos olhares em “todas as trocas mesmo”, falamos sobre arte
e política em “multiplicidades mesmo”, construímos barricadas
em “mo[nu]mento fumaça”, ocupamos e desocupamos páginas
em “dos vadios vagos”, organizamos uma lista de práticas
vizinhas ao “mesmo” em “breve história (do) mesmo” e
contamos, principalmente narrador S, a história dos personagens
irreais que atuam na ficção mesmo em “breve excursão mesmo e
seus membros adjuntos”. Em resumo, estabelecemos como
prioridade empacotar e desempacotar todos os volumes e assim
anunciamos em “a meta é dobrar a meta”.
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Não é, portanto, a primeira vez que o assunto
“tautologia” aparece.8 Ao longo da proposição/pesquisa mesmo
desempacotamos e empacotamos muitas vezes, sozinho ou com
outros (des)empacotadores, a palavra “tautologia”. Como Joseph
Kosuth tem mais prática com ela do que eu, com a tautologia,
muitas vezes ouvi seus conselhos reunidos em duas coletâneas de
escritos: Art after philosophy and after. Collected Writtings

(1966-1990) e Escritos (1966 – 2016).
De tanto praticar, ouvir e falar sobre esse assunto, acabei
introjetando de tal forma o que havia tomado emprestado que,
acredito eu, forjei por repetição uma tautologia mesmo. Eu, se
fosse resumir rapidamente o que entendo como tautologia, uma
tautologia mesmo, diria que uma tautologia mesmo é
simplesmente uma ficção, a linguagem vista como um
acontecimento (a realidade do mundo das palavras) povoada por

contos de vista. Cada modo de apresentação, cada ficção (verbal
ou não verbal), um conto de vista, um mundo mesmo que se
repete e, ao mesmo tempo, pela repetição, se desloca quase sem
sair do lugar.
Para um conjunto de fragmentos sobre tautologia visitar “classificados
mesmo”, para comentários sobre tautologia visitar os itens/páginas “versões do
mesmo”, “tautologias mesmo” e “ponto y” no volume “variações mesmo”.
8
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De qualquer modo nunca cheguei a desejar que a
tautologia virasse moda ou instrumento de salvação para todos os
problemas do mundo (nem para o mundo das “palavras”, nem
para o mundo do “mesmo”, nem para o mundo “mundo”).
O próprio Kosuth (2018, p. 153) explorou (e ainda
explora), revisou e até mesmo criticou desdobramentos de seu
pensamento tautológico (arte como arte) que descambavam em
direção, conforme suas próprias palavras, a um modelo de arte
(moderna) “baseada em uma ideologia cientificista” e positivista.
Não obstante, ao mesmo tempo, Kosuth reconhece a
importância de seus questionamentos sobre a “realidade da arte”
contidos em seu artigo Art after philosophy (1969). Um trabalho
de arte, como uma proposição analítica, segundo Kosuth é uma
tautologia “na medida em que é uma apresentação da intenção
do artista”, um trabalho de arte “é uma definição da arte”. Daí o
sentido analítico das proposições artísticas, da arte como arte,
que é uma espécie de investigação sobre os significados. Cada
proposição, ela mesma, uma definição em construção do que a
arte pode ser (seus limites conceituais). Kosuth (1991, p.218;
p.84), portanto, entenderá o papel do artista no sentido
ampliado, como “um produtor que estabelece uma relação crítica
25

com a representação de sua produção (e por extensão [com] toda
produção cultural)”, e o fazer artístico (a arte) como uma
atividade composta por diversas discursividades e não como um
“resíduo físico”.
Lendo os escritos de Kosuth, percebi que ele, ao longo de
cinco décadas (1966-2016), foi mudando seu foco de atenção
sobre a perspectiva tautológica. Nesse sentido, colocaria como
marco temporal dois momentos: um primeiro quando ele em
1969 escreve “Art after philosophy” e um segundo momento
quando em 1975, na revista The Fox, ele escreve “The Artist as
Antropologist”. Passou assim, de descrever suas proposições
artísticas

próximas

de

um

modelo

analítico

estático

(hermeticamente fechado, como inicialmente interpretou em
“Arte depois da filosofia” – uma tautologia lógica) para descrevêlas mais próximas de uma visão de uma arte antropologizada na
qual uma proposição artística é vista como uma prática
discursiva pautada por “articulações contextuais”. Já em 1970,
em Function, sem abandonar suas convicções tautológicas sobre
a “realidade da arte” (arte como arte, arte como linguagem)
Kosuth (1991, p.41) defenderá de forma mais direta que “a arte
só existe enquanto contexto”.
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Ora a tautologia aponta para a literalidade, as coisas são o
que são (não há sentido oculto, metafisico, nem metafórico),
reafirmando as palavras de Frank Stella “O que você vê é o que
você vê”, as palavras de Donald Judd “se alguém chama de arte, é
arte” e as palavras de Ad Reinhardt “A arte é arte-como-arte e
todo o resto é todo o resto.” Ora o destaque recai sobre a ênfase
dada ao objeto artístico tratado como linguagem propositiva (não
veicular)9: “A arte, segundo argumenta alguns, descreve a

realidade, mas também se pode dizer que [os trabalhos de arte]
simultaneamente descrevem como descrevem [são] como uma
Em 2017, cursei a disciplina “Filosofia da Linguagem” (PPGF/UFSC) –
ministrada pelo professor Luiz Hebeche – com o intuito de me aproximar do
pensamento sobre a linguagem explorado por Wittgenstein em suas
Investigações Filosóficas. Principalmente, suas considerações sobre articulações
intermediárias (entre verbal e não verbal) propostas a partir de uma concepção
executiva da linguagem (a materialidade das palavras e seus usos) em
contraponto a uma concepção veicular (comunicacional): Segundo
Wittgenstein (1999, p.137, p.31-32), “a finalidade da gramática é apenas a da
linguagem [...] Pense nas ferramentas em sua caixa apropriada: lá estão um
martelo, uma serra, uma chave de fenda, um metro... – Assim como são
diferentes as funções desses objetos, assim são diferentes as funções das palavras
[...] representar uma linguagem significa representar uma forma de vida”. As
palavras, enquanto corpo-linguagem, jamais representam a realidade elas
formam a realidade. Dito de outro modo, as palavras são labirintos de caminhos
e seus significados estão no uso que fazemos delas em nossos diversos jogos de
linguagem (vagueza das palavras que mostram no lugar de elucidar). A
linguagem, nestes termos, não é vista tanto como meio “ao qual recorremos
para transportar conhecimentos, emoções, pensamentos e etc.” (HEBECHE,
2016, p. 271).
9
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máscara dupla que oferece não apenas a possibilidade de uma
reflexão sobre eles mesmos, mas uma dupla reflexão indireta
sobre a natureza da linguagem, através da arte, sobre a cultura.”
(KOSUTH, 2018, p.209).
Assim a postura de Kosuth em relação ao marco
tautológico passará por diversas reformulações. Não sendo
necessariamente estas reformulações excludentes, ora a ênfase
discursiva dada por Kosuth recai sobre aspectos mais implícitos
ao próprio contexto artístico ora recai sobre aspectos culturais e
políticos que extrapolam o próprio campo artístico.
Como editor norte-americano da revista The Fox,
compartilhando atividade com o grupo Art & Language10,

Charles Harrison, editor geral do grupo Art & Language desde 1972, afirma
que “Terry Atkinson, David Bainbridge, Michael Baldwin e Harold Hurrell”
registraram Art & Language como associação em 1968. Deste então, a
associação Art & Language procurou, por meio de suas publicações periódicas
(revista Art-Language e The Fox) e dos encontros de seus membros, criar um
circuito discursivo alternativo ao circuito institucional oficial, com o objetivo,
segundo Baldwin e Mel Ramsden (1990, p.18), “eliminar as distribuições de
funções” normatizadas no campo da arte. Nesse sentido, o grupo Art &
Language foi um dos que melhor souberam combinar uma postura
autorreflexiva e analítica da arte com uma posição política, já que acreditavam
que era possível uma reconfiguração social das funções dos trabalhadores da
arte e, por conseguinte, dos espectadores, tendo em vista que, de acordo com
Harrison (1990, p.27-29), “o público ‘real’ do Art & Language eram os
participantes em seus próprios projetos e deliberações – quem quer que fosse 10
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Kosuth (1975, p.26), em “O artista como antropólogo” afirma o
uso da “teoria como prática”, “A teoria como práxis um papel
para a arte antropologizada [...] arte significa práxis, então
qualquer atividade artística inclusive a atividade artística
‘teórica’, é praxiológica”. No número seguinte da revista The Fox
(n.2), no artigo “1975”, Kosuth continua com suas considerações
sobre uma dialética autorreflexiva reafirmando que “uma ‘arte
antropologizada’ é uma arte sem ‘ingenuidade’ diante de sua
própria etnologia, e sua prática é a construção de um modelo
que,

apesar

de

ser

tautológico,

funciona,

no

entanto,

dialeticamente in situ.”
A tautologia, como se pode notar, é também uma
estratégia de autorreflexão, isso aparece indicado em diversos
momentos nos escritos de Kosuth (2018, p.286-287, 126, 148) :
“o autorreflexivo constitui na cultura a base de sua vida política”,
sem a autorreflexividade a arte perderia sua “capacidade como
força crítica e política dentro da cultura”, “a arte em nosso tempo
é uma extensão [...] um espelho”, “a autoconsciência da prática
artística [dialética autorreflexiva] foi um ‘motor’ para a complexa

e o público ‘potencial’ não estava integrado por espectadores desinteressados,
mas por leitores interessados”.
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mediação da realidade social [...]”. A repetição também aparece
como característica autorreflexiva: “a repetição constitui a forma
literária e artística da autorreflexividade, margeando a tautologia
[...] enquanto dispositivo que mostra o mundo [...]” (KOSUTH,
2018, p. 253).
Perguntado sobre qual era o material de seu trabalho (A
clássica pergunta: o que você faz? Pinta, desenha, fotografa, faz
performance, escreve...), Kosuth (2018, p. 298) responde:
“Trabalho com as relações entre relações” (desempacotador
mesmo).
A arte, vista como uma tautologia, também é uma arte
não factual (a linguagem como ficção), “as proposições da arte
não são factuais, mas linguísticas, em seu caráter” (KOSUTH,
2006, p. 220) [...] “a falta de realidade da arte é precisamente a
‘realidade’ da arte” (KOSUTH, 1991, p. 86). A prática artística
como linguagem (pensamento e ficção) para Kosuth (2018, p. 76)
é uma espécie de filosofia concretizada.
Há também no pensamento tautológico posicionamentos
mais autorreferenciais, não de uma autorreferencialidade
solitária, mas

de uma autorreferencialidade no
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sentido

contextual11: “O que se iniciou na metade dos anos de 1960 como
uma análise contextual de objetos específicos (ou proposições)
[...] dez anos depois, os questionamentos sobre a função, nos
forçou a colocar nossa atenção sobre a sociedade e/ou cultura em
que esses objetos específicos operavam [crítica institucional].”
(KOSUTH, 2018, p.147). Para Kosuth o pensamento tautológico
é, desde sempre, uma prática política12 (uma espécie de política

Jorgen Michaelsen (2011, p.11) em Porquoi o mal situa o debate sobre a
referencialidade da seguinte forma: “No contexto do nosso dia-a-dia, o desafio
artístico parece estar afogado num chiaroscuro de metamorfoses semiutilitárias
que geralmente parecem convidar a reorganização meticulosa da rixa com a
referencialidade.” Assim parece ser que a palavra (auto)referencialidade pode
apontar para uma variedade de opacidades (físicas e conceituais do dentro)
quanto também para uma variedade de transparências (representações do fora),
não havendo nenhuma “garantia contextual”, pois a oscilação entre olhar para
“si” e olhar para “fora” não pode ser determinada de uma vez por todas. Como
comenta Michaelsen (2011, p.29), “nunca devemos esquecer que a
transparência é a província da opacidade”. Dito de um modo mais direto, a
relação entre transparência e opacidade é, por si, um jogo situado, no qual ora
se acende uma luz aqui e apaga uma luz de lá. Ora o fundo é transparente, ora o
fundo é opaco. Ora, como uma moldura sem o vidro, não há fundo. Ora, como
uma moldura sem o vidro, só há fundo. Ora o que tampa é o que torna opaco
(visível), ora o que tampa é o que torna transparente (invisível).
12 Eu, particularmente, nunca acreditei na suposta incompatibilidade,
apregoada por alguns historiadores (como Mari Carmen Ramirez), que
colocaria em lados separados estratégias artísticas políticas e estratégias
tautológicas. Não pretendo entrar nesta questão, até porque ela está bastante
documentada na dissertação de mestrado Tautologia e política na arte
conceitual (OLIVEIRA, 2014) e em artigos como “Entre tautologia e política:
arte conceitual analítica e conceitualismos ideológicos” (OLIVEIRA; RIBEIRO,
2014).
11
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da arte nos termos de Jacques Rancière13): “Esta é a qualidade
elíptica da arte e o que seu lento andar em círculo faz visível é o
mecanismo da própria cultura. ([...] uma linguagem que se faz
visível sem perder sua transparência [...]). É essa capacidade o
que dá a arte sua vida política” (KOSUTH, 2018, p.267). Kosuth,
dessa forma, ao aproximar o fazer artístico das práticas de um
antropólogo (dentro de uma cultura e afetado por ela), busca
estabelecer, como modo de engajamento, a ativação de uma
prática artística que, apesar de ser política, não se enquadra no
modelo de arte política “que usa temas políticos ou que trata com
esteticismo a necessidade da ação política” (KOSUTH, 2018, p.
132). Para Kosuth a radicalidade da arte como proposição
política (concordando com Rancière) não está na mensagem, mas
no dispositivo: “se a arte é necessariamente política (embora não
necessariamente nos termos da política) não é necessário fazer
explícita nossa política? Se a arte é contextualmente dependente
(como sempre defendi), então não há como fugir do contexto
sociopolítico do significado [...]. Por esta razão é necessário que

Para um debate sobre políticas da arte e arte política visitar o volume
“multiplicidades mesmo”.
13
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cada um faça explícito sua própria política” (KOSUTH, 2018,
p.160-161).
A proposta tautológica adotada por Kosuth em suas
proposições, que tanto me interessou como empacotador e

desempacotador mesmo, é aquela na qual a ação artística, como
uma estratégia discursiva não factual e espiralada, induz
reposicionamentos contextuais. Em 1971,

Kosuth, numa

conferência para os estudantes de arte na Universidade do Chile,
declarou:

“A potencial natureza

revolucionária da

arte

conceitual consistiu em que enquanto faz foco sobre o contexto
sociocultural não focaliza o seu próprio desenvolvimento formal,
mas se torna um método espiralado, uma prática crítico reflexiva
perpetuamente sobrevoando e (re)contextualizando sua própria
história; uma opção metodológica que une a prática artística com
a teoria” (KOSUTH, 1991, p. 92).
Foi também a partir dele, das práticas e escritos de
Kosuth, que, para a construção dos volumes do “mesmo desafia o
mesmo”, fomos (todos os personagens irreais da ficção mesmo)
buscar

outras

práticas

e

abordagens

circunvizinhas

(aproximações com uma prática e pensamento tautológico). Foi
então que deparamos, em campos e abordagens diversas, com J.
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L. Borges (El Aleph, La biblioteca de Babel e Pierre Menard,

autor de Quixote), Raymond Queneau (Exercícios de estilo),
Gilles Deleuze (Diferença e repetição), Jacques Rancière
(Desentendimentos e A partilha do sensível ), Auguste Blanqui
(A eternidade pelos astros), George Brecht (Book), Macedonio
Fernándes (Museo de la Novela de la Eterna), Chantal Akerman
(Jeanne Dielman, 23, quai du Commerce, 1800 Bruxelles), León
Ferrari (Palabras Ajenas), José Luis Castillejo, (La política),
Wayne Wang e Paul Auster, (Smoke), Tom McCarthy
(Remainder), Roberto Equisoain (Bla Blablabla), para citar
alguns.
Depois desta busca, mapeamos algumas variedades de
práticas

e

montamos

uma

coleção

de

tautologias

até

descobrirmos a tautologia mesmo: tautologia pura (lógica),

tautologia como contexto, tautologia orgânica, tautologia
autorreflexiva, tautologia imaginativa, tautologia da repetição
(com diferença), tautologia como reconstrução, tautologia da
linguagem, tautologia vivida, tautologia mundana, tautologia
instantânea, tautologia mesmo.
Com a tautologia mesmo concluímos que: É totalmente
possível dizer que a tautologia gera hermetismo, como é
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totalmente possível dizer que a tautologia gera sinalizações e
aberturas. É totalmente possível dizer que o tautológico não é
político e é totalmente possível dizer que o tautológico é
político. É totalmente possível dizer que tudo é político. Assim
como é possível dizer que dizer que “tudo é político” nada tem
de político. É totalmente possível dizer que a tautologia é uma
coisa e a autorreflexão e a autorreferencialidade são coisas
distintas. É totalmente possível dizer que as coisas se misturam.
Como é totalmente possível dizer que as coisas não se misturam.
É totalmente possível não escorregar. Como é totalmente
possível escorregar. É totalmente possível dizer que isso explica
tudo. Como também é totalmente possível dizer que isso não
explica nada. É totalmente possível dizer que a repetição é um
ato de mesmice como é totalmente possível dizer que na
repetição o mesmo não se repete. É totalmente possível dizer que
tirando a palavra “mesmo” o que sobra é a coisa mesmo.
Para concluir minhas observações de abertura do
pacote/capote, uma vez feita essa digressão ao “mundo do
mesmo”, gostaria de expor brevemente algumas conexões que
acabei, acidentalmente, praticando por conta das tarefas como
escrevedor mesmo. Os termos envolvidos nesta empreitada são
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três: “filosofia concretizada”, “realidade abonada” e “ficção
concreta”.
Por descuido meu misturei as partes de um volume de
letras com as partes de outros volumes de letras. Como todos os
volumes, aparentemente são idênticos, não percebi, de imediato,
a troca. Foi aí que surgiu a pergunta, de qual deles mesmo são
essas palavras?
Ainda que não muito acertada, como empacotador e
desempacotador, tive que tomar uma decisão para ajuntar as
partes que havia embaralhado. Henry Thoreau (2018, p. 43), um
buscador de si mesmo, para me encorajar a seguir em frente,
disse: “não existe direção incorreta”. Eu sabia, de antemão, que
cada “livro capa” proporcionalmente possui a mesma quantidade
de páginas. Então decidi juntar tudo num único corpo e fiquei,
por algum tempo, me perguntando qual seria o melhor
procedimento, o metodologicamente adequado, de remontagem
das partes embaralhadas. Manter como está? Desembaralhar?
Embaralhar mais? Continuar escrevendo? Esconder os desvios?
Continuar perguntado? No meio dos meus questionamentos,
Mallarmé (2002, p.33) descarregou, como um raio, uma frase:
“Todo método é uma ficção”. E Schlegel (1997, p.55), que sempre
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fala em um dialeto de fragmentos (difícil de captar),
complementou: “É igualmente mortal para o espírito ter um
sistema e não ter nenhum. [Você] terá, portanto, de se decidir a
vincular as duas coisas”. Estava ainda matutando, sob efeito
destas últimas palavras, quando o próprio Mallarmé me sugeriu
um encaminhamento. “Narrador mesmo, você conhece o Livro

dos Começos de Jaffe?” (me perguntou ele). Antes d'eu dar
qualquer resposta, seguiu com sua sugestão: “Cada corpo de
letras se liga a outro corpo de letras nos volumes, mas elas, as
letras, têm também que voar para além do volume. Faça elas
voarem, para isso você tem que ‘cortar sempre o começo e o fim,
nada de introdução e nada de final’” (MALLARMÉ, 2002, p.39).
Foi o que fiz, por isso em cada volume aparecem as mesmas
palavras repetidas, às vezes até frases completas, o que muda são
os posicionamentos. “O ‘mesmo’ é uma posição. Os extremos
partidos”.
Os outros personagens irreais da ficção mesmo (adjunto
S, narrador S, Sylfaen, tantas pessoas) não sabem que isso
ocorreu, que os volumes foram embaralhados. Meu desafio foi
juntar as partes do “mesmo” sem que ninguém desconfiasse de
nada. Alguns nomes ficaram fora de lugar e algumas datas
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também. Misturei tudo e, como Pierre Menard, acabei
construindo uma história sem escrever nem uma palavra.
Assim surgiu eu, escrevedor mesmo, e assim surgiu o
acontecimento ficção mesmo (pacote/capote “o mesmo desafia o
mesmo”). Visto claramente que Thoreau (2018, p.18) tinha razão
quando disse que “o que se pode expressar com palavras também
se pode expressar com a própria vida”, fintei, por um breve
instante, com os olhos que não são meus, três pacotes que
viraram de cabeça para baixo minhas convicções de embalador
de palavras. Assim cheguei nos três termos, anteriormente
anunciados: “filosofia concretizada”, “realidade abonada” e
“ficção concreta”.
Com a “filosofia concretizada” [“A arte é, em si, filosofia
concretizada.” (KOSUTH, 1970)] descobri que o pensamento
artístico é um pensamento prático (um conhecimento por
montagem). Uma filosofia praticada ou uma filosofia da ação.
Wittgenstein, Kosuth e Austin falam de uma filosofia [de uma
vida das palavras com corpo] como atividade, como proposição
artística e como ação (ato performativo). Vi isto no “mesmo”,
essa tentativa de que as montagens (das palavras), as
experimentações, ganhassem corpo (com espaço e sem espaço).
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Vi também o pensamento (re)materializado no ato mesmo de ser
feito (no corpo do escrevedor) e refeito (nos corpos dos leitores).
Assim fui apresentado a uma “ficção concreta” (STOLF, 2016).
Uma ficção que, assim como na Novela de la Eterna de
Macedonio, está povoada de personagens reais (corpo palavra
“corpo”) e personagens irreais (corpo coisa “corpo”). Uma ficção
que no lugar de simplesmente confirmar o “real” constrói
realidades. Foi Vigo com suas “realidades abonadas” (realidades
ajudadas) quem me chamou atenção para esta capacidade do
fazer ficcional. Uma proposição artística pode “dar uma
mãozinha” e alavancar outas realidades, ainda que elas sejam
convertidas em realidades ajudadas. Realidades ajudadas não
aceitam facilmente serem intimidadas pelo real, tampouco se
desgrudam da “realidade” [sempre estão em busca do real

perdido, do real por trás do real, o semblante do semblante, dirá
Alain Badiou (2017, p.22)]. Uma ficção não é o oposto da
realidade, a realidade mesma se desdobra entre ficções e ficções.
Assim fomos trabalhando com os pacotes embaralhados, com as

definições reais, personagens irreais, contos de vista, realidades
ajudadas e trocações.
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A partir do momento em que deixei acidentalmente
aqueles volumes se misturarem perdi completamente um “fio da
meada” e encontrei outro “fio da meada”. Foi como se tudo
estivesse começando naquele momento. Estava preparado
finalmente para anunciar minhas próprias definições. Só não
sabia ainda de que tipo elas eram, se eram do tipo de definição
que “dá uma luz”, do tipo de definição que “obscurece tudo”, do
tipo de definição que “nada define” ou do tipo de definição que,
misturando um pouco de cada tipo de definição, só pode ser uma
definição impura e lasciva. Para Schlegel (1997, p.59) “uma
definição que não seja chistosa não vale nada”. Aí caiu a ficha.
Uma

definição

real

(definição

praticada,

contextual

e

temporária), uma para cada desembrulhador em ato vivido. Li
recentemente que um artista contemporâneo russo (D. A.
Prigov), que não liga muito para definições, disse que gosta de
definições, “mas apenas para fazer malabarismos com elas”
(TOLOKONNIKOVA, 2019, p.48).
Tudo

convergia

para

os

três

termos:

“filosofia

concretizada”, “realidade abonada” e “ficção concreta”. Não
havia

mais

como

fugir

deles.

Com

o

auxílio

destas

palavras/ferramentas reprogramei a intensidade das energias
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implicadas e os efeitos do corpo palavra mesmo – do
pacote/capote “o mesmo desafia o mesmo” – como proposição
artística, como literatura e como proposição discursiva. Deixei de
enunciar o que se sabia sobre o que se sabia e o que não se sabia
sobre o que não se sabia e passei a descrever a coisa mesmo que
se sabe enquanto se descreve. Desta descrição organizei três tipos
de arquivos: arquivo de acontecimentos mesmo, arquivo de
reflexões mesmo, arquivo de proposições mesmo. No entanto, os
arquivos, quando eles se mostram, ainda que estejam divididos
em volumes, eles não se apresentam nem como parte figurante
(coadjuvante) nem como parte principal (protagonista), não
estão identificados como isso ou como aquilo (aqui palavra, aqui
arte, aqui tese, aqui corpo, aqui mesmo). Normalmente, quando
visitamos uma exposição de objetos artísticos as informações
sobre a exposição e as informações que são elas mesmas as
proposições expostas estão muito bem delimitadas. Do mesmo
modo, quando visitamos as páginas de uma publicação acadêmica
(dissertação, tese, artigo), a informação sobre a proposição e a
própria proposição, ainda que juntas no mesmo volume, estão
corretamente classificadas e apartadas. Sem eliminar partes na
junção (as palavras não foram eliminadas foram apenas
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embaralhadas) e sem criar com a separação dos volumes um
abismo entre as palavras (uma distribuição do tipo: corpo mais e
corpo menos), o mesmo desafia o mesmo vive juntando palavras
sem juntar e separando sem separar. Como se faz isso é simples, o
difícil mesmo é deixar de fazer. Vou dar um exemplo de
ajuntamento sem ajuntar e um exemplo de separar sem separar.
Para o primeiro caso, aproveito uma frase verbalizada por Lygia
Clark (1980, p.5): “Me sinto sem categoria”. Para o segundo caso,
basta dizer que o que separa (distribui) sem separar não é o
mesmo que separa separando.
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desempacotando a caixa/pacote/capote [narrador S]

Escrevedor mesmo acha que não sabemos que ele
embaralhou todos os volumes. O problema não é ele ter
embaralhado todos os volumes, isso foi até vantajoso para todos
nós. Estávamos todos um pouco desorientados, como um
caminhante em busca de uma terra desconhecida, até que ele
avistou uma trilha que nos levou ao mesmo. Como a trilha é
muito pouco roçada (cultivada), volta e meia perdemos e
novamente encontramos o mesmo. É um desafio se manter na
trilha do mesmo. Contudo, sem dúvida nenhuma, se narrador
mesmo não tivesse embaralhado os volumes não sei o que teria
sido de nós. Não haveríamos nunca percebido que a trilha, ela
mesma, é o mesmo. O problema é que ele, narrador mesmo, não
para de falar de Kosuth. É Kosuth para cá, tautologia para lá, e
assim vai o dia todo. Vive mordendo o próprio rabo. Estamos
todos cansados do narrador mesmo. Já disse para ele, mais de mil
vezes, para deixar essa história de proposição analítica de lado.
Isto não leva a nada. É coisa do passado. Ele acha que está
ajudando a definir as características do mesmo, mas só atrapalha.
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Essa história de arte como ideia, arte como política, arte como
isso ou arte como aquilo, já passou. É coisa tão datada como a
Guerra Fria e as ditaduras militares na América Latina e no Leste
Europeu. Hoje vivemos a democracia plena e o capital global.
Hoje estamos na era da arte que não parece com arte, estamos na
era da arte-etc. Sabe você que vivemos de giros (giro linguístico,
giro notacional, giro da crítica institucional, giro etnográfico,
giro decolonial). O paradigma atual (ou o giro) é da arte
colaborativa, mas isso é assunto para outra hora.
Vamos começar com a abertura do pacote/capote. O
primeiro que temos que falar é do mesmo e logo do desafio.
Antes, deixa eu me apresentar para aqueles que não me
conhecem. Meu nome é narrador S. Sou juntamente com
adjunto S, narrador mesmo, Sylfaen e tantas pessoas uma
personagem irreal encarregada das falações (fala como repetição
e fala como ação). Deixa-me apresentar também os volumes da
caixa/pacote/capote o mesmo desafia o mesmo.
O volume 11 mais 11 proposições mesmo é uma
descrição das 22 teses do mesmo que desafia o mesmo. O volume
a meta é dobrar a meta é um grande cartaz dobrado em 41
partes. O volume arquivo mesmo é um conjunto de declarações e
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outros documentos propositivos das ações do mesmo. O volume
breve excursão mesmo e seus membros adjuntos apresenta uma
narrativa ficcional/discursiva que aborda as diversas personagens
irreais, os duplos e as trocações da ficção concreta o mesmo
desafia o mesmo. O volume breve história (do) mesmo é uma
lista de trabalhos artísticos parceiros do mesmo: proposições
artísticas, literárias, cinematográficas e musicais (por ordem
cronológica e alfabética). O volume cartas à uma banca mesmo
apresenta um conjunto de cartas escritas e transcritas, a voz
mesmo como parte da tese escrita. O volume classificados
mesmo é um grande periódico de fragmentos de escritos que
versam sobre o mesmo, a tautologia, a repetição, a política, o
contexto, a escrita e outros assuntos do mesmo. O volume
comespaçosemespaçomesmo é uma escrita com espaço sem
espaço que no lugar de deixar espaço escreve a palavra espaço. O
volume mesmo é ele próprio o volume. O volume das
proposições mesmo apresenta um conjunto de frases e definições
propositivas relativas às prerrogativas do mesmo. O volume do
pacote/capote é uma falsa apresentação (tendo em vista que os
volumes podem ser lidos e acessados em qualquer ordem, no
lugar

de

uma

apresentação,
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temos

um

volume

de

desempacotamento do mesmo). O volume dos vadios vagos
mesmo é um volume escrito e não escrito que fala das ocupações
e as desocupações do mesmo. O volume falação é uma escrita
citacionista – citação com deriva – que apresenta uma
sobreposição de letras vozes. O volume linha S é uma proposição
de escrita coletiva, na qual letras falantes (convidadas) são
transportadas 24 horas por dia. O volume mesmo mesmo
apresenta objetos e situações do mesmo embalados em um
volume. O volume mo[nu]mento fumaça é uma ação barricada
por prolongamento do mesmo e por encolhimento do mesmo. O
volume mostrando mesmo e todas as trocas (mesmo) são cartazes
que noticiam as ações do mesmo e de seus adjuntos. O volume
multiplicidades mesmo faz um debate sobre arte e política, sobre
autorreflexão e outros assuntos do mesmo que desafia o mesmo.
O volume livro de resenhas (mesmo) é uma coletânea de
resenhas anotadas e vocalizadas a partir das referências
bibliográficas da pesquisa o mesmo desafia o mesmo.
São muitos mesmos. Sei que foi uma apresentação breve,
mas com o tempo, pouco a pouco, cada leitor (des)embalador
conhecerá pessoalmente, se já não conheceu, cada volume da
caixa/pacote/capote.
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A palavra mesmo é uma palavra curiosa e o uso que
damos para ela mais curioso ainda. Quando, como escrevedor S,
escrevo a palavra mesmo gosto de escrever ela sem nenhum
destaque. Os outros personagens irreais da ficção mesmo
escrevem ela com aspas, em itálico e até em negrito. Eu a prefiro
solta, porque aí ela cria uma ambiguidade. A gente fica sem saber
quem ou o quê é o mesmo. Outro dia mesmo falando com o
mesmo sobre o mesmo me deparei com o mesmo. Outra coisa
que admiro no mesmo é sua opacidade transparente. Os títulos
dos volumes, por exemplo, se tirar o mesmo do nome, o nome
continua de pé. O mesmo é um acompanhamento que confirma
o que já é. É isso mesmo. Ao mesmo tempo, o mesmo ajuda com
todas as suas letras a empurrar as coisas de volta. O nome disso é
remesmar. Lembra um pouco, sonoramente, ruminar. Não quero
aqui fazer um tratado sobre o mesmo. Até porque ele está bem
(re)tratado em Galáxias de Haroldo de Campos.
Ali os mesmos mesmam ensimesmam sem ponto e sem
virgula de página em página o mesmo esma mesma miasma
marasma manadas de mesmo em resmas paradas o depois e o
antes o antesdepois depois do antes o depoisantes do depois o
hojeamanhãontem o anteontem o antemanhã o trasantontem o
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trasanteamanhã à roda da viagem a esmo da mensagem o mesmo
aí sou eu ou outro eumesmo ninguénheu ou outro você o mesmo
remesma sensimesmovenena de anverso e avesso o mesmo que
mentira ficção fiação a mesma página cemvezesmesma
sempremesmária

mesma

e

mesmirando

ensimesma

emmimmesmando (CAMPOS 1984 passim)
Volto a escrever com a pontuação, mas continuo sem as
aspas e sem o itálico. Na palavra mesmo, como foi documentado
em uma das frases do volume das proposições mesmo, cabem
outras palavras. Uma delas é a palavra esmo, da qual Campos
também faz menção. Esmo representa, graficamente, quatro
quintos da palavra mesmo. A palavra mesmo apresenta também
duas letras mesmas. A palavra esmo retira do mesmo sua letra
repetida. Esmo é, portanto, uma ficção fiação ou, o que é o
mesmo, uma ficção fiação a esmo. Uma ficção fiação, prolongada
e

pouco

programada

(sem

pontuação),

é

como

a

composição/instrução Composition #10 (1960) de La Monte
Young, Draw a straight line and follow it (Desenhe uma linha
[não precisa ser tão reta] e siga).
Para além de Galáxias, digo junto com as galáxias, temos
outro tratado sósia do mesmo. A eternidade pelos astros, escrito
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no século XIX por Auguste Blanqui, um revolucionário francês
que passou 37 anos numa prisão. Foi na prisão do forte de
Taureau que Blanqui formulou seu tratado literário político
sobre as substâncias (matérias), suas combinações e repetições.
Conforme Blanqui, a matéria é finita, suas combinações também,
são as repetições (o que ele chama de sósias) que produzem na
finitude suas múltiplas coexistências. Elas são tantas, as
repetições, que somos incapazes de bordear sua mínima e sua
máxima reverberação. Não há progresso, apenas linhas que
bifurcam e se prolongam. Aqui na eternidade pelos astros nada é
infinito, apenas pequeno demais ou grande demais (apenas
incontável numericamente). Assim, a natureza imprime de cada
uma de suas matérias, bilhões de exemplares. Somos volumes
(livro capa). Não existem nem mesmo originais, mas tipos
diversos (combinações-tipos). Cada ser possui na amplidão um
número sem fim de duplos que vivem sua vida, tal e qual ele
próprio vive, bilhões de seus sósias erguem ao mesmo tempo os
olhos, com a mesma questão na cabeça, e todos esses olhares se
cruzam invisíveis (BLANQUI, 2017, passim).
Na nossa pequena república terrestre, assim, de fato,
somos incontáveis seres que se desdobram. Somos muitos
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indivíduos, e como tal dessemelhantes, e como tal semelhantes.
Na república somos todos iguais, não esqueçamos disso. Mas de
que material está feita está igualdade republicana? O capote
levamos dentro e não fora. Somos governados e governantes.
Somos todos os mesmos e, contudo, nos resta partes distintas no
bocado. A reviravolta se faz quando a repetição deixa de ser
repartição. Quando ela deixa de fora, ou neutraliza, os que não
tem parte alguma. Aí não resta outra alternativa. Temos que
virar as coisas contra elas mesmas. Não para negar ou afirmar.
Temos que desafiar o mesmo. A igualdade e a igualdade mesmo,
a democracia e a democracia mesmo, o eterno retorno e o eterno
retorno mesmo, o outro e o outro mesmo. De tempos em tempos,
em contratempos e em destempos fazemos trocas de olhares
entre os (des)empacotadores do mesmo para lembrar que não
somos apenas substâncias (intrasferíveis), nossas repartições de
papéis são reversíveis.
Somos como um blábláblá que se repete e que ocupa, a
cada blá, uma parte distinta na repartição página. Entro agora no
último

tratado

indiretamente

do
as

mesmo.

repetições

Tratado
dos

que

volumes

influenciou
do

mesmo,

principalmente o volume comespaçosemespaçomesmo e outros
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desdobramentos e repetições que não estão presentes em corpo
encarnado (como o Lula Livre [Lula Livro]14) no pacote/capote.
Roberto Equisoain (2012) é categórico, com uma única
frase resume o que o mesmo vive buscando e vive perdendo: Bla
blabla bla Blabla bla bla Blabla bla blabla: blablabla blabla bla bla
bla Blabla, bla bla bla bla bla. Na biblioteca (livro capa) temos
dois exemplares do mesmo, um deles é A metamorfose (Kafka) e
o outro também. Visto a certa distância são, os dois volumes,
contraditoriamente, idênticos (existem metamorfoses idênticas?).
Os dois exemplares têm a mesma mancha gráfica. A mesma
encadernação, a mesma diagramação, a mesma capa. A mesma
quantidade de sílabas. Para cada sílaba de uma metamorfose
(Kafka), a outra metamorfose (Equisoain) responde com um bla.
Deixemos um pouco de lado os tratados, eles estão
plana[e]esmamente retratados no volume classificados mesmo.
Quero voltar a falar sobre a palavra mesmo. Se você, leitor,
descobrir sua própria tradução do mesmo terá frequentado o
mesmo. Por isso insisto com o mesmo. Estimulando a trocação
Lula Livro foi produzido em 2018 por miríades edições em parceira com a
publicação sem papel. Lula livro é uma publicação composta por uma capa e
uma página dobrada contendo a tradução do título (Lula Livro) em francês
(Lula Livre) escrito à mão e repetido.
14
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no lugar da aprendizagem. Estimulando a construção (a vida do
mesmo) no lugar da definição (o ser mesmo). Cada um mesmo
constrói seu mesmo e suas definições. Cada mesmo construído
não sabe mais sobre o mesmo que qualquer outro mesmo. Não
somos donos do mesmo não. Somos mesmos, tantas pessoas em
trocação de mesmos.
Visto está, a palavra mesmo é uma palavra ensimesmada.
Já a palavra ensimesmada é uma palavra formada por 11 letras.
Ensimismado, em espanhol, também é uma palavra com 11
letras. O pensador espanhol José Ortega y Gasset publicou em
1939, Ensimismamiento y alteración. Nesta publicação ele
defende a importância, como o sono para os vivos, de mergulhos
periódicos de um consigo mesmo (ensimesmar). Ensimesmar,
para ele, é fazer um mergulho no mundo das ideias. É se colocar
fora do mundo, mas esse fora do mundo é um fora dentro. Assim
como Borges, em Aleph, Gasset supõe a existência de mundos
dentro de mundos. Propõe, portanto, uma oscilação entre dois
mundos, entre o mundo exterior e o mundo interior. As ideias,
dirá Gasset (2014, p.30), não estão em nenhuma zona do espaço,
que é pura exterioridade, elas constituem, ante o mundo
exterior, outro mundo que não está no mundo: nosso mundo
52

interior. O caminho traçado por Gasset não é o da
transcendência do mundo das ideias, mas o mundo da
imanência. Pois, as ideias, o ensimesmar, elas emergem e voltam
ao mundo de fora, levando consigo seu mundo de dentro. E,
nesta volta, produz uma pequena transformação no entorno
suficiente para que haja, com mais frequência, outros
ensimesmar (outros desocupar de um mundo e ocupar de outro).
O ensimesmar é, sobretudo, um retirar-se virtual e provisório.
Pois, de outro modo, não vivemos para pensar, vivemos no
mundo onde reina a ação (atuar sobre os contornos das coisas).
Para Gasset a oscilação entre mundos, o se ocupar e o se
desocupar, evita que caiamos tanto na armadilha demagógica da
aberração intelectualista (da pura contemplação) quanto na
aberração produtivista que diviniza a ação.
Além disso, a oscilação entre mundo interior e mundo
exterior (entre ocupar e desocupar), para nós desempacotadores,
evita que caiamos na armadilha do mito do interior absoluto e no
mito do exterior absoluto.15
Nas artes, normalmente, o primeiro mito é confundido com as práticas de
ensimesmar (especificidades do próprio campo, autorreflexão) e o segundo,
com as práticas de contextualização (especificidades do lugar, práticas in situ).
15
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Por isso, para evitar ser demasiado influenciado pelos
mitos absolutistas do interior e do exterior, a tarefa de um
desempacotador, consiste, sobretudo, em fazer que o mesmo
desafie o mesmo. Desafiar o mesmo é a tarefa do mesmo. Mas
qual é o desafio do mesmo quando se desafia?
Vamos por partes. Para adentrarmos um pouco mais na
tarefa e no desafio do mesmo, peguemos carona em uma escada.
Ludwig Wittgenstein (2017, p.261) em Tractatus LogicoPhilosophicus, uma vez concluídas suas observações sobre o dito
e o não dito, declarará, no final do livro (volume), que uma vez
escalado através delas – por elas – para além delas [de suas
proposições], deve, por assim dizer, jogar fora a escada após ter
subido por ela. Para entender a tarefa e o desafio do mesmo,
peço, a você leitor, que nos detenhamos por um momento nesta
metáfora wittgensteiniana do abandono da escada. Uma vez
alcançado o conhecimento, ou o entendimento, ou qualquer
outra meta, tudo aquilo que foi usado para tal fim (neste caso a
escada) deve ser abandonado, pois a ferramenta de acesso já não
se faz necessária. Uma vez alcançado o topo, lá ficamos. Jogamos
a escada fora, depois de subir, e lá permanecemos sem retorno,
pois a meta, que era o subir, foi alcançada. Esse seria um bom
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exemplo de um ensimesmar, mas daqueles ensimesmar que com
ele construímos uma torre de marfim (no mais alto possível) e lá
permanecemos.
Mas, se no lugar de subirmos a escada, para logo
abandoná-la, descermos a escada? E se, ademais, novamente
subirmos e, novamente, descermos sem nunca abandonar nem a
escada nem o sobe e desce?
Borges no lugar de subir a escada, desce a escada à
procura do Aleph. No porão é que o escrevedor Borges, por
indicação de Carlos Argentino, viu aquele pequeno objeto, do
qual dele podia-se ver todas as partes do mundo e, ao mesmo
tempo, suas próprias vísceras e até mesmo a escada por onde
desceu e que logo subiria novamente. Borges não ficou no porão,
saiu dele antes de sair (por meio do Aleph) e logo saiu com suas
próprias pernas. Como o Aleph contém todas as partes do
universo, a gente sai dele sem sair dele.
A tarefa do mesmo, que também é seu desafio, para não
dizer sua não meta (pois é sem fim: sem fim de final e sem fim de
fins), é o sobe e desce. Nós empacotadores e desempacotadores
do mesmo não dizemos que nossa tarefa é uma tarefa hercúlea.
Não somos como Hércules que sustenta de uma vez por todas,
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sem relaxamento, sem sobe e desce, o peso do volume cúbico ou
esférico. Nossa tarefa é uma tarefa sisifiana. Uma tarefa análoga a
do mito de Sísifo16. Carregamos a pedra ribanceira acima e logo,
Albert Camus, em O mito de Sísifo, se vale da figura do mito para elaborar
suas considerações sobre o ser absurdo: raciocínio absurdo, razão absurda,
homem absurdo, mundo absurdo. Os deuses condenaram Sísifo a empurrar
incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha, de onde tornava a
cair por seu próprio peso. Trabalho inútil, subir a ladeira cem vezes
recomeçada, trabalho absurdo. Quando parece que a meta foi atingida Sísifo
contempla então a pedra despencando. O absurdo nasce de uma comparação e
da confrontação dos elementos comparados. Antes de mais nada, dirá Camus, o
real deveria ser esgotado em vez de explicado. Para o pensamento lógico,
compreender é antes de mais nada unificar. No entanto, quando o pensamento
reflete sobre si mesmo, o que ele descobre antes de tudo é uma contradição.
Assim para um pensar absurdo (para uma filosofia da não significação, da não
explicação): Pensar não é unificar, familiarizar a aparência com o aspecto de
um grande princípio. Pensar é reaprender a ver. O homem absurdo multiplica
o que não pode unificar. O homem absurdo não busca explicar e resolver, busca
antes descrever. O pensamento absurdo nos ajuda a superar a tentação de
explicar que é também a tentação de concluir e deixar de ser absurdo. Para o
espírito absurdo o mundo não é nem racional nem irracional, é irracionável.
No mundo absurdo, viver é fazer que o absurdo viva: O homem absurdo não
pode fazer outra coisa senão esgotar tudo e se esgotar. Como não pode ser
resolvido, o absurdo, é revolta e desafio. No mundo absurdo, tanto os
pensamentos como as vidas são privadas de futuro. Tudo se resolve no agora e
nada se resolve, um mundo que não progride. Logo, no mundo absurdo o valor
de uma noção ou de uma vida se mede por sua infecundidade, sua, por assim
dizer, não utilidade em servir. Sua vagueza. Se o homem cotidiano não gosta de
demorar porque tem pressa (porque não quer perder tempo), o homem absurdo
começa onde este termina, no ponto em que, deixando de apressar o jogo, o
espírito quer entrar nele. Quer viver (encenar) todas as vidas. A construção
absurda pressupõe, portanto, outra espécie de criadores, que procederiam por
justaposição (CAMUS, 2019, passim).
16
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seja por descuido, cansaço, desejo do empurrador ou desejo de
retorno da própria pedra, a deixamos (e ela facilita) rolar de
volta. Eu confesso que não passo da metade, sempre escorrego
antes. A cada subida e descida, um livro capa que se repete e
recomeça. No mesmo está a variação. Por isso que dizemos que a
tarefa do mesmo é uma tarefa sem fim. E uma tarefa sem fim é
uma tarefa sem meta (ou uma tarefa cuja meta é dobrar a meta).
O que desafiamos, portanto, não é a capacidade de
permanência, mas a impermanência das coisas. O mesmo, às
vezes, confunde. Inicialmente pensei que o dobrar a meta do
mesmo era aumentar a produção (repetição mecânica), depois,
de tanto dobrar a meta, descobri que a ideia era desafiar
(interrogar) a própria ideia de meta. O mesmo vive se
apresentando do mesmo jeito (livro capa) para disfarçar suas
variações. Dentro sabemos como é. Uma parte dobra para cá,
outra parte dobra para lá, uma parte não dobra, outra parte
dobra e redobra, uma parte vira e a outra revira. Uma se estica e
encolhe. Uma cabe nos braços do leitor-desempacotador, outra o
leitor-desempacotador precisará do apoio de outros braços e
outras mãos. Uma parte é um corpo (volume) com vários
membros (folhas), outra parte um corpo-membro (uma folha
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dividida

em

várias

partes).

Uma

parte

é

facilmente

desempacotada sobre uma mesa de leitura, outra alcança o teto.
Uma parte reveste as paredes, outra parte, o chão. E para
desempacotar o pacote-palavra dentro do pacote-volume há que
subir e descer, com os olhos e com o corpo. Esse também é o
desafio do mesmo: lidar mundanamente com sua construção,
com sua casa. Aceitar o desafio do corpo palavra, mas também o
desafio do corpo volume corpo.
Enquanto adjunto S acha que abrir a caixa/pacote/capote
é simplesmente manipular volumes (e aí está sua tese),
escrevedor mesmo rejeita o corpo volume corpo para ficar com o
corpo palavra (e aí está sua tese). Eles nunca confirmarão o que
estou dizendo. Como eu dependo dos dois, vivo, por tabela, nesta
encruzilhada.
De minha parte, recomendo, ao leitor-desempacotador,
formular suas próprias estratégias de leitura para não ser
demasiado sugestionado pelas construções corpóreas dos
empacotadores (adjunto S, escrevedor mesmo, tantas pessoas e,
eu, narrador S).
Como disse anteriormente, não somos donos do mesmo.
Construímos uma casa, um espaço e algumas trilhas de acesso
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para o mesmo, mas outras casas, outros volumes e outras línguas
(falas) podem ser construídas.
Outro desafio do mesmo é, desse modo, lidar com os
outros mesmos. Mas quem são estes outros mesmos? A relação
entre os mesmos e os outros mesmos é de subalternidade? O
mesmo torna o outro invisível? Qual é o grau de hospitalidade
do mesmo com os outros mesmos e com os outros outros? Quais
são as fronteiras entre o mesmo e o outro mesmo? Quem são os
mesmos e quem são os outros mesmos? São estrangeiros?
Estrangeiros dentro do próprio país (território) do mesmo? São
invasores?
Essas são algumas das perguntas, minha cara pessoa
leitora, que este empacotador que vos fala tenta desempacotar
com este escrito. Adentremos então, isto é um convite, à morada
do mesmo. Façamos como Kafka em A construção, subamos e
desçamos, ainda que o vaivém não nos leve a lugar nenhum, para
dentro e para fora da cova segura (fechada sobre si mesma) na
qual o morador (os volumes livro capa) se confunde com a
morada (caixa/pacote/capote o mesmo desafia o mesmo).
Adentremos ao mundo interior do mesmo. Adentremos nesse
lugar tão silencioso, onde qualquer ruído que se ouve presente é
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um vírus invasor do mundo exterior. Difícil é situar, nesta
escuta, a que distância estamos do ruído que se aproxima (o
quanto estamos protegidos para repelir ou preparados para
receber). Ouvimos um ruído vindo e não sabemos precisar se ele
está muito perto, tão perto que nos toca como uma brisa, pois o
invasor é infinitamente pequeno, ou se, o contrário, ouvimos um
ruído vindo, ouvimos ele perto, no entanto, o emissor, de
magnitude incalculável, se encontra a léguas de distância.
Que casa é essa, que interior é esse que estamos agora,
querido leitor? Qual é a vida privada (particular) do mesmo? O
mundo interior da arte? E que vida exterior é essa da qual não
sabemos se preparamos nossas vestimentas de boas-vindas ou
nossas vestimentas de guerra? O mundo (exta)artístico? O
desconhecido que chamamos de forasteiro (estrangeiro)? Ou o
muito conhecido, de tão conhecido, que afirmamos ser,
categoricamente, o outro? De que material estão feitas as cercas
do mesmo? Qual é sua política de vizinhança?
Entre os (des)empacotadores do mesmo, não há consenso
sobre estes temas. Então não posso falar por todos. Ainda que eu
seja da terra do mesmo (como um indígena que pertence a terra
sem ser dono dela), me sinto estrangeiro por não falar a mesma
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língua que os outros (des)empacotadores. Falamos o mesmo
idioma e nosso coração bate quase ao mesmo ritmo, no entanto,
quando digo mesmo e eles dizem também mesmo não estamos
falando da mesma coisa.17
Quando digo, por exemplo, fronteira, não quero dizer:
façamos uma fronteira mesmo. Quero dizer, assim como Marc
Augé (2007, p.21) quando escreve sobre uma antropologia da
mobilidade, que uma fronteira não deveria funcionar como uma
barreira, mas como um lugar de passagem, que sinaliza a
presença do outro e a possibilidade de um encontro. A fronteira,
neste caso, seria o lugar (ou o não-lugar) que viabiliza o
deslocamento e a mescla (Jopara)18. Contudo, sabemos que,
desgraçadamente, as fronteiras são construídas justamente como
barreiras. Barreiras concretas, os muros que proíbem o trânsito e
o encontro dos corpos, mas também barreiras invisíveis (muitas
Para um debate sobre o conceito de desentendimento formulado por Jacques
Rancière visitar o volume multiplicidades mesmo.
18 Em breve percurso mesmo e seus membros adjuntos está relatado, no
capítulo XIII, um caso de Jopara. A artista Fran Favero, que trabalha com
perspectivas de espacialidade que envolvem o conceito de fronteira, afirma que
a palavra Jopara é um termo do idioma guarani que significa mistura, mescla.
Para acessar um de seus documentos da série Sobre tornar-se Jopara (2015),
consultar a revista Canguru n.5 (2018). No volume arquivo mesmo
reproduzimos duas certidões de nascimento (da mesma pessoa) que fazem parte
da série (Sobre tornar-se Jopara) anteriormente citada.
17
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das vezes disfarçadas de acesso) que classificam e separam os
corpos em categorias estáticas, incapazes de avistar qualquer
permuta (qualquer troca simbólica) que não seja aquela baseada
no valor econômico das coisas (do que têm mais dinheiro, mais
cultura, mais conhecimento, mais razão, mais propriedades).
Quando digo que o mesmo, em troca de olhares, fala sob
o efeito de um outro (que é mais um mesmo) não estou dizendo:
façamos de todos um exército de mesmos que falam em nome
dos outros mesmos. Quem é que pode falar? Quem é que está
autorizado a falar sobre o outro ou pelo outro? Não estamos aqui
para falar ou representar ninguém, nem mesmo outros mesmos.
O que quero, como (des)empacotador, é ocupar e desocupar o
mesmo, deixar de ser um mesmo e passar a outro mesmo (aí está
o desafio). A construção mesmo, nesse sentido, é mais um
empreendimento performativo (do viver como isso, logo como
aquilo) do que uma agência de publicidade que dá voz a si
mesmo ou que empresta sua voz à terceiros.19
Sabemos, todos nós, das consequências nefastas da representação, tanto da
representação no sentido das formas de comunicação verbal ou não verbal,
quanto da representação no sentido daquele e daquela que falam por um
outrem (representante que fala e ocupa o lugar de fala em nome de seus
representados). Haveria algum modo de representar sem representar? Haveria
maneira de minimizar os efeitos de sufocamento da voz, de criação de
19
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Quando digo que é o mesmo, mas não é igual, não quero
com isso dizer: façamos desigualdades. Do mesmo modo, quando
digo, é igual, mas não é o mesmo, não quero dizer: façamos tudo
igual. As duas frases são, paradoxalmente, as mesmas. O mesmo é
justamente o mesmo porque não é igual. E o igual não é o
mesmo. Ou seja, o mesmo não é o símbolo genérico da igualdade
como idêntico (identidade), mas da igualdade como paridade
subalternidades, que o ato de representar (falar por outro) implicitamente
carrega consigo? Quem pode falar? Quem pode representar a si ou os demais? A
indiana Gayatri Chakravorty Spivak em Pode o subalterno falar? para abordar
temas relacionados à condição de subalternidade imposta pelos chamados
sujeitos imperialistas (homem, branco e europeu) sobre os assim chamados
sujeitos subalternos ou sujeitos oprimidos (mulheres, negros e todos os sujeitos
coloniais que são de certa forma o Outro do eu [self] Europa) distingue duas
acepções para o termo representação, falar por (ocupar o lugar do outro e falar
como (agenciar, performar o outro). O subalterno (e principalmente as
mulheres, dirá Spivak), aquele ou aquela que são emudecidos pela força
esmagadora do discurso dos que tem voz, não pode falar nem por si nem via
terceiros. Toda tentativa de representar (dar voz aos sem voz) guarda consigo o
perigo de se apropriar do outro por assimilação. No entanto, no lugar de
assumir o lugar do outro (representar: falar por), ainda com todos os riscos,
podemos prefigurar espaços de encarnação que trabalham contra a
subalternidade, não falar em nome de, mas falar como (a representação como
agenciamento como ato performativo). De certa forma, quando dizemos somos
todos negros, somos todos indígenas, somos todos Marielle, estamos
encarnando o outro, estamos incorporando a revolta e não representando a
revolta. Spivak (2010, p.130) adverte sobre os limites do paradoxo do
agenciamento, no qual sua afirmação mais intensa não pode ser um exemplo de
representação de si mesmo tampouco uma completa negação da possibilidade
de agenciamento. Lembremos de Thoreau que sugere que, se não podemos
abandonar a nós mesmos, podemos, pelo menos, alargar (prolongar) os limites
incorpóreos de cada corpo.
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(relação). Não há corpo menos nem corpo mais, apenas corpos.
Somos pacotes de relações e não substâncias inertes, somos
corpos mesmos. O mesmo é a diferença sem negação (sou isso e
aquilo) e a repetição do não idêntico (nem isso nem aquilo). E
dizer que o mesmo é a diferença sem negação, não é dizer que
não haja desacordos entre o mesmo e o outro mesmo. Gilles
Deleuze, em Diferença e repetição, foi quem nos facilitou essas
informações. Foi ele quem nos mostrou um mesmo como
repetição

da

diferença

(mesmo,

minúsculo,

espaço

da

coexistência), um mesmo que que não é o idêntico (Mesmo, com
maiúscula, forma de representação pautada pela substituição –
isso igual aquilo). Deleuze (2006, p.16) dirá, e estamos de acordo
com ele, que: A tarefa da vida é fazer com que coexistam todas as
repetições num espaço em que se distribui a diferença. Tarefa da
vida, tarefa do mesmo que desafia o mesmo. Assim, entre a
linguagem dominada pelo símbolo da igualdade, onde cada
termo pode ser substituído por outros, e a linguagem na qual
cada termo só pode ser repetido (um mais um mais um mais um,
sem sinal de igualdade e sem eliminação), ficamos com a
linguagem do mesmo. A linguagem do mesmo é uma linguagem
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acumulativa não substitutiva (nenhum mesmo substitui outro
mesmo). O pacote mesmo não joga nada fora.20
E, já que não joga nada fora, quando desempacotando o
mesmo vejo outros mesmos, me pergunto: qual o grau de
hospitalidade do pacote mesmo? Eu, particularmente, acho que o
mesmo é uma palavra mais simpática (mais acolhedora) do que a
palavra tautologia, embora, tenha que admitir que ela sofre dos
mesmos caimentos que padece sua prima estrangeira. Roland
Barthes concordaria conosco.21
A

hospitalidade

do

mesmo,

por

vezes

é

uma

hospitalidade perigosa. Por isso mesmo, o mesmo precisa desafiar
o mesmo. Precisa figurar o papel do estrangeiro que não é. Ser
um estrangeiro por ficção. Negar a hospitalidade, o conforto da
própria casa (território vazado) para que o outro não seja

A acumulação a qual me refiro não é uma acumulação no sentido de
construir, progressivamente, um arquivo de informações sensatas que levariam
a uma conquista irremediável do saber (ou da verdade). A acumulação mesmo é
um acúmulo da dispersão, acúmulo por sobreposição e embaralhamento. Um
acúmulo sem progresso, um acúmulo da regressão. O mesmo não é um ver-de
ver-dade. O mesmo é um ver-de ver-dejante. Um ver-de mesmo ver-deja, verde ver-dade não há.
21 Para acessar as considerações de Barthes sobre a palavra tautologia consultar
fragmentos tautológicos em classificados mesmo.
20
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convertido em outro absoluto (invasor, bárbaro) e nem o mesmo
em mesmo absoluto (fechado sobre si mesmo).
Uma reflexão sobre a hospitalidade, dirá Jacques Derrida
(2003, p.43) em Questão do estrangeiro, passa por uma
definição/delimitação das soleiras e das fronteiras que separam o
familiar do não familiar, o estrangeiro do não estrangeiro, o
privado do público. Soleira também que delimita o espaço do
mesmo e o espaço do outro. Aqui ele anuncia uma dupla
violência. Se por um lado a separação das esferas, dos territórios
e dos corpos delimitam e estancam, por outro, temos que
reconhecer também, que não há hospitalidade sem finitude (sem
exclusão). Uma casa para ser habitável, mesmo aquela da
construção de Kafka, precisa de um buraco de abertura por onde
entrar e sair, e toda abertura, ela própria, não apenas o que nela
adentra, é um encontro com o desconhecido. Nisto reside o
paradoxo da aproximação pois, adverte Derrida (2003, p.59)
apagar o limite [a soleira] entre o privado e o público [entre o
dentro e o fora, o outro e o mesmo] pode também implicar
apagar aquilo justamente que torna possível a hospitalidade [o
encontro de lógicas heterogêneas]. Eis aqui a política de
vizinhança do mesmo, uma aproximação sem apagamento. No
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lugar de um lado ou de outro (agora fora agora dentro, agora
público agora privado, agora mesmo agora outro, agora política
da arte agora arte e política) buscar por um posicionamento
contextual, um posicionamento de coabitação do mesmo e do
outro mesmo.
Entramos assim no derradeiro desafio do pacote mesmo.
O desafio do desafio, o desafio mesmo. Fazer do mesmo uma
multiplicidade de mesmos sem desmultiplicar. Jean Baudrillard
(1988, p.35) em L’ autre par lui-même (O outro por si mesmo),
fala de duas obsessões da vida contemporânea, uma da vida
contemporânea do passado outra da vida contemporânea do
presente (final da década de 1980). A obsessão em parecer igual
aos demais (tornar-se um mais na multidão), obsessão da
conformidade com caprichos da diferença (uma solução que nos
livra de parecer com os outros mesmos). E a obsessão em parecer
igual a si próprio, obsessão da diferença interna, diferença de um
consigo mesmo. Para lidar com este corpo alienante (o mesmo
alienado pelo fora ou alienado pelo dentro), Baudrillard propõe
no lugar do jogo dos desejos (as obsessões por pertencimento ou
desterro), o jogo da metamorfose (passar de um corpo a outro:
construir relações), no lugar de um movimento dialético
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(transcendência por negação), um movimento de sedução
(intensidades de encadeamentos e desencadeamentos). E,
portanto, conforme Baudrillard (1988, p.49), é o desafio, e não o
desejo, que aparece no coração da sedução. Pois o desafio é uma
espécie de confrontação (negação sem negação) sem conclusão
(sem distinção clara e equivalência absoluta). É um duelar dos
corpos reversíveis que se precipitam, passam ligeiramente de um
lado para outro, provocando, pela dualidade das posições, curtoscircuitos temporários que (com)fundem os circuitos (internos e
externos). O

desafio, nestes termos,

é confrontação e

reversibilidade de posições e não negação substitutiva (ou eu ou
você), o desafio é o lugar pelo qual escapamos de nós mesmos,
escapamos tanto do desejo de alienação de si (mito do exterior
absoluto) quanto do desejo de alienação do entorno (mito do
interior absoluto).
Eu, como mais um desempacotador entre tantos, arrisco
e risco aqui uma breve definição propositiva do pacote mesmo.
Uma sociologia mesmo: ora se ocupar de si mesmo ora se
desocupar de si mesmo. Uma política mesmo: o mesmo desafia o
mesmo. Uma ação mesmo: não avançar [work in regress], o
mesmo chega depois. Uma linguagem mesmo: um mais um mais
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um mais um (...). Uma técnica mesmo: (des)ensimesmar. Uma
estratégia mesmo: disfarçar-se em repetições. Uma tese mesmo: é
isso mesmo e não acaba aqui.
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desempacotando a caixa/pacote/capote [tantas pessoas]

São 16 horas, é a primeira vez que embarco no transporte
coletivo linha S. Antes usava outro transporte (falação) para
cobrir o mesmo trajeto. Mudei porque linha S anda menos
lotado. Não fosse isso não mudaria de condução. Passei quase
toda minha vida sendo carregada por uma “falação” (linha M).
Foi no transporte coletivo “falação” que me deram o apelido
“tantas pessoas”. Foi lá também que virei (des)empacotadora da
caixa/pacote/capote o mesmo desafia o mesmo.
Sou uma letra como outra letra qualquer e como tantas
pessoas. Muitos volumes do mesmo já carreguei para cima e para
baixo. Tantos carreguei, embalei e desembalei, que perdi a conta
dos volumes. Algumas letras empacotadoras dizem que, no fundo
no fundo, só há 1 volume distribuído em repetições (vários
exemplares) do mesmo “livro capa”. Algumas outras dizem que
são 11, outras 22, outras 33, outras 44. Cada hora é um número
diferente, ou é 1 ou então é algum número múltiplo de 11.
De fato, ninguém sabe ao certo quantos volumes são.
Três letras empacotadoras, recentemente, para ter uma mínima
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sensação de acabamento, resolveram construir uma ficção de
pacote acabado. Para tanto, inventaram 11 mais 11 volumes e
começaram a espalhar a notícia de que aqueles eram “os
legítimos volumes do mesmo desafia o mesmo”. Com o passar do
tempo os volumes fictícios ganharam corpo e se misturaram com
os outros volumes.
Muitas letras empacotadoras desconfiam que não é a
primeira vez que isto ocorre, chegam a dizer que todos os
volumes

foram

inventados

e

que

existem

muitas

caixas/pacotes/capotes desconhecidas por uns e conhecidas por
outros.
Semana passada me pediram para fazer um levantamento
do mesmo que desafia o mesmo. Que apresentasse números,
dados, resultados e tudo mais. Diante da incapacidade de
delimitação conclusiva, ainda mais agora com essa dúvida, não só
sobre a quantidade de volumes “livro capa”, senão também sobre
a quantidade de caixas/pacotes, iniciei um relato peristáltico.
Explico, um relato peristáltico é um relato digestivo ruminante
não conclusivo. A digestão das palavras se dá pelo movimento de
idas e vindas e ali mesmo termina sem nada concluir (começa do
nada e termina do nada).
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Foi Friedrich Schlegel (1997, p.23), em um de seus
fragmentos, que disse que “crítico é um leitor que rumina. Por
isso deveria ter mais de um estômago”. Eu sou mais de profissão
leitora mesmo, sou (des)empacotadora mesmo e falo e escrevo
como tal. Agora, há quem diga, digo eu, que não tem como ser
uma coisa sem ser a outra. Pode até ser, já até ouvi falar que um

crítico é como um artista (Oscar Wilde), faz malabarismos com
as palavras, faz feitos enquanto fala dos feitos.
Assim, quanto às considerações mesmo, extraídas do
relato peristáltico (feito enquanto se faz), até o momento, pelo
andar dos acontecimentos, não há como endossar nenhum logro
substancial desvendado pela caixa/pacote/capote “o mesmo
desafia o mesmo”. Ao contrário, posso afirmar, com precisão, sua
completa capacidade em não cumprir com determinados
critérios descritivos. Sua pouca transparência e claridade,
nenhum apego pelas virtudes esclarecedoras e, além do mais,
uma monstruosa falta de bom senso.
O trabalho em si não progride. Prefere se pautar em
repetições. Cada vez mais o “mesmo” depara com o mesmo. Cada
vez mais o “mesmo” se enrola com o mesmo. Cada vez mais o
“mesmo” desafia o mesmo. Cada volume um volume, cada
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mesmo um mesmo. Repetições de todas as naturezas – como
diria

Deleuze,

repetições

nuas

(mecânicas)

e

vestidas

(disfarçadas) –, do miolo até a capa – do que escreve e sobre o
que se escreve – de um “livro capa” a outro “livro capa”. O
mesmo não toma a “palavra ‘repetição’ de maneira metafórica: ao
contrário, tem uma certa maneira de tomá-la ao pé da letra e de
introduzi-la no estilo.” (DELEUZE, 2006, p. 25).
Anotei essa passagem de Gilles Deleuze no levantamento
que fiz sobre a caixa/pacote/capote, porque de fato, em termos
metodológicos, ela dialoga muito bem com as inclinações
práticas e conceituais das proposições do “mesmo desafia o
mesmo”.
No lugar de um procedimento artístico e discursivo
baseado em parâmetros “amigos” da dialética negativa – pautada
por oposições em sínteses conclusivas – “o mesmo desafia o
mesmo” vai pelo caminho da repetição acompanhada. Chamo
esse

acesso

de

prolongamentos

mesmo,

repetições

e

reapresentações forjadas pelo (re)acontecer.
Como afirma Gabriel Tarde (apud DELEUZE, 2006, p.
52): “A repetição é um procedimento de estilo muito mais
enérgico e menos fatigante do que a antítese, sendo também
74

muito mais apropriado para renovar um assunto [...]”.22
Raymond Queneau, diga-se de passagem, utiliza muito bem esses
recursos de “renovação” quando elabora seus Exercícios de Estilo
a partir da repetição do mesmo assunto descrito em diferentes
formas narrativas. A história não avança, sempre retorna ao
mesmo ponto, no entanto, a cada volta, a cada descrição, a cada
exercício (ou fragmento do mesmo), a cada apresentação,
irrompe outras palavras – com outros arranjos -, sinalizando
aquilo que em outra forma de narrativa ainda não havia sido
contemplado ou enfatizado.
Cheguei até a pensar que os volumes “livro capa” da
caixa/pacote/capote eram alguma espécie de variação de escrita,
meio ao modo dos exercícios de estilo de Queneau, meio ao
modo dos intermináveis prólogos do Museo de la Novela de la

Eterna de Macedonio Fernández. Como é sabido, a novela de
Fernández conta com uma abertura em 29 prólogos. Quando

Conforme Deleuze (2006, p. 52) a filosofia de Tarde “funda uma dialética
completamente distinta da de Hegel [...] Em todos os domínios, Tarde pretende
substituir a oposição por esta repetição diferencial e diferenciadora”. É
interessante notar, nesse aspecto, uma proximidade entre a filosofia da
diferença (ou projetos de desconstrução) com a filosofia da linguagem e, por
conseguinte, com muitos trabalhos conceituais pautados em procedimentos
tautológicos e contextuais.
22
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parece que vai começar se descobre algum detalhe, algum
personagem, alguma quimera que precisa ser apresentada antes
que a novela inicie, assim seu início sempre é protelado e os
prólogos acabam substituindo a própria ficção.
Portanto, antes de oferecer uma visão, ainda que parcial,
avista-se no horizonte do mesmo a felicidade e a demência do
esgotamento, seja do procurador ou do procurado. Quem cairá
primeiro? Rolando pela escada proibida, à procura do Aleph (do
ponto no espaço que contém todos os outros pontos), como dizer
de antemão que é “isso mesmo” ou “aquilo mesmo” sem antes
percorrer todos os espelhos do planeta, cada letra de cada página,

todos os olhares imediatos? E depois disso, uma vez terminada a
procura, Borges (2008, p. 148), quem me mostrou o caminho até
o pacote mesmo, dirá: “O que seus olhos viram foi simultâneo: o
que você transcrevera, sucessivo, porque a linguagem o é. Algo,
contudo, recuperara”.
Temos então, em todo conjunto do “mesmo desafia o
mesmo”, escolhas implicadas e, por isso mesmo, escolhas parciais
ou, como diria George Perec classificações, indicações,
descrições provisórias.

Se alguém perguntar pelo mesmo, a

resposta será definitivamente provisória, pois de fato não
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conhecemos todos os pacotes, todas as histórias e implicações do
mesmo. Como disse S, em um dos volumes livro capa, “sabemos
tudo do mesmo, mas não sabemos o que virá do mesmo”.
Futuramente, outras variações do mesmo, outros
volumes poderão ser descobertos. Então, nossas considerações
digestivas apresentadas neste breve relato peristáltico terão que
ser reformuladas para abarcar outros mesmos. O que digo é
totalmente plausível pois alguns corpos mesmos já existentes se
encontram em processo de engorda (método Pierre Menard) e
outros em processo de emagrecimento (método Oulipo). Isso
sim, sempre respeitando a paridade volumétrica entre os
volumes (mexeu com um mexeu com os demais).
Também fui informada que alguns volumes, com o passar
do tempo, são absorvidos parcialmente ou completamente por
outros volumes. E há casos, como relatado, de volumes
desaparecidos na vastidão dos exemplares “livro capa” da
biblioteca mesmo.
Quando iniciei este levantamento encomendei uma
pesquisa laboratorial, estatística e analítica, para confirmar a taxa
de porcentagem de três substâncias na caixa/pacote/capote: a
porcentagem de “participação”, a porcentagem de “arte e vida” e
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a porcentagem de “carga ficcional discursiva”. Para avaliar o grau
de substâncias participativas percebidas, foi usado o método
“Arte de participação” de Edgardo Antonio Vigo, baseado na
“transferência de algumas porcentagens do fazer para o
espectador” (VIGO, 1968). Para analisar o grau de arte e o grau
de vida encontrado na caixa/pacote/capote foi utilizado como
parâmetro a tabela estatística “porcentagem de arte que deve (ou
pode) ter (ou tem) a vida e a porcentagem de vida que deve (ou
pode) ter (ou tem) a arte” (1976) disponibilizada pelo analista de
sistema Isidoro Valcárcel Medina. E para analisar a porcentagem
de narrativa ficcional e a porcentagem de narrativa discursiva no
pacote/tese “o mesmo desafia o mesmo”, foi levado em conta,
como parâmetro descritivo, as considerações de Fernández sobre
sua Novela de la Eterna. Para Fernández (2018, p.175) uma
narrativa, como a sua Novela de la Eterna, contém dentro da
construção ficcional outra narrativa (uma espécie de teoria) que
ele chama de novela suplente: “se fracassa como novela [a novela
da eterna], minha estética como uma novela suplente salvará o
caso. Se falha a novela pode ser que minha estética se faça de boa
novela.”
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Estou

aguardando

os

resultados

das

pesquisas

encomendadas para, o mais breve possível, oferecer às letras
leitoras, sólidas e ariscas palavras e quem sabe até formular,
empacotar e desempacotar, com estas novas palavras, outros
volumes, outros corpos-linguagem, outros corpos mesmo.
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[todas as trocas mesmo]
Ação/cartaz, manter aberto a qualquer hora e em
qualquer lugar.

NDE REMAÑA

CHE AMAÑA

[troco olhares] Em guarani, CHE AMAÑA NDE REMAÑA (“eu vejo você quando você
me vê”). Ação/cartaz realizada na rodoviária de Assunção no dia 01 de março de 2017.
Os ianomâmis trocam de nome ao longo de suas vidas. Sem nome próprio fixo, um ianomâmi ora se chama fulano, ora se chama beltrano, ora se chama sicrano. Na ocasião, de
olhos trocados, fui informado por um desconhecido de tamanho 11, que havia previa-

mente arrebatado os olhos de um guarani, sobre uma receita para desocupar-se de si
mesmo. “Comer bastante banana com pupunha”.

OLHARES

TROCO

[troco olhares] Cartaz para uma ação do agora presente, 2016/2019. Uma conversa à por-

ta com dois corações batendo quase no mesmo ritmo. Uma ação anunciada para (des)
ocupadas e (des)ocupados que sentados ou em pé permutam olhares e palavras. P acredita que olhar é falar, mas também é outra coisa. Uma troca? Não, não. Uma metáfora?
Não, não, uma tradução. Tradução de formas de ser, a arte de combinar realidades ajudadas e modificadas. E é? Nesse tema não somos todos estrangeiros como o leão de
Wittgenstein? “Dizemos também de uma pessoa, que ela é transparente para nós. Mas é
importante para esta consideração que uma pessoa possa ser um completo enigma para
outra. Isto se experimenta quando se chega num país estrangeiro, com tradições totalmente desconhecidas pra nós e aliás, mesmo que dominemos a língua desse país. Não se
compreende as pessoas. (E não porque não se sabe o que elas falam para si mesmas.) Não
podemos nos encontrar nelas. ... Se um leão pudesse falar, não poderíamos compreendêlo”. Sim, sim. Contudo, Valéry foi quem me disse que os pensamentos guardam semelhanças e se atormentam com o distanciamento de seu comparsa. Dois pensamentos que
são quase o mesmo, são como dois corações ignorantes um do outro que batem quase
igual. As almas divididas se movem em direção à sua semelhança e se atormentam com
o afastamento interior de sua outra mesma. Somos em todo caso vizinhos e, ao mesmo

tempo, forasteiros de nós mesmos e de outrem.

LOOKS

EXCHANGE

[troco olhares] Em inglês, EXCHANGE LOOKS, janeiro de 2019. Para não ser visto. Como é? Sobre nada? É certo que o mundo fala quando olhamos e cala quando não? Eu não
sou vista é um filme sobre ver e ser visto. Ora visto, ora não visto, nunca fora da visão,
enquadra o desejo de desaparecer e de ser encontrado. Baseado no Film (1965) de Samuel Beckett e no filme Hurlements en faveur de Sade (1952) de Guy Debord com imagens
e letras desaparecidas, falas entrecortadas e troca de olhares ausentes, a narrativa, cheia
de paradoxos, denuncia, em parcelas, a escalada dos apagamentos. Em sequências falhadas apresenta um instante cheio de borrachas. Começa andando pelos cantos da rua. A
qualquer sinal de cruzamento de vista, o desespero. Foge dos olhos como foge do espelho. Foge do olho que olha e até dos olhos que não olham. Foge do que vê e do que não
vê. Foge da imagem dos olhos. Foge do buraco porque lembra os olhos. Foge da janela
porque lembra os olhos. Foge de qualquer imagem porque lembra os olhos. Encontra
uma sombra. E nela se perfila uma silhueta de uma pessoa que é também a mesma de
milhares. De repente a silhueta oscila e se separa da parede. Desaparece. Surge novamente. Desaparece novamente. Ela sofre de inquietude, não as suas próprias, mas as inquietudes das pessoas, suas vizinhas. Antes de entrar no coletivo, o olhar que foge do
olhar passa por um sapato torcido, passa por um livro de Queneau (Le chiendent) e com
satisfação reconhece a silhueta. Ela, por fim, entre as milhares de pessoas indiferentes,
havia descoberto uma. Não era possível dizer da silhueta que ela era uma materialização. Era um ser de menor realidade. Possui espessura mínima permitida e tridimensionalidade vaga. Ambos se conheceram e trocaram olhares. E uma vez mais, tragada pela
sombra, desapareceu. Como ser de realidade mínima, silhueta continua vagando, ora
ocupada ora desocupada, a procura de um abrigo temporário.

MIRAES

INTERCAMBIO

[troco olhares] Em asturiano, INTERCAMBIO MIRAES. Ação/cartaz realizada em novembro de 2018 próximo ao Elogio del horizonte situado no Cerro de Santa Catalina.
Para descrever essa troca de olhares darei algumas voltas por pa[i]ssagens que gravitaram, do elogio ao horizonte – juntamente com as metamorfoses de todos os dias – e com
elas o encontro do dia. Dali, o que avistamos na linha curva do horizonte (a mais curva
que já vi), convidados ou estrangeiros? Recebemos com que roupa, de bienvenidas y fuego!? Um conto de vista, deixo sobre a grama, próximo ao arco, um convite
“Intercambiu Mirada”, logo um interlocutor local de aparência J sugere uma outra confecção, uma segunda variação idiomática asturiana-hispânica, da frase para o convite:
“Intercambio Miraes”. Depois de algumas “trocas de olhares”, desperto dentro de um
trem assistindo a adaptação para o cinema da novela Everyday de David Levithan. Todos os dias uma nova combinação, uma troca de olhares encorpada por dia. Para essa
ocasião combino com um corpo juvenil e tenho de nome apenas a letra A. “Não sei com
quem vou trocar olhares amanhã, qual será meu conto de vista. Nesse sentido é um encontro. Um convite ingovernável a letras alheias. Despedaçados, igualmente, tanto a
“visão de mundo” quanto o corpo do convidado e do estrangeiro. Hoje encontrei um encontro, um broche com a palavra “encontro”. Amanhã outro virá ainda que seja o mesmo. Essas copias de copias (sem original) deixam sem saber de onde parte o “eu” que reparte na linha do horizonte. Como uma “visão panorâmica”, a linguagem verbal e não
verbal, um conto de vista para um plano de fuga oblíquo de linhas que se bifurcam. Sim,
isso mesmo, não é um ponto de vista. Um ponto de vista é a linguagem funcionando no
“modo veicular” (ponto de fuga centralizado). Um conto de vista é a linguagem funcionando no “modo ficção concreta” (plano de fuga oblíquo). No modo ficção concreta a
linguagem conta um acontecimento e ao mesmo tempo faz do conto um acontecimento,
duplica as linhas.

BLICKE

TAUSCHE

[troco olhares] Em alemão, TAUSCHE BLICKE. Ação/cartaz realizada em outubro de
2018, em Mönchengladbach. A troca começa com ela. Entre caixas e caixas. Inexplicavelmente duas situações. Uma na qual a metade de um corpo se torna corpo inteiro. A
voz é a voz dela o corpo é o corpo dele. Outra ocorrência, meu nome é o nome dela.
Disparidades. O nome dela com o corpo meu. Como é? O nome dela no corpo dele. E o
nome dele no corpo dela. Sim, numa televisão. Uma tradução? Não, não, uma troca.
Uma metáfora? Não, não, uma troca. Uma “ficção concreta” baseada em um conto de
vista com personagens irreais. Personagens irreais? Mas todos os personagens não são irreais? Não, não. Os personagens da ficção são reais. Os personagens que não são ficcionais, como nós, são irreais porque existem para além da ficção. A ficção concreta. Quantas trocas de olhares diretas ou indiretas, instantâneas ou verbalizadas, uma pessoa qualquer realiza em toda sua vida? Dentro da caixa havia outra caixa? Sim, em Abteiberg.

MIRADAS

INTERCAMBIO

[troco olhares] Em espanhol, INTERCAMBIO MIRADAS. Segurar o cartaz a qualquer
hora na rua do sem governo. Com papel ou sem papel? Nesta ocasião sem papel. A(O)
ingovernável mora na Rua do Governador. Antônio e Karlos, as robôs assim apelidadas
pela cuidadora Ana de Santa Ana, crias de Patrick Tresset nascidas em 2011, são surdas e
canhotas. Escutam e escrevem como as pedras que falam sem boca. Diante delas, ali sentado por aproximadamente 30 minutos, trocas repartidas em uma dupla audiência. Enquanto isso, contornos em construção formam um mapa que se define pelo que deixa de
fora. No entanto, pela ausência, tal cartografia conforma uma relação triangulada entre
três pontos: um olho, dois olhos, três olhos. Vejo eu. Vejo quem me vê. Vejo eu e quem
me vê vendo. Não tardou muito e elas (eles) foram deixando para trás os seus olhos.
Quando fora estavam, ainda assim se perguntaram: “Agora estou fora?” “Agora, estou fora?”

OCHII

SCHIMB

[troco olhares] Em romeno, SCHIMB OCHII. Ação/cartaz realizada em dezembro de 2018 próximo à avenida Conquistadores de América. O museu é um banco com caixas automáticas espalhadas pelos espaços da
vida. Seus tentáculos democráticos exigem papéis bem definidos: monetário, social e migratório. Nele, as
prioridades e propriedades da arte, como serviço turístico, formação de um tesouro e patrimônio cultural,
são protegidas pelos homens de bem (homens que possuem bens). Uma letra imigrante grita: “Vivemos numa caixa forte a céu aberto. Quem tem entrada pode passar, que não tem, os sem papel, são vigiados pelas
forças de segurança das cidades museus.” Alguns sem papel, para burlar o esquema do banco museu aberto
(24horas), se camuflam em proposições artísticas (A única moeda simbólica institucionalmente aceita em
qualquer caixa eletrônico). Um top manta (pessoa que vende produtos de moda ‘falsificados’ sobre uma toalha facilmente removível) vende o vazio. Sem vender nada, ou sem vender o nada, deixa sobre o chão uma
toalha, sem produtos, que apenas marca uma posição. Outro top manta apresenta em seu pequeno manto
quadrado, estendido sobre o chão, todas as cartas dos navegadores enviadas aos “conquistadores de américa”. Uma terceira top manta se faz de escultura viva não catalogada, ao seu lado uma cabra pede dinheiro.
“Esta se dedica a todas las mujeres que silenciosamente han escrito la historia a través de los años 00010 AC
- 2018 DC”. Sem papel, nunca havia estado escondida detrás de um cartaz. Trocamos olhares de estágio
adiantado, feito um arroyo claro. Eu fiquei, momentaneamente, com o olhar e a fala dela e ela ficou, momentaneamente, com meu olhar e minha fala. Gabriela Romênia. UITE-TE U (olhe para você) UITE-TE
UITE (olha aqui) SCHIMB OCHII (troque seus olhos) SCHIMBA OCHII/SCHIMBĂ-ŢI OCHII (mude seus
olhos) SCHIMBA AICI OCHII (mude seus olhos aqui) VIZIUNEA ASUPRA LUMII SCHIMBĂ-ŢI OCHII
(a visão de mundo muda seus olhos...). Sem expressar nenhuma palavra eu contei para ela sobre uma escultura viva (Araribóia). Ela, sem expressar nenhuma palavra, me contou sobre um parque de esculturas, Memento Ákos Eleöd, inaugurado em 1993 na Hungria para servir de asilo para os velhos símbolos comunistas.
Há quem diga que as esculturas também morrem. As esculturas/monumentos que representavam os símbolos ideológicos da URSS, que foram destruídos ou retirados do espaço público depois do fim dos regimes comunistas no Leste Europeu, hoje estão reproduzidas e reunidas a céu aberto em Memento Park para relembrar o passado. No lugar de exterminar as esculturas, como símbolos de um passado traumático que deve ser
apagado, elas são conservadas para que haja um passado. Os responsáveis por Memento Park, assumindo o
discurso da democracia ocidental vitoriosa, reflexionam que “As ditaduras se desprendem do seu passado
para eliminar as lembranças de épocas anteriores. A democracia é o único regime que está preparado para
aceitar que o passado, com todos os becos sem saída, siga existindo.” Um latino-americano, que ouvia eu
(momentaneamente convertido em Gabriela e que logo tomou o seu lugar), contou que Hugo Chaves mandou retirar todas as esculturas de Colón do território venezuelano para que em seu lugar fossem colocadas
esculturas que representassem os povos indígenas exterminados pelos conquistadores. Eu, depois de ouvir
Grabriela no meu corpo, ouço eu no corpo de Grabriela. (O mais difícil numa troca por prolongamento é
reconhecer nela as palavras de Valéry: “Aqueles que não compartilham as mesmas repugnâncias que nós,
nos repugnam”. Ainda assim dois corações alheios batem quase ao mesmo ritmo). Acordamos de uma proposição que estava partida ao meio (cada um com uma parte do mesmo), como O Visconde partido ao meio,
e que foi juntada, instantaneamente, com o intercâmbio de miradas: “Quem sabe, removendo esses objetos,
brotarão outras narrativas, outros vínculos. No entanto, se apagarmos tudo não sobrará nada para contar.
Mas as placas, esculturas, livros e pessoas do jeito que estão colocadas contam uma parte do conto, falta contar mais. Assim, Araribóia, precavido, sugeriu um encaminhamento para as atualizações do agora. Contar
tudo (ou quase tudo) e atualizar. Conquistador e genocida. Bandeirante Torturador. Coronel Torturador.
Gênio Machista. Escritor Golpista”. Depois disso, projetaram, Gabriela, adjunto S e Araribóia, iniciar juntos
uma coleção para formar um museu de miniaturas. Nele todos os mo[nu]mentos do mundo teriam um lugar. Cada uma das mini esculturas exibiriam três pequenas descrições: uma descrição do já contado, uma
descrição do não contado e uma descrição mesmo (conto de vista).

DE REGARDS

ÉCHANGE

[troco olhares] Em francês, ÉCHANGE DE REGARDS. Ação/cartaz ativada em 11 setembro de 2018 nas proximidades da estação Les Halles. Como de costume, nada mais
iniciar os “serviços”, algumas trocas e alguns desvios. Para essa nova temporada, aprimoramos a mise en scène dos serviços de troca. Comunicamos aos interessados em nossas
proposições, por meio de um pequeno papel, as distintas possibilidades de permuta: 1)
troco olhar – imagem 2) troco olhar – palavra 3) troco olhar – vivência [1) échange de
regards : l’image 2) échange de regards : le mot 3) échange de regards : être ensemble].
Estamos na rua disputando espaço com outros distribuidores de promessa. Um senhor,
visivelmente interessado, levanta os óculos escuros para confirmar a aceitação da proposta. Um outro visitante/deambulante/consumidor indaga sobre os serviços. “Como
funciona? O que tenho que fazer? É um jogo? O que eu ganho? Por que não abraços?”.
Alguns minutos mais tarde um grupo de jovens se aproxima. Um deles se coloca frente a
frente ao operador de olhares e ali permanece por um longo tempo. [Foi informado pelo
operador local – e imediatamente conduzido às instâncias superiores – que se trata de
caso inédito]. Há momentos, além disso, de trocas cruzadas, olha-se para um próximo e
responde, com a cabeça, um distante. As trocas rápidas (imagem) saem como peixe fresco, as trocas intermediárias (linguagem verbalizada) com menos frequência e as trocas
prolongadas (vivência) encalhadas estão em estoque. A adjunta C e os adjuntos L e S,
após a ação, conversando sobre o dia, constataram que não estavam completamente satisfeitos com os resultados das transações. Calculando, chegaram a uma formulação.
“Sendo otimista, trocamos, ao longo de toda nossa vida, como muito, 100 mil olhares
com pessoas diferentes, conhecidas e desconhecidas. Conversamos, uma vez, frequentemente ou ocasionalmente, como muito, com 1000 pessoas. E convivemos, como muito,
com 100 pessoas. Comparamos esse cálculo com outro cálculo. 100 mil viventes visitam
um museu. 100 mil trocam olhares rápidos com as imagens. 1000 viventes conversam
um pouco com as imagens. E 100 viventes obram um estar junto prolongado. A afinidade entre quem faz e quem recebe o feito (ou quase feito) nunca é completa, um quer dizer isso e o outro quer ouvir aquilo. E quando um diz aquilo o outro já quer ouvir isso.
Não buscamos essa comunhão. Ainda que tudo acabe em simples promessa, é desejável
aos olhos dos procuradores, uma simples permuta. Pergunte aos cavalos (tanto ao cavalo
de Flores Azules quanto ao cavalo de Torsson): una flor amarilla es todo menos amarilla.

refleja, de hecho, repele la luz amarilla y absorbe el resto. y, en ese sentido, es roja y
azul. yo soy los demás. todo menos yo mismo. de la misma manera que una flor amarilla
es todo menos amarilla entonces ¿quién es el que veo cuando te miro?”

אויגן טוישן

[troco olhares] Em ídiche, אויגן טוישן. Ação cartaz realizada em novembro de 2017 no
Bom Retiro. Todavia hoje haveriam ilhas desconhecidas achadas ou perdidas? Em Três
Rios, água brota do chão. Em três margens, de meio a meio, sem posar em nenhuma das
beiras, J permanece calada, sem falar palavra alguma. Não sabe ainda, ao certo, se a outra banda existe. Como J, outras tantas letras deslocadas vagam sem margens. Algumas
com papel outras sem papel. As deslocadas – por vontade própria ou por fuga – com
amor no coração, doces bárbaras, preparam a invasão. Seus corpos sem nome se repetem
aqui e acolá. Cada letra, a tempo e a contratempo, com permissão e sem permissão, em
dias passados e em dias futuros almejam por um pedaço de bom retiro. Sozinhas ou
acompanhadas, aconselhável é dividir os volumes. De forma não simultânea, consta no
caderno de registro da Hospedaria dos Imigrantes a entrada em acervo de volumes e
mais volumes do mesmo conjunto de letras. M garante que o universo está povoado de
astros sósias. Embora, haja quem diga que em todas as constelações (outros chamam de
biblioteca) não é possível encontrar dois volumes idênticos. Os corpos, volumes e livros
reúnem letras de um alfabeto qualquer dispostas numa sequência singular. As letras, numericamente, são quantificadas. As combinações, o que vem antes e o que vem depois,
humanamente inumeráveis. Pessoas livros ou letras pessoas? Especulando sobre “a arte
da fuga”, D sinaliza um volume que escapou das fogueiras cujo número de registro (451),
paradoxalmente, remete ao fogo. 451 fahrenheit é a temperatura necessária para que
uma folha de papel entre em combustão. Nos bosques e nas redondezas do bom retiro,
letras ambulantes, conversam entre si e trocam olhares: “De vez em quando somos detidas e revistadas, mas não há nada em nós que possa nos incriminar”. As letras, de livro
em livro, continuam caminhando em busca da Nova Birobijan. Saltam de uma página
para outra sem passaporte. Insistem em dizer aos leitores e outros trocadores preocupados com suas finalidades vagas, que não há beira a qual definitivamente repousar. Seguem pelo meio, de linha em linha, sem mais motivo aparente, emendando, de letra em
letra, umas nas outras.

눈을 바꾸다.

[troco olhares] Em coreano, 눈을 바꾸다. Ação cartaz realizada em novembro de 2017
no Bom Retiro. Alguns vazamentos são programados. Há casos também de letras deslocadas recém-chegadas de Mariana assentadas entre a Rua Guarani e a Rua Talmud Thorá. Bom Retiro. Geralmente assim funciona: no primeiro andar temos a recepção e as
demais dependências arquitetônicas de acesso imediato ao estabelecimento. Nos andares
superiores é bastante frequente a presença de ateliês e arquivos. Um conjunto de moldes
em papel Kraft, disposto em cabides, registra acontecimentos recentes. Baseado nesse
arquivo, de tipografias de vestimenta, S prepara uma “ficção concreta”. Construir um livro molde, um livro cujas páginas pardas sejam o registro do tamanho e formato de todos os livros da biblioteca da Casa do Povo. “Sabe como comecei a leitura? Pela capa!”.
Se não me falha a memória, em algum canto desse vasto jardim temos um livro molde
com mais de 4000 capas, uma dentro da outra. Por volta das 17 horas do dia 06 de novembro, o corpo J, temporariamente, faz troca com o corpo L. No encontro L assume a
“visão de mundo” de J. Nada mais incorporar-se em L, J anuncia às letras ouvintes: “é
preciso construir não apenas espaços de identificação, mas também espaços de desidentificação (deslocamentos) onde as diversas substâncias possam coabitar e intercambiar perspectivas sem eliminar as especificidades de cada ação”. E dito isso, J viveu plenamente como rio, viveu plenamente como letra, viveu plenamente como uma substância qualquer... E farta de metamorfoses, J realizou a mais dura, a mais penosa, a mais solene, a mais lúcida, a mais fácil, a mais serena. Metamorfoseou-se nela mesma. Viveu
como um e três rios. E, todavia, não se sabe, ao certo, se era gente, se era letra ou se era
apenas corpo. Era um, eram todos e ninguém. Era um livro, um abrigo de bom retiro,
uma vazante, uma letra desocupada. Ora é um, ora é outro, ora o mesmo. Saiu como rio,
virou página e encontrou muita gente. Continuaram trocando olhares. Olhares instantâneos, olhares verbalizados.

[variações mesmo] Este volume contém 41 folhas soltas, 41 partidas do mesmo.
Em cada folha há uma parte do mesmo, uma narrativa, uma definição ou uma
ideia do mesmo. Algumas entradas (títulos-começos) se repetem, mas não há
ordem de leitura preestabelecida entre elas. Cabe ao leitor pular de lá para cá, de
folha em folha, no ritmo que embala seus pensamentos. Se há uma tese mesmo

ela está aí nesse movimento. Cada folha uma parte do mesmo, cada mesmo outro mesmo. Para uma proposição que se nutre de mesmos, de distribuições extensivas entre corpos, como estabelecer uma ordem ou privilegiar um corpo ou
outro, um conceito ou outro, uma parte ou outra? Como dizer: “isso é o fundamental para o mesmo, comece por aqui”. Essa questão, do começo, pode ser formulada de duas formas: não há nada de “fundamental” no mesmo desafia o mes-

mo e por isso não há apenas um começo, ou, ao mesmo tempo, tudo é
“fundamental” para o mesmo desafia o mesmo, logo, tudo é começo. Arranque!
As vozes dessa escrita têm como “fundo”, como paisagem narrativa, o interior da
repartição biblioteca mesmo.

[ponto y] Y quer ser uma letra douta no “mesmo”, na arte da

reapresentação. Acredita cegamente que a tautologia é o ser político do
“mundo mesmo” e busca, por meio de experimentações descritivas,
formar conjuntos de variações do ainda. Y conta que chegou a essas
formulações por pura intuição e que a própria intuição, não sendo ela,
em sua existência prévia, de modo algum, uma camada da linguagem

privada (WITTGENSTEIN, 1999, p. 100), determinou, praticamente
sozinha, mas não sem ajuda, as operações do acaso. Na ocasião
presenciou um evento: “um discurso oficial utilizado para refutar uma
ação sendo usado pela mesma ação para refutar o discurso”. Desde então,
como as letras perspectivistas, sonha noite e dia com o prolongamento
dos contornos. Com a insurgência infiltrada nos corpos vagos. De tanto
prolongar deixou de enxergar, como “Funes, o memorioso” de Borges
(2007, p. 107), a necessidade imperativa das categorias: “Não só lhe
custava compreender que o símbolo genérico cachorro abrangesse tantos
indivíduos díspares de diversos tamanhos e diversa forma; incomodava-o
que o cachorro das três horas e catorze minutos (visto de perfil) tivesse o
mesmo nome que o cachorro das três e quinze (visto de frente)”. Cada
pedra, uma pedra e várias pedras. Tantas que não caberiam na própria
definição da palavra “pedra”, nem na imagem da pedra, nem mesmo na
própria pedra. Com o Aleph – aquele escondido na pedra (Borges, 2008,
p. 153) – e com uma e três plantas (Joseph Kosuth, One and three plants,
1965), descobriu então que a face viva da tautologia não corresponde ao

hermetismo do confinamento lógico. (Por acaso, não seria a tautologia
uma situação, uma vida, já existente, embora não vivida?) No lugar de
praticar uma submissão ao real, Y reivindica, por meio da “prática
mesmo”, uma prática banhada no rio da tautologia mundana, a
reinvenção, ou ampliação, do dito real. Tudo isso parece, para Y, um

capote, uma reviravolta (quase mágica), capaz de revelar o outro no
mesmo. Não o outro no outro, mas o outro no mesmo. Imediatamente,
sem ponto de fuga, percebeu que a tautologia, concretamente, não existe.
Ainda

mais,

compreendeu

que

o

enquadre

do

enquadre,

o

enquadramento mesmo, é apenas uma estratégia, um instrumento
paratático disfarçado em repetições de prolongamentos das variações.
Permanece, no entanto, até hoje sem esclarecer definidamente todas as
suas contradições, paradoxos, desacordos suspensivos e desacordos
afirmativos. Além do mais, Y, segundo indica um dos seus críticos mais
ferrenhos, tem o péssimo hábito de citar muitas letras estrangeiras, letras
de outros campos, letras de outras índoles de pensamento, letras
contrabandistas, letras bifurcadoras, letras repetidoras.

[projeto mesmo] Um dos colaboradores do “projeto mesmo”, algumas
conversas depois, entre um livro capa e outro, retomou o assunto da
escrita dissertativa. Com palavras iluminou as contradições do trabalho
artístico/discursivo e de uma maneira amavelmente inflexível sugeriu
algumas modificações. Colocou da seguinte forma: “O livro capa
juntamente com a biblioteca mesmo e, eventualmente, as trocas de

olhares e a falação são a chave atual da ‘pesquisa mesmo’. Abandone,
pelo menos parcialmente, as demais proposições. Considere também que
‘o mesmo desafia o mesmo’ esteja passando, com a escrita dissertativa,
por uma zona de imanência na qual se dá o caso de uma aproximação
constante com corpos da linguagem verbal e suas respectivas formas de
apresentação. Um exercício, pautado por processos de intervenção e
ramificação – entre pesquisa artística e pesquisa acadêmica –, capaz de
realizar conexões entre as especificidades propositivas e discursivas das

redes da arte e as especificidades do ‘trabalho e investigação próprios do
aparelho universitário’, nos termos formulados por Ricardo Basbaum em
o ‘Artista como pesquisador’ (2013, p. 195-196) e Victor Burgin em
‘Reflexões sobre pesquisas de doutorado em Artes Visuais’ (2013).1 Pelas
leituras que fiz dos volumes do mesmo constatei diversas oscilações entre
escrita discursivo-artística e escrita narrativa. De tal forma que, na
Para uma reflexão mais abrangente sobre procedimentos artísticos e procedimentos
discursivos adotados pelo “projeto mesmo” sugiro a leitura do artigo “Uma e três páginas:
algumas considerações sobre pesquisa em processos artísticos contemporâneos”
(OLIVEIRA, 2016).
1

escrita mesmo, apresentar conceitos e discorrer sobre eles é análogo ao
exercício ficcional de construção de ‘personagens’ e vice-versa. Inclusive,
muitos dos ‘personagens’, assim como os conceitos locais, apenas
sobrevivem em determinado contexto, quando retirados de seu habitat
perdem totalmente fôlego e sentido. Suponho que as correlações
discursivas e narrativas, para um trabalho pautado em variações, sejam
desejáveis, embora, confesso, fiquei com a sensação que estava lendo,
simultaneamente, vários livros, várias escritas – uma tese, um conto, uma
instrução, uma declaração, uma resenha, uma exposição... – com o
mesmo assunto. Logo, uma vez concluído o ‘voo’ dissertativo, cabe ao
mesmo uma pergunta: aterrissar, repousar sobre um campo, ou
arremeter e, como um urubu, sobrevoar outras paisagens, outros
dispositivos, outros modos de apresentação.”

[livro capa] De volta à repartição, lá observo – parado – um membro
adjunto matutando sobre as capas dos livros da biblioteca mesmo. Faz
algum tempo que ele antes de iniciar qualquer pausa ou movimento, em
espaços fechados ou em espaços abertos, pendura em sua camisa, na
altura do peito, um crachá escrito desocupado/ocupado. Volta e meia,
inadvertidamente, muda de posição a ordem das palavras do crachá.
Hora “desocupado”, hora “ocupado”. Neste momento, por exemplo,
parado no mesmo lugar de antes, ostenta o crachá na posição “ocupado”.
Tão absorvido está por seus pensamentos, por seus delírios, que,
praticamente, não prestou atenção nos comentários que um dos
colaboradores da repartição acabara de dizer sobre os rumos do “projeto
mesmo”. Sabem vocês por experiência própria, por boato escrito ou por
boato falado, que ali, naquela biblioteca, todos os livros aparentemente
são iguais. Muitos visitantes acreditam que essa monotonia cromática
seja a causa das alucinações diárias de alguns colaboradores e adjuntos da
repartição. Quanto ao adjunto em questão, esse ocupa a função de
copista.

Na biblioteca mesmo, o modo de realizar “reproduções” é

bastante peculiar. O copista, ao cobrir um livro com uma capa (ao
encapar um exemplar disponível), automaticamente produz outro livro
com o mesmo conteúdo do livro antes de ser encapado. Entre uma
reprodução e outra, movidos por curiosidade, os “copistas”, ao manusear
os exemplares, pelo menos uma vez na vida acabam lendo
clandestinamente as páginas das publicações. Num desses deslizes

funcionais, depois de ter lido “O capote” de Nikolai Gógol, o adjunto,
agora com o crachá na posição “desocupado”, em estado delirante,
iniciou por conta própria uma comparação nada primorosa – embora
bastante pertinente – sobre seu capote e as capas dos livros. Primeiro
anunciou que para facilitar a explicação chamaria todas as publicações
daquele lugar genericamente de “livro capa”. Lembrou que, diariamente,
como o personagem do conto de Gógol (2013, p.12), “via sempre em tudo
[em todos os documentos] suas linhas limpas, copiadas com uma
tipografia igual, e só percebia que não estava no meio de uma linha, mas
no meio da rua” se seu capote estava com ele. Ele dizia que seu capote
era como uma segunda existência que o acompanhava, “como se contasse
com outra pessoa ao seu lado, como se não estivesse sozinho e [outro
corpo] tivesse concordado em percorrerem juntos a estrada da vida”
(GÓGOL, 2013, p. 22). Com isso concluiu que as capas e os capotes, os
livros e as pessoas, independente do tecido que as conformam (pano,
papel, epiderme), por afinidade mundana, compartilham a mesma
palavra. Ambas são corpos. Cada volume um corpo, cada corpo uma
capa/capote.

Desde então, todos os livros da biblioteca mesmo, depois

de encapados, são carimbados com a palavra “livro capa”.

[451] Estou atravessando, no momento, uma turbulência na escrita. Não
sei se sou eu que falo ou se é o “mesmo”; se é um dos membros adjuntos
ou um dos autores citados; se estou fazendo uma pesquisa baseada em
fontes artísticas e bibliográficas ou se estou descrevendo proposições e
situações; se estou sustentando uma ideia ou se estou, enquanto ficção,
executando uma ideia. Entretanto, ainda que uma “voz”, ocasionalmente,
seja mais presente que outra, não se nota entre elas sentimento de falta
ou de excesso. [Se há incertezas elas advêm da tentativa de controle da
escrita, da tentativa do eu escrevedor (e algumas vezes do eu leitor) de
determinar de uma vez por todas o papel da narrativa e do narrador
(artista, autor, escritor, crítico, relator, pesquisador, fazedor, condutor,
espectador, copiador...)]. Na política de disposição consensual – da arte,
da vida e da escrita –, como diria Monsieur Teste: “Felizes são os outros,
que combinam entre eles mesmos que eles se entendem perfeitamente!
Eles escrevem, eles falam sem tremer” (VALÉRY, 1997, p. 83). Em
alguns fragmentos, da proposição em curso, claudico na primeira pessoa
do singular, outras na primeira pessoa do plural. Algumas vezes também
uso outras pessoas como encosto e até arrisco caminhar sem pessoa. No
entanto, nenhuma dessas pessoas ousa dizer tudo o que o “objeto” lhe
diz, a lógica implícita a cada uma delas as bloqueia. Como afirma Teste
“Aquilo que conheço me torna ignorante. [...] É impossível receber a
‘verdade’ sobre nós mesmos. Quando a sentimos se formar (é uma
impressão), formamos ao mesmo tempo um outro eu insólito... (um

cúmulo da política interna). Entre o Eu claro e o Eu turvo; entre o Eu
justo e o Eu culpado, existem velhos ódios e velhos acertos, velhas
renúncias e velhas súplicas.” Afinal, reconhece Paul Valéry (1997, p. 5659), “É o que contenho de desconhecido a mim mesmo que me faz ser eu
mesmo”. Feitas aqui essas considerações “pessoais”, via Monsieur Teste,
um outro mesmo aparece: “O outro, minha caricatura, meu modelo,
ambos” (VALÉRY, 1997, p. 63). Neste fragmento intitulado 451, do
volume “variações mesmo”, falarei, a partir de agora, “em pessoa”. Não
em primeira, segunda, ou terceira, mas em pessoa. Mais precisamente
falarei como pessoa-livro. Falar em pessoa é fazer do seu corpo um livro,
um livro que se escreve enquanto é lido. Outro dia mesmo um sujeito
desconhecido (em pessoa) viu uma fotografia de uma pessoa-livro. Paulo
Bruscky na vitrine da Livraria Moderna em Recife, ele próprio um livro
intitulado “o que é arte? para que serve?” (1978). De corpo vago, o
sujeito, na ocasião, informou que fazia vinte anos que deixara de ter
livros, havia queimado todos os seus papéis. Agora, conta ele, “Rabisco o
instante... Retenho o que quero. Mas não é isto que é difícil. [Difícil é]

lembrar do que vou querer amanhã!” (VALÉRY, 1997, p. 19). Às vezes
em pessoa tem a sensação de que os livros são apenas receptáculos nos
quais acumulamos informações que tememos nunca lembrar. Outras
vezes, em pessoa acredita que ele próprio é um livro de corpo impreciso.
Um livro com muitas pessoas e, por isso mesmo, um outrem desujeitado.

[451] Tenho que adiantar o andar das letras, pois aqui o espaço é
limitado. De fato todo espaço é limitado, embora alguns possuam
fronteiras pouco visíveis que, enganosamente, produzem uma sensação
de abrangência ilimitada. Curiosamente, cada vez que o mesmo acelera a
escrita, mais espaço resta pela frente. Cada assunto, cada variação do
mesmo desafia o mesmo, tem o tamanho de uma folha. A folha, para a
escrita das “variações mesmo”, é como o dia nas Date Paintings da

TODAY Series de On Kawara. Ambos, folha e dia, são limites, elementos
fechados, que se abrem diante da infindável possibilidade de
continuidade e inversão das folhas e dias anteriores e posteriores. Nesse
caso o antes e o depois animam, entre os elementos, uma relação
contingencial de ordem distinta à fixação de uma origem baseada em
fatos cronológicos. Uma folha equivale a um fragmento do mesmo. Uma
pintura, de um dia, equivale a um fragmento da série de pinturas de
datas. As folhas e os dias começam e acabam. A linguagem, de folha em
folha, e a vida, de dia em dia, se prolongam. A distribuição entre o
presente passado e o presente atual caminham de mãos dadas. Há uma
relação entre as partes do mesmo de implicação e não de explicação.
Como lembra Robert Smithson em trecho do filme Spiral Jetty (1970):
“A história da terra parece às vezes uma estória gravada em um livro,
cujas páginas (cada uma delas) estão rasgadas em pequenos pedaços.
Muitas das páginas e alguns pedaços estão desaparecidos”. Escrevo para
relembrar o mesmo, para juntar os pedaços desgarrados do presente

passado e do presente atual. Mas no eterno retorno das folhas e dos dias
nem tudo retorna. Só há retorno do “mesmo”, no entanto, não é o
mesmo que retorna, mas outro mesmo. Gilles Deleuze (2006, p. 73-74),
em Diferença e repetição, esclarece que o eterno retorno “não pode
significar o retorno do idêntico, pois ele supõe, ao contrário, um mundo
em que todas as identidades prévias são abolidas e dissolvidas”. A
repetição do eterno retorno “consiste em pensar o mesmo a partir do
diferente”. Talvez por isso, pelo que permanece e o que modifica na
repetição, On Kawara (apud OSBORNE, 2012, p. 79) tenha vivenciado –
em suas séries I GOT UP AT, I MET, I WENT – a ideia de uma dupla

consciência. Vejo o caminho e, ao mesmo tempo me vejo no caminho
enquanto caminho. Uma consciência que podemos chamá-la de
consciência em ato. Consciência produzida pelo próprio corpo enquanto
caminha, enquanto se relaciona com outros corpos, enquanto fala,
enquanto descreve. De letra em letra, se foi uma folha mais. Antes de
encerrar, informo que o número 451, que dá título a esta parte mesmo, é,
em grau fahrenheit, a temperatura necessária para que uma folha de
papel entre em combustão.

[o espectador (mesmo) como produtor] Quando começa uma proposição?
E quando termina? Entre a intenção (projeto) e a realização
(apresentação) há uma relação aritmética que Marcel Duchamp
denomina de “coeficiente artístico”. Inclusive, para ele, seria essa relação
“entre o que permanece inexpresso embora intencionado, e o que é
expresso não intencionalmente” (DUCHAMP, 1975, p. 73) o que
delibera a abertura de propósitos e significados das manifestações
(verbais e não verbais) artísticas e, diria também, extra-artísticas. Na arte
do nosso tempo, por meio de estratégias como aquelas de uma
“participação sensorial corporal” e “participação semântica” sinalizada
por Hélio Oiticica (1986, p.91), essa abertura propositiva é enfatizada de
tal forma que, em alguns casos, a audiência é, ela mesma, o outro
produtor. Visto assim, a “colaboração”, da maneira como propõe
Duchamp e Oiticica, é uma diligência bastante atraente para a
abordagem de prolongamentos mesmo. O mesmo enquanto (co)reação –
ação composta por acompanhamento e recolocação – enfatiza a “arte” da
participação. De certo modo toda ação mesmo é uma ação coparticipativa
(por acompanhamento), o “espectador” (mesmo) um produtor. Não há
“mesmo” sem que haja uma formalização pela “audiência”, sendo o
mesmo, ele próprio, em suas variações, a “primeira” audiência que pelo
ato de duplicação e repetição recola os acontecimentos. (Espectador,
espectador mesmo; situação, situação mesmo...). Temos assim, no lugar
de um “coeficiente artístico”, um “coeficiente da (re)apresentação”.

Passamos, como comenta Kenneth Goldsmith (2016, p.22), “do produtor
ao reprodutor”. Na reapresentação a relação aritmética se constitui pela
ausência do ato criador enquanto entidade dominante e impositiva. De

repartição em repartição temos a função autor atualizada e, ao mesmo
tempo, esvaziada.

[perguntas mesmo]1 Como se deslocar do lugar onde se está sem
abandoná-lo? Incompatibilidade entre tautologia e política? A tautologia
é apolítica e a política antitautológica? Como gerar um deslocamento
pela aproximação? Em que medida proposições contextuais podem ser
entendidas como procedimentos autorreferenciais? Até que ponto é útil
fazermos uma distinção rígida entre políticas da arte (tautologia) e arte
política? Temos que escolher entre uma arte autorreflexiva e uma arte
política? Processos autorreflexivos são herméticos, descontextualizados e
apolíticos? Qual a relevância do trânsito entre tautologia e política para a
produção artística contemporânea? Mundos dentro de mundos? “Um
doido que estranha sua própria alma”? Por que não se pergunta? ¿Qué es
el arte? O que designam, pois, as palavras dessa linguagem? Como posso
mostrar isso, a não ser na maneira do seu uso? Essa palavra é usada de
fato desse modo na língua em que ela existe? Onde está o mesmo?
Quando começa uma proposição? E quando termina?

Questione mesmo. Assim descreve Yoko Ono (2009) em Peça de questão: “A peça
significa um diálogo ou um monólogo de questões contínuas, respondidas apenas por
perguntas”. As perguntas mesmos, elencadas nesta folha, estão sendo extraídas de todos
os escritos, todos os volumes (“livro capa”), da biblioteca mesmo.
1

[“a maior alegria do mesmo é encontrar outros mesmos”] Lendo o Livro

dos começos, feito de vários começos da mesma “arte” de começar,
encontro, em um dos começos, fragmentos do relato “para ser lido sem
voz”1 sobre as palavras em rebelião funcional. “Uma palavra resolveu sair
para passear. Assim que pisou na calçada percebeu que o passeio não era
livre nem despretensioso. No momento em que respirou o ar da rua, se
deu conta de que estava presa a um começo e de que era, ela mesma, o
começo de uma história. Teria que ser acompanhada de outras palavras,
exercer uma função razoável dentro de um pensamento ou de uma frase
e não demoraria a chegar o instante em que não poderia mais continuar
o passeio e teria que aproximar-se do fim, para ceder espaço a outras
palavras... A palavra se considerava única, gostava de sua presença diante
de

outras

menos

interessantes

e

mais

comuns.

Prezava

sua

individualidade e, embora não conhecesse sua utilidade ou significado,
tinha-se em alta conta. Fora por essa estima - talvez excessiva - por si
mesma que resolvera empreender aquele passeio; para ver e ser vista,
para caminhar por aí, para perder-se em meio à multidão de pessoas,
coisas e lugares. Mas nem bem mostrou uma parte de seu perfil e já foi
agarrada para servir de começo a alguma história. A palavra tinha horror
a ideias e queria soar solta e simples no espaço, sem significar nada. Ao

Para acessar na íntegra o conjunto de declarações sobre as palavras “inexistentes”
consultar os documentos “para ser lido sem voz”, “para ser falado sem corpo presente” e
“para ser pensado sem mente” localizados no volume “arquivo mesmo”.
1

menos por algum tempo. Não adiantou. Foi obrigada a assumir
significados... Ela se contorceu, tentou evitar a fisgada, a posição de
prumo ao lado de outras palavras; nada fazia efeito. Uma vez posta em
ato, não havia como se deslocar, forçar o espaço para ganhar alguma
possibilidade de manobra e negociação. Nada. Era o que era e pronto; era
conformar-se com seu papel de começadora e passar a servir a alguma
frase em que seria não mais do que acessória. Sabia, por rumores, que
algumas palavras já tinham conseguido, quando postas em situação
funcional, rebelar-se, recusando-se a significar aquilo que desejavam que
elas significassem. Era uma manobra difícil, mas já dera certo. Aquelas
palavras simplesmente não correspondiam ao desejo do proprietário,
mesmo se amarradas a duas bem mais dóceis ao comando externo. Essa
atitude acabou por forçar o latifundiário - também conhecido como
autor - a, em princípio, trocá-las de lugar. Mas nada teve serventia, elas
continuaram a se manter em atitude de teimosia e recusa... A maior
liberdade de todas, que, para elas, mas apenas para aquelas poucas, era
não serem obrigadas a significar algo fixo. A palavra já tinha sido usada
com outros significados, vários outros, mas nenhum lhe agradava tanto
quanto viver em liberdade e abster-se de todo começo” (JAFFE, 2016).

[o espectador (mesmo) como produtor] Para que haja recepção o
trabalho não precisa, necessariamente, ser feito. Nesse sentido, o mesmo,
é uma espécie de produção pela recepção. Sendo a primeira recepção o
próprio ato de reapresentação (mesmo). Algumas proposições não são
“completadas” pelo público, elas são de fato executadas. As instruções de
Lawrence Weiner são claras quanto a esse aspecto. “1. O artista pode
construir a peça. 2. A peça pode ser fabricada. 3. A peça não necessita ser
construída” (WEINER, 1969). Dois trabalhos em formato de livro

Ensembles de Christian Boltanski e Jacques Roubaud (1997) e Cent Mille
Milliards de Poèmes (1961) de Raymond Queneau – um em imagens
fragmentos e outro em frases fragmentos – são exemplos de uma
montagem pela recepção. Um trabalho ainda mais surpreendente no
aspecto participativo são as “[Obras] (in) completas”, 1969, do artista
argentino Edgardo Antonio Vigo. A partir de um envelope contendo
quatro rótulos ([Obras] incompletas I, II, III e IV), o artista apenas indica
aos espectadores, por meio de uma instrução contida no mesmo
envelope, que aqueles rótulos podem ser colados sobre qualquer objeto.
Vigo falava sobre uma translação de porcentagens da produção ao
espectador, conforme uma teoria da participação. Sua proposição
(in)completa, a cada objeto escolhido pelo público para receber o rótulo,
é constantemente atualizada. De modo abrangente, a recepção e a
apresentação (e não o fazer, no sentido tradicional da palavra) ocupam a
centralidade da “produção mesmo”. Como produtor/colaborador, o modo

que encontrei para tentar escapar da armadilha legitimadora de uma
condição privilegiada em termos técnicos, de estilo ou status quo, foi não
fazer nada “novo”. Repetir o que já foi articulado/realizado sob uma
perspectiva da reapresentação e subsequentemente desabilitar o ato
criativo (enquanto ação individualizante). Chamo esta ação de

construção mesmo. Para o mesmo a atenção aos modos de apresentação,
o que inclui possibilidades de aparição extra-artísticas, é a maior
contribuição da arte para a arte e da arte para o mundo, não a
criatividade.

[o

espectador

(mesmo)

como

produtor]

A

transformação

de

espectadores/intérpretes em propositores é sem dúvida alguma um
desvio – “concreto/imaginativo” – nos rumos da prática artística.
Testemunhamos nas últimas décadas, a descentralização do autor/sujeito
pela fragmentação da autoria (coautoria) e pelo enquadramento

intercontextual (participação intelectual, sensorial e política). Conforme
comenta Benjamin Buchloh (2000) nos procedimentos contemporâneos
de apropriação e montagem, o espectador é o elemento ativo que
desestabiliza o lugar autônomo do autor. Contudo, como sabemos, não
ocorreu a morte do autor, a consagração do espectador, a aniquilação dos
limites entre prática artística e prática discursiva e a tão esperada fusão
entre arte e vida. Com esses escombros sobrevivemos. Se historicamente
“as estratégias da alegoria e da montagem [...] transtornaram e
descentralizaram o sujeito hierárquico, gerando a participação pela
particularização do fragmento” (BUCHLOH, 2000, p.189) mais do que
nunca é valido retomar aquelas palavras de Walter Benjamin (1985), em
o “Autor como produtor”, que designam o espectador como outro

produtor. Benjamim, ao “aludir à diferença essencial que existe entre
abastecer um aparelho produtivo e modificá-lo”, indica como ação de
desestabilização da separação “classista”, entre corpo intelectual e corpo
manual, “transformar em colaboradores os leitores ou espectadores”.
Benjamim (1993, p.73-76) ainda, citando Novalis, propõe que “o
verdadeiro leitor [espectador] deve ser o autor ampliado”. No mesmo

viés, John Cage propõe a organização de situações artísticas anárquicas
“que estabeleçam analogias com circunstâncias socialmente desejáveis”,
nas quais “os intérpretes, no lugar de simplesmente fazer o que lhe
ordenam, tem a oportunidade de utilizar suas próprias competências”
(CAGE, 1999, p. 168-172). Seja no âmbito literário, visual ou sonoro, as
colocações referentes à construção pela recepção não estão circunscritas
apenas ao domínio da produção artística. Elas tangenciam a própria ideia
de participação como ato político no seu sentido radical (não
institucional).

[repartição - biblioteca mesmo] Em número muito desproporcional ao
tamanho das seções, com suas incontáveis combinações de letras, as
inexistentes janelas da repartição estão fechadas. Dentro, há um risco
iminente de tudo ruir com o peso dos volumes. Milhares e milhares de
livros com milhares de páginas, todos eles fechados cuidadosamente,
esperam pelo leitor, como prisioneiros que esperam pelas visitas. As
semelhanças entre uma biblioteca, uma prisão e o “serviço de
inteligência” são notáveis, cada um deles separa, classifica, domicilia e
guarda. Arquivam corpos. Há quem diga que no confinamento, os livros,
talvez por solidão, conversam entre si. Afetados que estão com os
murmúrios do arquivo, quando postos em liberdade perdem o traquejo
social com os leitores. Um adjunto da repartição, Henry Thoreau,
preocupado com as aparentes afinidades da biblioteca com as estruturas
de isolamento e controle – concomitantemente, com o mal do arquivo –,
solicita uma janela, uma abertura, afinal, “mesmo a inteligência precisa
de ar”. Dirigido ao leitor e à biblioteca, que agora se faz invertida em
livros ambulantes, o caminho para o pedido, em ato de fala, segue seu
curso. Primeiro, pragmaticamente, recue seus pensamentos. Segundo,
abra espaço, leve seu corpo para longe das ocupações inventariadas.
Terceiro, ultrapasse a barreira das imposições do real e não volte mais.
Nesse trâmite, lembra Thoreau (2012, p. 21), “Quando o súdito recusa
sua submissão e o funcionário se demite do cargo, a revolução se
consuma”. Quarto, leve com você o maior número de corpos que sua

estrutura

incorpórea

permitir.

Quinto,

retire do

confinamento

involuntário todas as peças a “serviço da inteligência”. Recomeçar,
vagando pelo ainda desconhecido “Haverá então tanto mais ar e luz do
sol em seus pensamentos” (THOREAU, 2012, p. 86).

[estilete – livro capa] O popular objeto sustenta o posto de ferramenta
mais utilizada na repartição. São inferidos diariamente inúmeros cortes.
A cada corte um “livro capa”. A cada “livro capa” um número
equivalente

de

infinitamente,

dobras.

Com

(re)(a)talhamos

esses
o

pequenos
acaso.

gestos

repetidos,

Periodicamente,

por

correspondência, oferecemos treinamento aos interessados na nova arte

à mão a(r)mada. Agora mesmo iniciaremos uma pequena demonstração.
Dado o grau de perigo, não do talho, mas da dobra, pedimos cautela. Faça
um corte do tamanho do livro. Calcule uma sobra para as orelhas. Dobre.
Recubra o corpo com o “livro capa” que você acaba de publicar. Os
benefícios da intervenção são incontáveis. Não se esqueça “o
instrumento adequado para a escrita [é] o mesmo da incisão: o estilete”
(BLANCHOT, 2001, p. 66). Afinal, o pensamento, age como um cutelo
que rasga seu caminho. Abre novos espaços e, ao mesmo tempo, com seu
rastro, cria bifurcações inconciliáveis.

[encapar] Como você, que está lendo agora mesmo estas letras, uma
pessoa, talvez a mesma, leu anteontem o seguinte anúncio: Encapo
Livros. Ligou, prontamente, para o número de contato que aparece no
reclame e uma voz, como aquelas que se ouve em uma gravação
telefônica, atendeu a chamada se identificando pelo vulgo, adjunto.
Contou para voz, de forma pueril, que estava interessada nos serviços,
pois desde criança protegia muito bem seus livros. No entanto, o adjunto
a alertou do possível engano. Não que esteja de toda equivocada, pessoa
ouvinte e leitora, de fato encapamos livros, mas nossa capa não apenas
protege. Ela protege e transforma. Somos discretamente responsáveis
pela distribuição, por encomenda, de informações em ato que permitem
que um mesmo seja outro. Caso queira aderir ao programa, acompanhe,
passo a passo, os procedimentos. Relembrando: um “livro capa” é um
abrigo (um casaco) e um disfarce (dupla identidade). Como casaco, vista
com o “livro capa” outros livros ou coisas que possam assumir o lugar dos
livros. Casacos pequenos, casacos médios, casacos grandes. Formatos
quadrados, formatos irregulares. Abrigos opacos, abrigos semiopacos,
abrigos translúcidos, abrigos semitranslúcidos. Escolha uma vestimenta
e com ela incorpore o outro revestido pelo mesmo. Assim os corpos
indiscerníveis em categorias dominantes trilharão desocupados como
fulano, sicrano e beltrano.

[Borges – livro capa] Na repartição, cada vez que cobrimos um livro ou
cada vez que distribuímos um “livro capa” (um pedaço de papel
carimbado com a palavra “livro capa”), registramos as medidas do livro
encapado ou do “livro capa” distribuído e, depois, acrescentamos,
cuidadosamente, no registro de entrada e saída, a primeira letra do livro
encapado e/ou distribuído. A biblioteca em que trabalha Borges possui
apenas um livro com vários exemplares. Em cada parte, em cada canto,
volumes e mais volumes do mesmo “livro capa”. Todos eles empacotados,
embrulhados, numa cor parda que impregna o ambiente como a noite
dos gatos. Conhecida popularmente como lugar de leitura para
desocupadas e desocupados, não há em toda biblioteca mesmo, em toda
sua vastidão, um único livro idêntico. Borges, não faz muito tempo,
escreveu para repartição um pequeno relato que chamou de “A
biblioteca de babel”, lendo esse documento, você saberá que numa
biblioteca, em cada um de seus volumes, aparecem exemplos de
variações com repetições ilimitadas. Na próxima vez que visitar qualquer
biblioteca (outros chamam de universo), experimente procurar pelo
disparate, todos os membros adjuntos da repartição recomendam –
inclusive Borges (2007, p. 77) -, visto que o razoável é uma quase
milagrosa exceção.

[isto] É um corpo que ocupa dois lugares no espaço. Simultaneamente,
faz parte de duas publicações: a “Embarcação” e “O mesmo desafia o
mesmo”. Aqui ela se apresenta como um fragmento do mesmo, lá, o
mesmo corpo com outra aparência se apresenta como uma seção
embarcada. “Biblioteca mesmo: lugar de leitura para desocupadxs” é uma
repartição-instalação-biblioteca-ação proposta em parceria com Kamilla
Nunes. Entre 25 de março e 01 de abril de 2017, no Espaço Embarcação
(Lagoa da Conceição), ocorreu a primeira edição da “Biblioteca mesmo:
lugar de leitura para desocupadxs”, que teve duração de 14 dias. Sete
deles foram utilizados para encapar cerca de mil volumes de livros
pertencentes ao acervo particular de Kamilla, e nos outros sete os “livros
capas” ficaram disponíveis para leitura. Além dos livros, quatro cartazes
foram produzidos, dois filmes foram exibidos continuamente e o público
levou seus livros para serem encapados com o “livro capa”, passando
então, o livro encapado, a pertencer à biblioteca mesmo. Há aqui, nas
“variações mesmo” e em outras partes do “mesmo desafia o mesmo”,
entradas que são extensões corporais desse projeto que vem sendo
desenvolvido desde 2016.1 A 2ª edição da “Biblioteca mesmo: lugar de

A repartição biblioteca mesmo funcionou pela primeira vez no Museu da Fotografia
(Curitiba) dentro de outra biblioteca (Biblioteca para corpos em expansão) na exposição
Corpo sem sinônimo de Luana Navarro. Também em 2016 a biblioteca mesmo funcionou
instalada (por um dia) dentro da biblioteca do SESC Prainha, por ocasião do evento
“Pretexto: publicações de artista” (proposição de Regina Melim) e no Museu Cruz e
Souza na II Feira Flamboaiã (Gabi Bresola/Marcos Walickosky). Em 2017, a repartição foi
instalada no saldão “aviso prévio”, organizado pela Editora Letras Contemporâneas.
1

leitura para desocupadxs” (NUNES; OLIVEIRA, 2017) foi organizada nas
páginas aqui presentes e, paralelamente, nas páginas de uma das seções
da dissertação “Embarcação”. Para acessar as demais páginas desta edição,
sugerimos que o leitor visite o material (a publicação “Embarcação”) que
se encontra disponível para consulta na biblioteca central da
Universidade do Estado de Santa Catarina.2

Versão digital da dissertação disponível em:
http://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/000046/0000463f.pdf
2

[apropriações, desapropriações e reapropriações (mesmo)] Como
instrumento de apropriação, a repetição mesmo, inevitavelmente, nos
conduz à realização de uma superantropofagia. Tenho grandes
pretensões com essa afirmação. No entanto, no caminho até ela, entre ela
e o começo, há muitas implicações. Algumas dessas implicações foram
localizadas nos volumes da “biblioteca mesmo”, outras implicações ainda
estão para serem ditas. Começarei pelas conhecidas e quem sabe chegue
às não ditas. Farei um rápido sobrevoo (uma topografia), do tamanho
desta folha, para detalhar alguns pontos da rota que trilhei até a

superantropofagia mesmo. A trilha começa com uma espécie de filosofia
ameríndia com folhagens anticolonialistas.1 Corpos voltando ao solo
áspero, numa ficção antropológica na qual só existem dois personagens:
indígenas e alienígenas (CASTRO, 2016, p. 8 e p.14). Eventualmente,
entre um e outro, há casos de amor e ódio ou, como propõe Néstor
Canclini, hibridismos. Neste ponto, a trilha se bifurca em dois atalhos.
Um atalho é sugerido por Canclini (2008, p.18-23): “tornar este mundo
mais traduzível” sem deixar de enxergar, nos procedimentos de fusão, “as
contradições e, principalmente, sem deixar de averiguar aquilo que
‘resiste’ ou que não se deixa facilmente ‘hibridizar-se’”. O outro atalho
propõe abrir, entre o traduzível e o intraduzível, um labirinto. As
Visitar apresentação/cartaz da “Unidade descolonizadora: água do cricaré e Work in
regress – água de colonial” no volume “mostrando mesmo”. Para um relato das ações de
1

Araribóia, incluindo a unidade descolonizadora, visitar também os “fragmentos anúncios
(mesmo)” no volume “classificados mesmo”.

folhagens se balançam e no labirinto surge Duchamp, reduchamp e
outros casos de incorporação material e espiritual. As apropriações
quando são reapropriadas geram desapropriações. Desapropriam a
autoridade proprietária do autor e a autoridade mandatária da
“representação”. Como pontua Deleuze (2006, p. 94-95), “o prefixo RE -,
na palavra representação, significa a forma conceitual do idêntico que
subordina as diferenças”. Na reapropriação, o prefixo mudou de sentido,
o RE - é a “diferença diferindo”, é a repetição. Desapropriadas estão todas
as propriedades. Esquartejadas, repartidas, contestadas, engolidas pela
boca da superantropofagia do RE (superantropofagia mesmo). [Ideiascomidas e institucionalizadas pela desmaterialização ou ideias-comidas e
regurgitadas pela rematerialização? (RAMIREZ, 1996, p. 182)].2
Novamente, outro desvio na trilha. Remesmando tudo, fustigou o
implacável sol devorando com a insolação as ideias desmaterializadas e
os corpos rematerializados. Foi mais ou menos nessa altura do caminho
que fiquei sem palavras. Começou a aparecer, com mais frequência,
novas bifurcações. Bifurcações imaginadas e bifurcações praticadas.
Tantas que não tenho como precisar onde entrei e onde saí. De repente,
despertei. Era um sonho. As únicas trilhas que haviam diante de mim
eram os labirintos formados pelos volumes da biblioteca mesmo.
Para um debate sobre arte conceitual e conceitualismos, consultar: OLIVEIRA,
Silfarlem; RIBEIRO, Gisele. “Entre tautologia e política: arte conceitual analítica e
conceitualismos ideológicos”. Em: ARANHA, C. (org.). Desenhos da pesquisa:
conhecimento/produção. São Paulo: MAC//USP, 2014.
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[arquivo mesmo] Periodicamente os membros adjuntos e as membras
adjuntas se reúnem para assistir o filme Fahrenheit 451, de François
Truffaut. O filme, de 1966, adaptado do livro homônimo de Ray
Bradbury, publicado em 1953, virou uma espécie de amuleto da
repartição. Fahrenheit 451, livro e filme, descreve um mundo no qual os
livros e a linguagem escrita foram abolidos. A edição, a publicação, a
distribuição e a leitura de livros foram proibidas. Aquele que é
encontrado portando um livro, ou que possui secretamente uma
biblioteca, é condenado e seus livros queimados. A justificativa para a
proibição é categórica: “os livros não dizem nada”. Ainda por cima, eles
tornam as pessoas infelizes e diferentes. “Todos devemos ser iguais. [...]
Quem sabe quem poderia ser alvo do homem lido? [...] um livro é uma
arma carregada na casa vizinha. Queime-o” (BRADBURY, 2017, p.8182). Contudo, nessa distopia real e imaginária, longe das antenas das
casas, pelos bosques e outros espaços anônimos, viviam pessoas que
haviam se tornado livros. Eram como vozes, livros sonoros, que “falavam
de tudo, não havia nada sobre o que não pudessem falar”. Conversavam
entre si e trocavam olhares. “Milhares nas estradas, nos trilhos
abandonados, hoje à noite, vagabundos por fora, bibliotecas por dentro.
A princípio, nada foi planejado. Cada homem tinha um livro de que
desejava se lembrar e se lembrou. [...] Não somos nada além de capas
empoeiradas de livros, sem nenhuma importância. Alguns de nós vivem
em pequenas cidades. O capítulo um de Walden, de Thoreau, em Green

River, o capítulo dois em Willon Farm, no Maine. Ora, existe uma
cidade em Maryland, com apenas vinte e sete pessoas, que são os ensaios
completos de um homem chamado Bertrand Russell. É quase como se
fosse possível ler a cidade, tantas páginas por pessoa”. Uma pessoa, um
livro. – Algum dia você gostaria de ler a Utopia de Thomas More? –
Claro! – Eu sou a Utopia de More.1 – Não acredito no que estou vendo! –
Sim, também somos queimadores de livros. Seguimos as instruções de
Yoko Ono.2 Lemos os livros e os queimamos, por medo que sejam
encontrados. O melhor é guardá-los na cabeça, onde ninguém virá
procurá-los. Não temos certeza de nada, exceto de que os livros estão
arquivados atrás de nossos olhos. Trocamos olhares aguardando, com as
páginas por separar, leitores que virão nos anos futuros. “De vez em
quando somos detidos e revistados, mas não há nada em nós que possa
nos incriminar. Não julgue um livro pela capa, disse alguém. E todos
riram delicadamente, seguindo rio abaixo.” (BRADBURY, 2017, p. 184186).

É conhecido também, atualmente, o caso de um livro-voz. Um livro que se dá pelo ato
de leitura. Para agendamentos futuros, consultar cartão de visita localizado no volume
“mesmo mesmo”.
2 Em Grapefruit, O Livro de Instruções e Desenhos de Yoko Ono, o último
pedido/instrução de uso daquela publicação é: “Favor queimar este livro depois de ler”
(ONO, 2009). Ben Vautier na mesma época que Ono, ambos artistas Fluxus, usou
semelhante “princípio” para sua caixa de fósforo de arte total: “Queime mesmo, qualquer
coisa, conserve uma última partida (palito de fósforo) para esta caixa de fósforo”. TOTAL
ART MATCH – BOX USE THESE MATCHS TO DESTROY ALL ART – MUSEUMS ART
LIBRARY’S – READY – MADES POP – ART AN AS I BEN SIGNED EVERYTHING
WORK OF ART – BURN – ANYTHING – KEEP LAST MATCH FOR THIS MATCH –
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[arquivo mesmo] Todos na repartição já conhecem a história da novela
literária e do filme Fahrenheit 451. Lá, naquela distopia, muitas pessoas
queimam livros sem nunca ler e alguns outros se transformam em livros
depois de memorizar (e queimar) os exemplares impressos. Como
qualquer adaptação literária para o cinema, o filme provoca admiração e
reprovação. Alguns preferem as ficções não materializadas – preferem
eles próprios imaginar e construir em pensamentos as variáveis do
impossível. Outros preferem as ficções concretas – as ficções que no
lugar de representar incorporam, a cada aparição, a especificidade de
cada dispositivo e o desafio diante do indizível. [Ambos – adaptado e
adaptante - não são documentos (objetos concretos)? E, também, os dois,
enquanto artificio de reprodução, não são ficção?]. Um dos membros
adjuntos da repartição está convencido de que a adaptação (o ato de levar
a informação de um aparato para outro), neste caso do formato livro para
o formato cinema, consta de elementos imagéticos e sonoros que
encorajam a formalização das ideias-problemas contidas no romance.
Podemos dizer que o filme “usa” o livro como se o livro fosse uma
instrução de modos de uso para um mundo sem palavras.

É bem

verdade, como destaca Sol LeWitt (2006, p. 206), “nem todas ideias
precisam ser transformadas em algo físico”. No entanto, conforme
Kenneth Goldsmith (2015, p. 192), “ainda assim, LeWitt insiste em que
eventualmente as ideias podem encontrar alguma forma, algo que Yoko
Ono jamais propõe, já que nunca especifica se sua arte é literária, arte

conceitual, uma receita ou arte plástica; se deve ser materializado ou
permanecer como conceito”. Voltando ao romance, num mundo no qual
o livro foi abolido, ironicamente, o cinema e a televisão (e se fosse hoje, a
internet) são alternativas seguras para a continuidade das narrativas não
literárias. Truffaut, o diretor do filme, de fato leva a sério o faz de conta
da novela de Bradbury (a proibição da linguagem escrita) e materializa
em imagem as “restrições” do livro. Realiza um filme no qual não há,
com exceção dos livros em chamas, palavras escritas. Incorpora de tal
forma a “restrição” de uso da escrita, que até mesmo os créditos autorais
(nomes de atores e equipe de direção) são apresentados sonoramente.
Outro dado relevante, não há nomes de produtos (marcas) no mundo
apresentado por meio das imagens do longa-metragem. Todos os
eletrodomésticos, todas as máquinas, todos os produtos de consumo não
possuem nomes (marcas) em seus corpos. Paradoxalmente, um mundo
sem livros, um mundo sem linguagem escrita, é também um mundo sem
nomes e marcas. Pela primeira vez, os adjuntos da repartição avistaram
um mundo totalmente esvaziado de propaganda visual (essa imagem por
si é de um brilho incendiário), no entanto, infelizmente, com essas
“restrições” passaram a vigorar outras formas de poder, outras formas de
consumo e controle. Igualmente nasceram outras formas de resistência,
outros modos de insurgência. Formas afirmativas e distribuições
anárquicas pautadas no nomadismo da linguagem e dos corpos.

[um brilho incendiário] John Cage (1985, p. 3) já sugeria, em seu diário
de “como melhorar o mundo (você só tornará as coisas piores)”, que não
sabemos quem “salvará” o mundo, se é que ele tem “salvação”. Quem
melhorará o mundo? Serão os humanos? Ou outra existência qualquer?
Sendo os humanos, que humanos? Os humanos da experiência (ação) ou
os humanos da palavra (cognição)? Tudo indica que os humanos em
geral, tanto da experiência quanto da palavra, são os menos habilitados
para tal tarefa. Ora, precisamos mesmo dos livros? Serão eles a existência
transformadora que salvará todas as substâncias do mundo das mazelas
da vida? “Não é de livros que você precisa, é de algumas coisas que
antigamente estavam nos livros. Os mesmos detalhes meticulosos, a
mesma consciência, poderiam ser transmitidos pelos rádios e televisores,
mas não são. Não, não. Absolutamente não são os livros o que você está
procurando! Descubra essa coisa onde puder, nos velhos discos
fonográficos, nos velhos filmes e nos velhos amigos; procure na natureza
e procure em você mesmo. Os livros eram só um tipo de receptáculo
onde armazenávamos muitas coisas que receávamos esquecer. Não há
neles nada de mágico. A magia está apenas no que os livros dizem, no
modo como confeccionam um traje para nós a partir de retalhos do
universo” (BRADBURY, 2017, p. 107-108).1 A leitura não salvará nem
eu, nem você nem a humanidade. Você pode ler e não ser. Você pode ler
Em “Livros mobíliam uma sala, mesmo” Lawrance Weiner (2014) comenta: “Os livros
são apenas uma performance teatral que você pode levar pro banheiro com você”.
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e não fazer mundo. Você pode ler e se entreter. Você pode ler e
simplesmente ler. Você poder ler e nunca esquecer. Você pode ler e
nunca se lembrar. Você poder ler e se engasgar. Você pode ler e
continuar lendo. Você pode ler e deixar de ler. Você pode ler e nada
valer. Você pode ler e sofrer. Você pode ler e corromper. Você pode ler e
escrever. Você pode ler e resolver. Você pode ler e nunca dizer. Você
pode ir mais adiante ainda... Quem sabe se um dia de tanto ler você
descubra que ler não é nada mais além do que ler; “letras, palavras, nada
mais que isso”? Sim, nada mais, uma experiência como outra qualquer e a
ação, um pensamento praticado. Não se iluda. Mas continue. Continue
porque há uma parte que faltou. A leitura não é ler. Ler é maravilhoso.
Maravilhoso mesmo, maravilhoso, um brilho incendiário. A linguagem é
ação. “Todos os meios são prolongamentos” corporais (físicos ou
conceituais), “a roda é um prolongamento do pé, o livro é um
prolongamento do olho, a roupa é um prolongamento da pele [...]”
(MCLUHAN; FIORE, 1969, p. 54-67). O ser da experiência e o ser do
cogito são dois modelos fracassados. Não há um sem o outro, se um
fracassa o outro também. Marshall MacLuhan, muito antes de hoje,
falava sobre a aproximação entre pensamento e ação: “Quando
informação [palavra] se roça com informação [corpo] os resultados são
surpreendentes.” (MCLUHAN; FIORE, 1969, p. 104-106). Não há corpo
mais nem corpo menos. As linhas estão. Leia apenas o que seja palpável
do tamanho de um que abana o rabo enquanto olha.

[versões do mesmo] A artista Dora Garcia em 2002 imprimiu 2000
exemplares do livro Fahrenheit 451 [1957] de Ray Bradbury. Os livros
foram expostos empilhados sobre uma mesa. O livro de Dora é uma [in]
versão do livro de Bradbury. Todos os exemplares foram impressos
reversamente, para serem lidos necessitam de um espelho. Elida Tessler
em 2014, a partir do romance e do filme Fahrenheit 451, desenvolveu
para o Clube de Colecionadores de Gravura do MAM-SP um livro objeto
intitulado projeto Phosphoros. Segundo Cauê Alves (2016, p.15-16), para
desenvolver o projeto: “A artista fez um levantamento de [todos os
trabalhos] e autores citados no livro e no roteiro do filme. Numa placa de
madeira ela gravou em laser, não por acaso um processo de queima da
matriz, todos os autores de um lado e títulos dos livros no outro, tal
como num inventário de biblioteca. Cada um [dos 122 trabalhos citados]
é representado também por um palito de fósforo no interior de uma
caixa, que se torna uma publicação da artista”. Seguindo com as queimas,
ou ato de apropriação como um ato de transformação, que eu chamo de
versões do mesmo, em 1969, Bruce Nauman em Burning Small Fires
(Queimando pequenos fogos) se apropria do livro Various Small fires
(1964) de Edward Ruscha para executar a ação de queima de pequenos

fogos. O livro de Nauman assim como o de Ruscha é composto de
imagens (registros fotográficos) de artefatos que produzem fogo. No caso
do livro de Nauman o artefato utilizado para produzir fogo e o
conseguinte registro fotográfico são as próprias páginas do livro “Various

Small fires” de Ruscha. A ação de queima de Nauman só é possível a
partir da “extinção” do livro de imagens de fogos de Ruscha, ao mesmo
tempo, o objeto, o conteúdo das imagens, não é outro, senão os
“mesmos” pequenos fogos do livro de Ruscha em chama. Há também
casos de autoqueima. John Baldessari, em 1970, depois de realizar uma
exposição de um dia, em seu ateliê, queimou todos os seus trabalhos, na
maioria pinturas, datadas entre 1953 a 1966. Seus trabalhos foram
incinerados publicamente em um depósito de cadáver (um crematório).
Entretanto, embora tenham desaparecido seus quadros (virado cinza),
toda a ação, Cremation Project, ficou documentada por meio das taxas
públicas que ele teve que pagar para a incineração e, também, por meio
da notificação (que é de praxe nestes casos) publicada no jornal de San
Diego.1 Todas essas ações (Dora, Tessler, Nauman e Baldessari) de
inversão,

deslocamento

ou

“destruição”

são

proposições

de

ressignificação, versões do mesmo. Ora é a ação que muda, ora é o
aparato. Ora a ação permanece a mesma e muda o contexto ou o aparato.

Tradução do conteúdo da notificação no jornal de San Diego: DECLARAÇÃO - Estado
da Califórnia - Condado de San Diego. Devidamente juramentado, declara: “Pela
presente se notifica que todos os trabalhos de arte realizados pelo abaixo assinante entre
maio de 1953 e março de 1966 que se encontravam em sua posse na data de 24 de julho
de 1970 foram incineradas no dia 24 de julho de 1970 em San Diego, Califórnia. JOHN
BALDESSARI. Califórnia subscreve e jura diante de mim no dia 7 de agosto de 1970.
MARGARET HAMMERSLEY Notário Público escreve em e por este Estado”.
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[versões do mesmo]1 Seu nome é “Pierre Menard, autor do Quixote”.
Borges é quem relata as aventuras literárias desse autor. Menard é um
romancista que realizou ao longo de sua vida um conciso corpo de
documentos compostos de um soneto e um ciclo de sonetos, quatro
monografias, um artigo técnico, duas traduções, um rascunho, um exame
das leis métricas, uma réplica, um prefácio, um apontamento, uma
análise, uma transposição, uma invectiva, uma definição, uma lista
manuscrita. Esses são seus escritos visíveis. Além dessas peças, Menard é
também autor de um escrito inconcluso. Seu trabalho mais significativo
consta “do capítulo IX e do XXXVIII da primeira parte do Dom Quixote
e de um fragmento do capítulo XXII” (Borges, 2007, p. 37). Borges
estudou minuciosamente os métodos que Menard utilizou para a
realização do Quixote e concluiu que: “Ele não queria compor outro

Quixote – o que seria fácil – mas o Quixote. Inútil acrescentar que nunca
levou em conta uma transcrição mecânica do original; não se propunha
copiá-lo. Sua admirável ambição era produzir páginas que coincidissem –
palavra por palavra e linha por linha – com as de Miguel de Cervantes”
(BORGES, 2007, p. 38). Havia entre Menard e Cervantes uma total

identificação, ao ponto de fazer das palavras de um as palavras do outro.
No entanto, adverte Borges (2007, p. 38-41), aqueles que insinuam que
“Menard dedicou a vida a escrever um Quixote contemporâneo,
Para um conjunto mais amplo de referências artísticas coletadas pelo “mesmo desafia o
mesmo”, consultar o volume “breve história (do) mesmo”.
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caluniam sua límpida memória. [...] o fragmentário Quixote de Menard é
mais sutil que o de Cervantes.” As palavras de Cervantes e de Menard são
verbalmente idênticas, “mas o segundo [escrito] é quase infinitamente
mais rico”. A técnica literária de Menard, carregada de um
antianacronismo plebeu – no qual todas as épocas são iguais ou
diferentes –, nos insta a percorrer a Mona Lisa (1919) de Duchamp como
se fosse anterior à La Gioconda (1502) de Da Vinci, e, anterior às duas,

Lindonéia: A Gioconda dos subúrbios (1966) de Rubens Gerchman.
Outro argentino que parece ter conhecido as técnicas de Menard, por
meio dos contos de Borges, é o artista Eduardo Costa. Em 1970, Costa
apresentou, na exposição Art in the Mind em Ohio, um quadro/cartaz (A

piece that is….) que dizia: “Uma peça que é essencialmente a mesma
peça realizada por qualquer um dos primeiros artistas conceituais, datada
dois anos antes que a original e assinada por outra pessoa”.
Recentemente (2009) o escritor Pablo Katchadjian, usando uma técnica
similar a empregada por Menard de Borges, resolveu engordar o Aleph.
No Pós-escrito do Aleph Engordado, Katchadjian conta que das
aproximadamente 4000 palavras do conto de Borges o dele passou a ter
mais de 9600: “o trabalho de engorda teve uma única regra: não retirar
nem alterar nada do escrito original, nem palavras, nem vírgulas, nem
pontos, nem a ordem”. Com respeito a sua escrita, ele afirma que
procurou não se ocultar no estilo de Borges, mas, muito menos, escreveu
com a ideia de se fazer excessivamente visível.

[arquivo mesmo]1 Para um estudo sobre a relação entre arquivo,
apropriação e montagem na arte contemporânea e, por conseguinte, nas
proposições da “pesquisa mesmo”, os membros adjuntos sugerem a
leitura do artigo “Procedimentos alegóricos: apropriação e montagem na
arte contemporânea” de Benjamin Buchloh (2000) e, também, a leitura
dos livros, ambos de Ana Maria Guasch, Arte y Archivo 1910 – 2010 e

Autobiografías Visuales : del archivo al índice. Buchloh, em seu artigo
(2000, p. 185), retomando as estratégias de montagem e colagem das
Vanguardas Históricas, fala sobre a irreversibilidade das mudanças que
incidiram

“nas

condições

cognitivas”

da

produção

artística

contemporânea e adverte que depois delas “qualquer retorno a uma
autonomia incondicional [...] seria mera pretensão desprovida de lógica e
consequência histórica”. Sem dúvida, uma dessas mudanças cognitivas é
a abertura da arte a aspectos extra-artísticos, o que de certa forma inclui
a própria ideia de montagem (fragmentação e combinação) e apropriação
(recontextualização). Via estratégias de montagem e apropriação, uma
reconfiguração propositiva dos usos e afinidades da arte, conforme
Buchloh (2000, p. 185), admite que “questões como a definição do
material, seu lugar (físico, social e linguístico), seu modo de comunicação
e o público” sejam levados em conta como elementos descentralizadores
As entradas “arquivo mesmo”, “versões do mesmo” e “modos de apresentação” são três
variações sobre o mesmo tema. No conjunto essas entradas apresentam uma coleção de
comentários, proposições artísticas e conceitos relacionados com a ideia de apresentação,
apropriação e enquadramento tautológico.
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de uma condição puramente estética ou visual.2 Quanto ao ato de
coletar/colecionar, Guasch em seus escritos, ao comentar sobre o

paradigma do arquivo, presente na produção artística contemporânea,
fala sobre duas lógicas derivadas dos processos de arquivar: uma lógica
baseada em procedimentos de homogeneidade e continuidade e outra
lógica

baseada

em

procedimentos

de

heterogeneidade

e

descontinuidade.3 Em ambos os casos, de acordo com Guasch (2011,
p.10) “o paradigma do arquivo se refere ao trânsito que vai do objeto ao
suporte da informação, e da lógica do museu-mausoléu [fixação] à lógica
do arquivo [fluidez]”. Nesse sentido, o “arquivo pode ser explicado como
uma tendência ou uma tentativa de formação. Os arquivos não são nunca
completos, pois não são de maneira absoluta um lugar ou um corpus”
(GUASCH, 2011, p.167). Coletar e (re) combinar, fragmentos discursivos
e ficcionais, são alguns dos artifícios explorados pelas proposições do
“mesmo desafia o mesmo”.

Não devemos esquecer que as Vanguardas Históricas (seja a partir da colagem ou da
fotomontagem) já haviam trabalhado com pressupostos extraestéticos definidos por Peter
Bürger (2008, p. 113) como elementos de uma práxis vital.
3 “[…] el archivo contemporáneo ha funcionado a través de dos máquinas o modus
operandi: la que pone énfasis en el principio (de la ley) y del orden topográfico, y la que
acentúa los procesos derivados de las acciones contradictorias de almacenar y guardar
(sin ley). […] homogeneidad y continuidad, al orden de la ley, como son los de Walter
Benjamin y August Sander; otros, por el contrario, se identifican con la pulsión de
heterogeneidad y discontinuidad del archivo anómico, como se puede constatar en el de
Aby Warburg y, si pasamos al campo de las artes plásticas, en las propuestas dispares,
pero coincidentes […], de Kasimir Malevich, Marcel Duchamp y Hannah Hòch”
(GUASCH, 2011, p. 15).
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[versões do mesmo] Em 1930, Gertrude Stein escreveu o poema
autorreferencial “Five words in a line”1 [Cinco palavras em uma linha].
Kosuth em 1965 apresentou, em néon, algumas variações tautológicas da
frase de Stein, entre elas, a frase “FIVE WORDS IN NEON RED”
[CINCO PALAVRAS EM NÉON VERMELHO] e, da série One and

Eight, o conjunto de palavras “NEON ELECTRICAL LIGHT ENGLISH
GLASS LETTERS WHITE EIGHT” [NÉON ELÉTRICO LUZ INGLÊS
VIDRO LETRAS BRANCO OITO].2 Em ambos, tanto em Stein quanto
em Kosuth, as palavras descrevem os próprios elementos que compõe as
frases. Kosuth também realizou outras séries, outras investigações, nas
quais há elementos tautológicos, como por exemplo: Leaning glass (1965)
[quatro placas de vidro, do mesmo tamanho, cada uma com uma palavra:
CLEAR, SQUARE, GLASS, LEANING] e as protoinvestigation One and

Three… (1965) [Uma foto de um “objeto”, o próprio “objeto” e a palavra
– com seu significado – que dá nome ao “objeto”]. Seus trabalhos, suas
proposições, exploram a relação entre linguagem e contexto. Os
enunciados e os “objetos” são apresentados a partir da descrição dos
próprios elementos físicos, conceituais e contextuais que compõe cada
uma de suas proposições. Fazendo valer a expressão wittgensteiniana
(1999, p.29-31) “o significado é o uso”, no lugar da autonomia dos
Poema disponível em Ubu http://www.ubu.com/concept/stein_five.html: consultado
em 13 de julho de 2017.
2 Consultar o catálogo da exposição “El arte como idea como idea” de Joseph Kosuth
realizada no CAYAC, em 1971, na cidade de Buenos Aires.
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elementos – como se tratasse de uma abstração descontextualizada –,
percebemos nas proposições tautológicas de Kosuth uma implicação de
corpos (da linguagem, dos objetos, das imagens e da audiência).3
Notamos também que cada elemento – cada substância/corpo – é
percebido como singularidade e, ao mesmo tempo como múltiplo. Os
corpos se prolongam a partir das variações das repetições. Mas, no lugar
da repetição ilusória – como submissão ao idêntico (representação) – se
dá a repetição como desvio (cada corpo uma definição). Segundo Deleuze
(2006, p. 18), “a mais exata repetição, a mais rigorosa repetição, tem,
como correlato, o máximo de diferença”. Assim como Kosuth, outros
artistas desenvolveram, em distintos formatos, trabalhos tautológicos.
Destacamos aqui o Poem-Schema (1965) de Dan Graham, os Desenhos

Selecionados (1968-1973) de Douglas Huebler, Este papel es una cárcel
(1972) de Horacio Zabala, Momento Vital (1979) de Vera Barcellos e o
livro HandBook (2010) de Laurie Anderson. Todas essas proposições
tomam a descrição da própria página (a autorrepetição) como elemento
de articulação contextual.

Marcando distância das concepções artísticas ligadas ao formalismo morfológico,
Kosuth (1991, p. 92) traça uma diferença fundamental entre a “arte pela arte” e “uma arte
como arte que diz algo sobre a arte sendo arte”. Atualmente, um dos participantes da Red
de Conceptualismos del Sur, Jaime Vindel (2008, p. 220), diferentemente da abordagem
reducionista de muitos artistas e teóricos deste mesmo grupo, defende que a extrema
autorreferencialidade das tautologias kosuthianas, visto de outro modo, representa uma
anulação da autonomia, dado que, a partir delas, constata-se a impossibilidade de
construir significados alheios ao entorno demarcado.
3

[tautologias mesmo] Outro dia, Araribóia, no meio de uma conversa
sobre livro capa, perguntou: “mas o que é tautologia?” Aurélio (2012, p.
729) foi o primeiro a responder. A palavra “tautologia”, no dicionário, é
descrita como “repetição de um mesmo conceito” (uma redundância) ou
um “vício de linguagem que consiste em dizer, por formas diversas,
sempre a mesma coisa”. Não muito satisfeito com essa explicação,
Kosuth, levando o assunto para seu território (da arte), perguntou para
Aurélio: “mas como fica a materialidade do pensamento, seja em formas
da linguagem seja em objetos e situações? O próprio Kosuth (1991, p. 86)
respondeu à pergunta, “podemos entender que um [corpo] é uma espécie
de proposição enunciada [em um determinado contexto] como um
comentário [uma definição] sobre ele próprio”. Com cada forma de
apresentação o dito é reeditado. Cada corpo, a cada contexto, uma
definição (cada corpo, um corpo e vários corpos). LeWitt por sua vez
lembrou a Aurélio e a Kosuth que o conceito de “tautologia” deriva tanto
dos estudos da linguagem quanto da lógica. No entanto, LeWitt (2006,
p.205) ressalva que algumas formas de conhecimento “são mais
propriamente místicas do que racionalistas. Chegam a conclusões que a
lógica não pode alcançar”.1 Concordando com LeWitt, Camnitzer (2009,
p.165) também participa da conversa. Para ele “a tautologia promove
“Para repetir, o que a arte tem em comum com a lógica e a matemática é que ela é uma
tautologia; a “ideia de arte” (ou o “trabalho de arte”) e a arte são o mesmo e podem ser
apreciadas como arte sem que se saia do contexto da arte para a verificação” (KOSUTH,
2006, p.220- 221).
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imaginação mais do que análises”. Borges, o amigo argentino de
Camnitzer, é mais eloquente. Eleva as repetições tautológicas ao infinito.
Desdobra mundos dentro de mundos (Aleph) e constata, pela repetição
desgovernada das letras nos volumes, que a linguagem é um reduto de
combinações incalculáveis (Biblioteca de Babel). Já Wittgenstein (1999,
§ 11), o jardineiro da repartição, trata a linguagem como as “ferramentas
em sua caixa”. No solo áspero do dia a dia, as palavras ganham corpo e
materialidade. Para o jardineiro (1999, p. 93), “A linguagem é um
labirinto de caminhos. Você entra por um lado e sabe onde está; você
chega por outro lado ao mesmo lugar e não sabe mais onde está”. Pelo
visto, algumas construções são mais orgânicas e mundanas do que outras.
Algumas se dão por repetições nuas (mecânicas) e outras por repetições
vestidas (disfarçadas). O que distingue uma tautologia de outra, a meu
ver, é sua intensidade de implicação não explicativa.2 Sua vagueza lógica
expressa pelas imprecisões das formas de vidas da linguagem-corpo. É
essa intensidade implicada (em cada distribuição) que expressa,
conforme Deleuze (2006, p.339) “a bela e profunda tautologia do
Diferente”.

A implicação “tem a função de tornar possível o movimento geral pelo qual o implicado
se [auto] explica ou se estende” (DELEUZE, 2006, p. 322).
2

[repetições mesmo] Deleuze, recentemente recontratado como adjunto
da repartição, propõe algumas mudanças no encaminhamento do
“mesmo desafia o mesmo”. Lembra a todos os “repartidores” que a

repetição é uma condição da ação antes de ser um conceito da reflexão
(DELEUZE, 2006, p. 138). Uma repartição, uma distribuição, como ação
de partilha, extrai da repetição a diferença em seus estados múltiplos e
fragmentados. Em geral, há repartições materiais e espirituais, repetições
nuas e disfarçadas (vestidas). De qualquer modo, explica o adjunto, “a
repetição material e nua, a repetição dita do mesmo, é o invólucro
exterior, como uma pele que desfaz em favor de um núcleo de diferenças
e de repetições internas mais complicadas.” (DELEUZE, 2006. 119).
Repetições dentro de repetições, algumas são mais aparentes outras
menos

aparentes.

Algumas

são

repetições

homogêneas

outras

heterogêneas. Algumas são repetições formais outras repetições
propositivas. Resumidamente, toda filosofia da repetição está dividida
entre essas duas “séries” de repetições: “Uma tem termos e lugares fixos,
enquanto a outra compreende essencialmente o deslocamento e o
disfarce. Uma é negativa e por deficiência; a outra é positiva e por
excesso. Uma é repetição de elementos, casos e vezes, partes extrínsecas;
a outra é repetição de totalidades variáveis internas, graus e níveis. Uma
é, de fato, sucessiva, enquanto a outra, de direito, é coexistência. Uma é
estática, a outra é dinâmica. Uma é em extensão, a outra é intensiva.
Uma é ordinária, a outra é relevante e repetição de singularidades. Uma

é horizontal, a outra é vertical. Uma é desenvolvida, devendo ser
explicada; a outra é envolvida, devendo ser interpretada. Uma é
repetição de igualdade e de simetria no efeito, a outra é repetição de
desigualdade bem como de assimetria na causa. Uma é de exatidão e de
mecanismo, a outra é de seleção e de liberdade. Uma é repetição nua,
que só pode ser mascarada por acréscimo e posteriormente; a outra é
repetição vestida, cujas máscaras, deslocamentos e disfarces são os
primeiros, os últimos e os únicos elementos.” (DELEUZE, 2006, p. 396).
Estou lendo aqui este fragmento e pensando: De fato é possível uma
repetição do mesmo que não seja uma mera repetição do idêntico?
Versões do mesmo são versões da diferença ou versões da igualdade?
Negação do “outro” ou um encontro com o “outro”? O “mesmo” é uma
imitação, uma representação, ou o “mesmo” é uma reatualização do
acontecimento? E “o mesmo desafia o mesmo”, negação do “mesmo”?
Um “livro capa”, repetição vestida? E a diferença, diferenças puras? É
possível uma diferença que não seja negação ou oposição? Um desafio? O
“mesmo” é o símbolo da indiferença ou é o símbolo da posição

diferencial (agora aqui, agora acolá...)? Seria essa diferença a afirmação
do descentramento? Onde situar o mesmo?

[ação mesmo] Hacia un lenguaje de la acción (1977) é uma publicação,
uma exposição impressa, organizada pelo artista uruguaio Clemente
Padin.1 Foi a partir do título dessa publicação que alguns adjuntos da
repartição-ação (desocupados/ocupados) consideraram tanto a linguagem
quanto as situações do mesmo como proposições em ato. Para o adjunto
S, a relação entre performance e ação é análoga a relação entre exposição
e apresentação. Toda exposição é uma apresentação, mas nem toda
apresentação é uma exposição.2 Toda performance é uma ação, mas nem
toda ação é uma performance. Acontecimentos de arte como gente e de

gente como arte (1976) [em Londres e em Caracas] de Diego Barbosa,
agrupava pessoas na rua com intuito de criar ações temporárias. Cada
ação realizada era uma espécie de ficção concreta. [Por volta da 1h00 da
manhã, depois de anotar em seu caderno um comentário sobre o livroprojeto Fidget3 de Kenneth Goldsmith, Raquel Stolf (2016, p.23)
A publicação reúne registros/ações de diversos artistas de diversas nacionalidades.
Para uma abordagem sobre formas de apresentação e espaços de exposição consultar o
fragmento R15 do escrito “Registros sobre deslocamentos nos registros da arte”, de Hélio
Fervenza, publicado no volume Dispositivos de registro na arte contemporânea (2009)
organizado por Luis Cláudio da Costa.
3 Conforme a anotação das 23h59m [sob exercícios de escrita e escuta]: “No livro-projeto
intitulado Fidget, Kenneth Goldsmith falou, gravou e transcreveu os movimentos de seu
corpo durante treze horas de um dia de 1997 [16 de junho – dia do Bloomsday].
Goldsmith anexou um microfone ao corpo e narrou todo movimento corporal que
observou entre 10h00 [quando acordou] e 23h00 [quando foi dormir]. Assinala ainda que
foi impossível descrever todos os seus movimentos, mas o que importava era o
movimento de um corpo no espaço, e não de seu corpo num espaço. E, ao transcrever
tudo o que conseguiu narrar, sublinha que ‘desde o início a peça foi um trabalho total de
ficção’”. [GOLDSMITH apud PERLOFF, p. 91]. (STOLF, 2016, p.23). Em 2016 o livro de
Goldsmith foi traduzido para o português e publicado pela plataforma par(ent)esis.
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pergunta: “Uma ficção pode ser concreta, ao passar [também] pelo
corpo?”]. Estaria uma ficção concreta mais próxima de uma arte da ação,
(do fazer coisas com as coisas e com as palavras) do que da performance,
enquanto categoria artística? Mais próxima da materialidade da
linguagem, da linguagem-ação, do que da reflexão enquanto explicação
ou exterioridade? Em 1977, o artista uruguaio Haroldo Gonzáles criou
uma série de três cartazes: (1) “Juan desafia al Futuro”, (2) “Juan desafia a

Juan” e (3) “Juan Futuro”. Assim como o “mesmo”, Juan ao desafiar a si
mesmo e ao futuro se tornou Juan Futuro, Juan mesmo. Conforme
Cristina Freire (2015, p. 265), “Juan pode ser entendido como um sujeito
comum que, ao desafiar o futuro, desafia a si próprio e, assim,
transforma-se na própria coisa desafiada”. Assim como Juan, o “mesmo”,
de cartaz em cartaz, de “livro capa” em “livro capa”, de troca de olhares
em troca de olhares, de falação em falação, repete: “o mesmo desafia o
futuro”, “o mesmo desafia o mesmo”, “mesmo futuro”. Talvez sejam essas
inversões e continuações dos corpos propositivos do mesmo, da ação

ficção à ficção ação e vice-versa, o movimento de ida e vinda, como diria
Alain Badiou (2017, p. 22), que permite roçar o real, não o real como
submissão4, mas o real como formalização do impossível. Renunciar ao
real sem renunciar ao real é a mais completa das tautologias.

“Tudo indica que, no mundo atual [da democracia técnica e normativa], o discurso
econômico se apresenta como o guardião e o fiador do real”. (BADIOU, 2017, p.10).
4

[versões do mesmo] Ray Bradbury em Fahrenheit 451 aconselha não
julgarmos um livro por sua capa. Os livros, segundo ele, são como os
andarilhos, “vagabundos em seu exterior e bibliotecas no seu interior”.
Mas o que acontece com um livro que é apenas capa? Seu exterior passa a
ser seu interior e vice-versa, no fundo tudo é superfície e sempre haverá
uma capa a mais. O que chamamos de “miolo”, as páginas, cada uma,
uma capa. Pode parecer, mas não estamos falando do “livro capa”,
estamos falando da publicação de Mariana Castilho Deball, Never Odd or

Even Volume II (2011). Essa publicação é uma “coleção” formada por 29
capas de livros. Outro dia a biblioteca mesmo recebeu emprestado um
exemplar dessa “coleção” de capas de livros e, como é de costume na
repartição, acrescentamos uma capa a mais ao livro de capas. Encapado –
o livro de capas propriamente dito –, passou a ter 30 capas. Quando a
repartição recebeu esse curioso exemplar, os adjuntos do setor “a meta é
dobrar a meta, bem dobrada” elucubraram entre si: “as capas de livros do

‘livro capa’ de Deball são capas de livros reais ou são livros reais como se
fossem livros imaginários ou fingidos?”1 Alto lá! Exclamou um dos
adjuntos. Se não me falha a memória, em algum canto dessa vasta
repartição (que alguns chamam de universo) temos um livro de capas
com quase mil capas, uma dentro da outra. Lembrei! Ele está no porão –
“Sabe-se que Borges se sobressai na resenha de livros imaginários. Mas ele vai mais
longe quando considera um livro real, o Don Quixote, por exemplo, como se fosse um
livro imaginário, ele próprio reproduzido por um autor imaginário, Pierre Ménard, que
ele, por sua vez, considera como real” (DELEUZE, 2006, p. 18).
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descendo as escadas – dentro de um volume cúbico chamado “mostrando
mesmo”. Lá está sua viva imagem. Vou buscá-lo. Quando voltou, com as
mil capas em mãos, encontrou todos adjuntos ouvindo Camnitzer
comparando um livro capa dentro de um livro capa com uma Botella de

Coca-Cola embotellada en botella de Coca-Cola (1973). Qual deles é o
verdadeiro “livro capa”? Indagou Camnitzer. A primeira capa, a capa do
meio, a capa final, ou ainda qualquer outra entre elas? No vídeo A

verdadeira Branca de Neve (2009), Pilvi Takala, vestida de Branca de
Neve na porta da Disney, quando questionada pelos funcionários do
parque sobre não ser a verdadeira Branca de Neve, pergunta: “mas a
verdadeira Branca de Neve não é a do conto de fadas dos irmãos
Grimm?”. Há outros exemplares na biblioteca mesmo de uma
inconfundível repetição e trocação: uma metamorfose kafkiana que
reproduz a mancha gráfica do livro mimetizado, o Bla Blablabla (2012)
de Roberto Equisoain; um livro de datas, One Million Years – Past
(1970) de On Kawara; uma ruptura da ruptura, o livro-ação Ruptura
(2016) de Hector Zamora; e o trabalho sonoro Aritmética [The Poest’s
Tongue] (1977) de Ulisses Carrión.

[modos de apresentação] Os espaços expositivos ou de visibilidade da
arte contemporânea, de outra maneira, por sua variedade – e, em alguns
casos, devido à falta de filiação, aparente e conceitual, com os próprios
objetos e situações vinculadas às artes visuais – podem ser entendidos, de
maneira mais abrangente, simplesmente como formas ou modos de
apresentação.

Entre

outros

aspectos,

três

forças

atuam

nesse

deslocamento do “fazer artístico” no que se refere as suas possibilidades
de materialidade e, por conseguinte, suas formas de apresentação: a
tensão entre palavra e imagem (a migração das palavras para a imagem
conforme Basbaum) ou como diria Michel Focault (1988, p.39) a quebra
da “separação entre representação plástica (que implica a semelhança) e
referência linguística (que a exclui)”; a “invisibilidade”, em termos de
identificação por afinidade estilística (ou visual) com os “artefatos”
artísticos (arte que não parece com arte)1; e a incorporação, em práticas
artísticas contextuais – in situ nos termos empregados por Daniel Buren
e site-specificity nos termos descritos por Miwon Kwon –,

das

especificidades contextuais do espaço (físico e conceitual) que abriga o
objeto, a proposição ou ação a ser realizada. Essas três noções – objeto ou
situação artística, dispositivo de circulação e espaço de circulação – não
Usando uma frase de Kaprow, que marca a diferença entre uma “arte que parece com a
arte” e uma “arte que parece com a vida”, Fervenza (2005, p.83) – no artigo
“Considerações da arte que não se parece com arte” – chama atenção para um conjunto
de proposições que “evitam posições identificáveis de uma forma unívoca”, situações
(experiências) nas quais “não há um objeto artístico [veiculado] pronto para ser
apreciado, mas antes um processo”.
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se dão separadas. São instâncias implicadas. Nesse emaranhado de
possibilidades

de

visibilidades,

“invisibilidades”

(disfarces)

e

especificidades contextuais, cada um, cada artista fará suas apostas
propositivas e de apresentação.2 Ricardo Basbaum (2007, p. 24), por
exemplo, em Além da pureza visual (citando Deleuze) sustenta que o
campo da arte – as artes visuais entendida como território híbrido – “é
atravessado por práticas discursivas de enunciados e práticas nãodiscursivas de visibilidades”. Desta forma Basbaum, baseando-se nos
acordos e desacordos das especificidades do par visual/verbal, aposta suas
fichas numa espécie de arte conceitual de “olhos grandes”, uma
visualidade capaz de englobar todos os corpos e linguagens. No entanto,
de certa forma, a indicação de “modos de apresentação” fundamentados
apenas na correlação entre “regiões do visual e do verbal”, reduz todas as
aparições do perceptível e do legível à ordem da visão. Por esse motivo,
na repartição, os adjuntos quando se referem aos dispositivos e demais
recursos de materialização e distribuição do mesmo, preferem utilizar
“modos de apresentação” no lugar de “visibilidades” já que, para eles, as
possibilidades discursivas e não discursivas das práticas artísticas não se
apresentam apenas sob a forma de imagem/linguagem.

Dan Graham, por exemplo, descreve suas proposições para páginas de revista como
objetos artísticos e, ao mesmo tempo, como “linguagem” pertencente “ao marco geral da
cultura” (GRAHAM, 2000, p. 422).
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[modos de apresentação] Hélio Fervenza (2009, p. 103), em seu escrito
“Formas da Apresentação: da exposição à autoapresentação como arte”,
questiona: “Seriam os limites do espaço expositivo, ao mesmo tempo, os
limites da apresentação da arte e de sua concepção?” Para os adjuntos, os
espaços expositivos da arte, até mesmo os mais avançados, estão,
intrinsecamente, permeados por concepções e formatos previamente
normatizados que dificultam a ativação de ações baseadas em corpos e
experimentações extra-artísticas. Numa enquete rápida feita na
repartição, foi perguntado aos membros adjuntos e aos visitantes qual
nomenclatura – entre três alternativas disponíveis: “espaços de
exposição”, “visibilidades” e “formas de apresentação” – dialogava melhor
com as ações da biblioteca mesmo. A maioria escolheu, fazendo uma
pequena troca da palavra “formas” pela palavra “modos”, a opção “modos
de apresentação”, segundo eles, a mais abrangente. Horas antes, Fervenza
(2009, p.112), apoiado pelo pensamento de René Vinçon, depois da fala
de Basbaum sobre “visibilidades”, havia feito um esclarecimento – a
todos os presentes – acentuando que a designação apresentação “não se
restringe aos espaços de exposição e a suas características físicas: ‘É
necessário esclarecer a esse respeito que se toda exposição implica uma
apresentação (como ação artificial), toda apresentação não é uma
‘exposição’ no sentido moderno do termo’. Assim, exposição e
apresentação possuem diferenças em seus atributos e abrangências
semânticas. A apresentação é uma noção mais ampla que a exposição, e

pode,

dessa

forma,

englobá-la”.

Essa

explanação,

seguramente,

influenciou a escolha dos adjuntos e dos visitantes. De qualquer maneira,
a questão não é apenas de nomenclatura. Interessa pensar que cada
contexto/circunstância e aparato discursivo (social, político, cultural,
artístico...) concretiza, a cada apresentação, a cada “visibilidade” –
adotando as palavras de Basbaum (2007, p. 20) – “a colocação do mesmo
problema de outro modo, em outro campo de atividades, através de uma
estratégia diversa de abordagem e desenvolvimento”. São as repetições
do “mesmo” em seus diferentes modos de apresentação, de um aparato a
outro, de um contexto a outro, de uma narrativa a outra, o caminho de
afirmação dos prolongamentos do mesmo que desafia o mesmo. Ou se
quiserem,

como

em

Fervenza

(2009,

p.122),

o

caminho

da

autoapresentação entendida como “flutuação no estatuto, no registro e
no sentido diante de situação, ação ou objeto não-artístico que pode ser
visto como arte”.

[modos de apresentação] Modos de apresentação são modos de
repartição, modos de partilha.1 Pode se dizer também, com o auxílio do
tradutor Jacques Rancière, que, modos de apresentação, são também
modos de ficção nos quais enunciados artísticos e literários “ganham
corpo” (efeito real no lugar de reflexão sobre o real). Ficção percebida
mais como distribuição (partilha) – arranjo dos signos (construção e
materialidade) – do que representação ou explicação do real. Todavia,
essas realidades ficcionais, conforme Rancière (2005, p.55), não são “de
forma alguma uma autorreferencialidade solitária dos signos”. A
autorreferencialidade se dá por implicação dos corpos e não por
isolamento. Ela, a autorreferencialidade – como sinalização contextual –,
“é a identificação dos modos de construção ficcional aos modos de uma
leitura dos signos escritos na configuração de um lugar, um grupo, um
muro, uma roupa, um rosto...”. É por isso que, intervém Kaprow (2003,
p.223), vivo repetindo na repartição, “contexto no lugar de categorias”.
Daniel Buren (2015, p.170), o colunista, aproveita para criticar: “Todos
estão preocupados com a própria significação do objeto que é produzido.
Poucos prestam atenção ao lugar em que esse objeto é visível, como é
visível, quem o torna visível...”. De fato, uma coisa depende da outra,
uma está implicada com a outra, corpo e contexto. De lugar em lugar –
Conforme Jacques Rancière (1995, p.7) “a partilha significa duas coisas: a participação
em um conjunto comum e, inversamente, a separação, a distribuições dos quinhões. Uma
partilha do sensível é, portanto, o modo como se determina no sensível a relação entre
um conjunto comum partilhado e a divisão de partes [...]”.
1

em passagem –, como afirma Deleuze (2008, p.45), somos modos de ser,
“pacotes de relação”. Wittgenstein (1999, p. 67) sabe bem o que isso quer
dizer, ele estimula a todos da repartição a inventar articulações

intermediárias [articulações intermedia para usar um conceito Fluxus]
entre as distintas formas de pensamento e as distintas linguagens verbais
e não verbais: experimente colocar o mesmo problema ou contar a
mesma “história” com diferentes narrativas como faz Raymond Queneau
em Exercícios de estilo; experimente descrever um objeto a partir de
palavras, imagem e do próprio objeto como faz Kosuth; experimente
caminhar, hora ocupado hora desocupado, como Dos vadios vagos2;
experimente fazer conexões entre o visível e o invisível; experimente
fazer conexões entre o dizível e o indizível; experimente fazer conexões
entre formas da arte e formas da vida; experimente fazer conexões entre
o animado e o inanimado; experimente encapar (abrigar) o impossível;
experimente “trocar olhares”; experimente fazer uma falação que seja
fala e ação; experimente fabricar uma arte que não pareça com arte;
experimente descrever uma proposição discursiva que não pareça com
uma proposição discursiva; experimente realizar uma ação política que
não pareça com uma ação política; experimente, como ZAJ, entrar, estar,
tomar uma copa e prosseguir.

Para acessar um desdobramento da ação ocupado/desocupado visitar o volume
“mostrando mesmo” e o volume “dos vadios vagos, mesmo”.
2

[o mesmo desafia o mesmo] Araribóia disse que há um fantasma na
repartição. O fantasma do mesmo. Um fantasma que atormenta todos os
adjuntos. Mas vocês acreditam em fantasmas, perguntou Deleuze para os
outros adjuntos. Wittgenstein (1999, p. 201), um adjunto bastante
antimetafísico, comentou que para ele um fantasma é como um leão. “Se
um leão pudesse falar, não poderíamos compreendê-lo. Isto [também] se
experimenta quando se chega num país estrangeiro, com tradições
totalmente desconhecidas pra nós e aliás, mesmo que dominemos a
língua desse país [das pessoas, dos fantasmas ou dos leões]. Não se
compreende as pessoas [nem os fantasmas nem os leões]. (E não porque
não se sabe o que elas falam para si mesmas.) Não podemos nos
encontrar nelas.”1 De qualquer modo, retomou Deleuze, não há do que
ter medo, o “mesmo” não é um fantasma ele é um simulacro. Simulacro?
– indagaram todos ao mesmo tempo – essa palavra é mais fantasma que
um fantasma. É um fantasma mesmo! Ele vive se disfarçando, “o
simulacro é a letra da própria repetição” (DELEUZE, 2006, p. 41). Cada
coisa, pedra, animal ou ser, é um simulacro, todos somos fantasmas.
Tudo se tornou simulacro. Somos, ao mesmo tempo, modelo e cópia.
“Com efeito, por simulacro não devemos entender uma simples imitação,
mas sobretudo o ato pelo qual a própria ideia de um modelo ou de uma
De outra forma “se anda como um pato e fala como um pato, é um pato” (MCCARTHY
apud WEINER, 2014). Tanto é que Marcel Broodthaers, como parte do Cinéma Modèle
(1970), entrevistou seu gato para saber sua opinião sobre a nova arte e o personagem do
Meu tio o Iauaretê, de Guimarães Rosa, virou onça nos gestos e na linguagem.
1

posição privilegiada é contestada, subvertida” (DELEUZE, 2006, p. 109).
Se todos somos simulacros, se não há um corpo que seja originário e
outro que seja derivado, não há, igualmente, nada que possamos chamar
de representação2 nem de representado. Estou convencido de que não há
corpo mais nem corpo menos, corpo primeiro e corpo segundo. Mas,
disse Haroldo (2004), eu prefiro remesmar do que simulacrear.
Aproveitando a deixa, Wittgenstein (1999, p. 36) adverte sobre os riscos
das designações categóricas: dar nome ao inominável “é algo análogo a
pregar uma etiqueta numa coisa”. É dizer que algo para existir tem que
ter um nome e uma identidade fixa que corresponda a este nome. Um
pensamento assim acaba com qualquer possibilidade de flutuação. O
“fantasma” passa a ter corpo não mais como fantasma, a ficção perde
realidade.3 Propenso a concordar com todos os adjuntos, Michaelsen
(2011, p.37) – o próprio fantasma – interfere na conversa com uma
observação superlativa: “a primazia do concreto sobre o abstrato é um
hábito da mente. [Eu sugiro] que um aspecto importante da
concretização se encontra no seu potencial de pura abstração”.

“A representação é o lugar da ilusão transcendental” (Deleuze, 2006, p. 369).
“O real é sempre objeto de uma ficção, ou seja, de uma construção do espaço no qual se
entrelaçam o visível, o dizível e o factível. É a ficção dominante, a ficção consensual, que
nega seu caráter de ficção fazendo-se passar por realidade e traçando uma linha de
divisão simples entre o domínio desse real e o das representações e aparências, opiniões e
utopias” (RANCIÈRE, 2012, p.74).
2
3

[a meta é dobrar a meta]1 Quando a pesquisa/proposição faz do
comentário (um mesmo) outra parte do mesmo, há aqui um desafio;
quando a pesquisa se posiciona contra o imperialismo do mesmo – que é
a repetição sem diferença –, há aqui um desafio; quando o mesmo toma a
tautologia como política, há aqui um desafio; quando o mesmo dobra a
meta, há aqui um desafio; quando fazer o mesmo não é fazer o mesmo,
há aqui um desafio. O desafio é disfarce e divergência. O desafia não é
negação. Um desafio inverte e continua. Como afirma Deleuze (2006, p.
397), “a repetição tem como potências o deslocamento e o disfarce, do
mesmo modo que a diferença tem a divergência e o descentramento”.

1

Para dobrar e desdobrar a meta visitar o volume “a meta é dobrar a meta”.

[desocupado/ocupado (mesmo) S e L] “Un artista que se va y vuelve; Un

artista que no devela su posición política”; “un artista que siempre hace
lo mismo”; “un artista que dejó todo por vago”; “un artista que no es
profesional pero tampoco es amateur”; “un artista que no tiene palabra”;
“un artista que hace [proposición] autoreferencial”; “un artista
acompañado”. Todos esses (entre muitos outros Un artista) procedem da
lista de Malena Pizani (2016); Outro Un artist (an-artist), Kaprow (2003,
p.221), propõe: “Eu proporia que o primeiro passo prático em direção a
risada fosse nos transformar em [an-arte] [des-artizar nossa atividade],
evitar todos os papéis estéticos, desistir de todas as referências para ser
artista de qualquer tipo. Tornando-nos an-artistas talvez possamos existir
tão fugazmente quanto os não-artistas, pois quando a profissão artística é
descartada, a categoria arte torna-se sem sentido ou, pelo menos,
antiquada. [Abandonar a arte é a arte. Mas para abandoná-la é preciso têla. Essa arte existe como pensamento cuja identidade como arte deve
permanecer desconhecida para sempre.]”. Já Ricardo Basbaum (2014, p.
32-33) interpreta o un-artist de Kaprow – traduzido como an-artista no
sentido de an art/an-artist, que lembra anarquist (em português an-

artista, anarquista) –: “Todo el tiempo arte y vida están envueltos en una
tensión o, por lo menos, en un límite, una especie de paradoja. Sería
imposible tener las dos cosas al mismo tiempo. Es necesario salir del
campo del arte: de sus convenciones, del espacio institucional y de
algunos de sus protocolos. Ahora, si nos situamos en el siglo XXI y

observamos cómo se organiza el arte contemporáneo hoy, percibimos
cómo este movimiento de salir del mundo del arte para acceder al
mundo de la vida – que para Kaprow, en los años 60, era necesario – hoy
se ha naturalizado en gran medida. Parece que lo que pasa hoy es
exactamente lo opuesto: para afirmar esta posición es preciso construir
poéticas que tengan una relación del arte con la vida.” Falando na
relação entre Un artista e anarquista, vale a pena citar o posicionamento
de Duchamp – numa fala sobre o dadaísmo – reproduzida por Maurizio
Lazzarato em “Duchamp and the Refusal of Work” [Duchamp e a recusa
do trabalho]: “Eu sou contra a palavra ‘anti-’, porque é um pouco como
‘ateu’ em comparação com ‘crente’. Um ateu é mais ou menos tão
religioso como um crente e um anti-artista mais ou menos tão artístico
como um ‘artista’. [...] ‘Anartista’ seria muito melhor, se eu pudesse
mudar o termo, do que ‘anti-artista’” (DUCHAMP apud LAZZARATO,
2014, p. 15).1

I'm against the word "anti -", because it’s a bit like "atheist" compared to "believer". An
atheist is more or less as religious as a believer and an anti-artist more or less as artistic as
an "artist." [...] Anartist" would be a lot better, if I could change the term, than "antiartist".
1

[ficções concretas] Orson Wells em “Guerra dos Mundos” produz o “fato
histórico” da invasão dos marcianos, invasão esta que aconteceu apenas
como informação, como linguagem. No dia 30 de outubro de 1938 na
rádio CBS, dentro do programa de adaptações literárias para emissão
radiofônica (Mercury Theatre on the air), Orson Wells levou a cabo a
transmissão de Guerra dos mundos de H. G. Welles. Como relata Paolo
Mereghetti (2008, p.15-17), “[...] devido à técnica de adaptação (narração
em primeira pessoa; [onde] os personagens pareciam viver ao vivo os
acontecimentos relatados) [...]” a emissão feita por Wells desencadeou
“[...] uma onda de pânico no país [EUA]. Quase dois milhões de ouvintes
se convenceram de que a invasão da terra por marcianos estava
acontecendo”. Outra situação, que fez da informação uma ficção
concreta, ocorreu em Buenos Aires. Em 1966, O grupo argentino “Arte

de los médios de comunicación de masa” formado por Eduardo Costa,
Raúl Escari, Oscar Massota e Roberto Jacoby realizaram uma ação que
jamais chegou a acontecer. A ação, intitulada Happening para un jabalí

difunto ou anti-happening, foi encenada como um acontecimento (ou
anti-acontecimento) planejado para existir por meio apenas das
informações publicadas nos meios de comunicação. Em 21 de agosto de
1966, no jornal El mundo, saiu uma matéria, assinada por Edmundo
Eichelbaum, descrevendo a ação que nunca chegou acontecer, a não ser
como informação. Como indica Luis Camnitzer (2009, p.49), em seu
livro Didáctica de la liberación: arte conceptualista latinoamericano, esta

manobra permite – por meio da “informação sobre uma [ação] onde a
informação se converte em [ação]” – que a produção artística [ficcional]
se confunda com a informação [outra ficção] dos meios de comunicação
de massa. Mais recentemente, em junho de 2013, foi publicado, pelo
jornal A Tribuna (Vitória/ES), uma matéria na qual alguns manifestantes
do Movimento Passe Livre (Não é por 20 centavos) apareciam numa foto
com o braço carimbado com a palavra “PATRIMÔNIO”. Segundo
informaram os manifestantes, a ideia surgiu de uma inusitada situação:
“Numa ocupação, usamos uma pintura como proteção e não fomos
atacados pelo BME porque a pintura é um patrimônio. Logo pensamos
que se carimbássemos em nossos corpos a palavra ‘PATRIMÔNIO’, os
guardiões dos bens [os patrimonialistas], confundidos, não nos
atacariam.”1 Também vindo de Vitória, há relatos, por parte da
população, de outras ficções concretas: Araribóia foi visto andando pela
cidade como um monumento errante (O retorno de Araribóia) e algumas
pessoas, de mais idade, falam sobre um estranho caso de uma agência de
descongelamento

(Black

Bloko

Engenharia

ou

Engenharia

Blackconcreta) e uma distribuidora de água de-colonial. 2

Consultar o relato “Re-ação a-braço” (OLIVEIRA et al, 2013), Revista do Colóquio n. 5
(PPGA/UFES), disponível em: http://periodicos.ufes.br/colartes/article/view/7698.
2 Para acessar desdobramentos dessas ações, visitar o volume “mostrando mesmo” e os
“fragmentos anúncios (mesmo)” no volume “classificados mesmo”.
1

[ficções concretas] Assembleia legislativa do Estado do Espírito Santo, 02
de julho de 2013. Após ocuparem a sala da presidência da Assembleia,
manifestantes do movimento “Não é por 20 centavos” utilizaram como
barricada a pintura A ressurreição de Lázaro do pintor Levino Fanzeres.
Marcel Duchamp ao descrever o processo de escolha de seus readymades
(objetos apropriados do cotidiano), segundo um critério baseado “em
uma reação de indiferença visual”, comentou que, inversamente,
“desejando expor a antimonia básica entre Arte e Readymade”, imaginou
“um Readymade Recíproco: usar um Rembrandt como uma tábua de
passar!” (DUCHAMP, 1973, p.141 -142). Muito provavelmente à
margem dessas elucubrações sobre apropriação, com a ação de utilizar
um quadro para proteção de seus corpos, os manifestantes reunidos na
Assembleia legislativa do Estado do Espírito Santo forjaram um

readymade recíproco. Sobre esse episódio, como esclarece Oliveira e
Lopes (2013, p. 431), “dentre todo o mobiliário presente na sala, a
utilização do quadro como barreira revela a reapropriação e utilização de
símbolos e valores contra as estruturas que os dão origem.” O quadro se
tornou uma excelente opção de obstáculo, não pelas características
materiais que apresenta (muito pelo contrário, um chassi de madeira e
pano claramente não cumprem tal função), mas, sim, pela força concreta
e hegemônica que traz em si e representa. As cenas e sobreposições de
tempos se deram do seguinte modo: Na cena I, representada na pintura
utilizada como barricada, Jesus Cristo diante de uma multidão ordena

que Lázaro – que se encontrava morto e sepultado em uma gruta – saia
de seu sepulcro. Cena I (séc. I) – “Disse Jesus: Tirai a pedra. [...] – E,
tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora”. Na cena
II, 02 de julho de 2013, os manifestantes escondidos atrás da pintura A

ressurreição de Lázaro se protegem da polícia e ao mesmo tempo gritam:
“não sairemos”. Cena II – (BME) “Bradou em grande voz: Manifestantes,
saiam para fora.” – (Manifestantes) “Não sairemos, só sairemos quando o
pedágio cair.” Cabe aqui ressaltar a iminência de uma poética da

destruição, e não digo destruição no sentido material, digo, sobretudo,
destruição conceitual ou ressignificação simbólica (reapropriações) nos
termos que distingue Nestor Canclini (2012, p.76): um uso do simbólico
de forma “não oficial”, em detrimento aos “guardiões públicos” dos
monumentos que “costumam afirmar seu valor e suas formas históricas
como intocáveis”. Na repartição biblioteca mesmo, faz algum tempo,
encontramos um volume, um arquivo (inacabado por definição). Um

Inventário de destruições (2014), como o de Éric Watier, reunindo um
conjunto de intervenções no espaço público. Intervenções artísticas – e
extra-artísticas – das mais diversas procedências. Lá abundam, nas
páginas desse grande volume em expansão, exemplos de readymades

recíprocos ou se preferirem de ficções concretas.

[ficções concretas] Tupamaros (Movimiento de Liberación Nacional
Tupac Amarú) foi um movimento político uruguaio que começou a se
organizar em 1962. Em resposta à repressão e à ascensão de grupos
fascistas no Uruguai, os integrantes desse grupo (formado por membros
do partido Socialista e dissidentes da Federação Anarquista) se
organizaram e levaram a cabo diversas ações políticas e, também, ações
armadas de guerrilha urbana. Algumas operações não violentas do grupo
guerrilheiro Tupamaros, segundo Luis Camnitzer (2009, p. 65-83), “eram
construídas como [peça] de teatro”. Entre elas, a mais impressionante e
“teatral” ação realizada pelo grupo foi a operação Toma de Pando,
realizada em 1969. Em memória ao segundo aniversário da morte de Che
Guevara (8 de outubro), simularam um enterro (com a presença de
centenas de pessoas), para tomar a sede da polícia, a sede do corpo de
bombeiros, sede telefônica, bancos e outros órgãos do governo da
pequena cidade de Pando, localizada nas proximidades de Montevidéu.
Para suas ações, o grupo utilizava uma tática de contrainformação,
batizada de propaganda armada, na qual registrava todas as ações de seu
operativo em atas comunicativas que posteriormente foram reunidas e
impressas sob o título de Actas Tupamaras. Recentemente, foi colocada
em circulação [programada] em circuitos ideológico-culturais uma
versão camuflada de propaganda armada + arte à mão armada por alguns
membros anônimos da repartição.1
1

Visitar o cartaz “troco o troco” no volume “mostrando mesmo”.

[ficções concretas] EZLN Exército Zapatista de Liberação Nacional.

Comunicado Subcomandante insurgente Marcos. O então representante
do exército Zapatista revela que, individualmente, nunca havia existido.
Sua figura era apenas uma montagem para burlar os meios de
comunicação. “Marcos un día tenía los ojos azules, otro día los tenía

negro […] todo dependiendo de quién hiciera la entrevista y tomara la
foto. …Había un Marcos para cada ocasión, es decir, para cada
entrevista”. Não há uma figura autoral nem muito menos heroica a ser
lembrada. “Quienes amaron y odiaron al SupMarcos ahora saben que

han odiado y amado a un holograma. No habrá entonces casa-museo o
placas de metal en donde nací y crecí.” Após anunciar sua não existência
como indivíduo, declara que a partir daquele momento deixava de existir
a figura, o “holograma”, do Subcomandante Marcos. “Siendo las 02:08

del 25 de enero del 2014 en el frente de combate sur-oriental del EZLN,
declaro que deja de existir el conocido como Subcomandante Insurgente
Marcos, el autodenominado ‘subcomandante de acero inoxidable’”. Com
o anúncio da “morte” do Subcomandante Marcos surge Galeano. “(Se

escucha una voz en off) Buenas madrugadas tengan compañeras y
compañeros. Mi nombre es Galeano, Sub Insurgente Galeano. ¿Alguien
más se llama Galeano? […] me dijeron que cuando volviera a nacer, lo
haría en colectivo.” (EZLN, 2014).

[corpo político] “É um truísmo desnecessário dizer que a concretização
do corpo político se encontra num estado de mudança e fluxo”. São 14h,
acabo de chegar à repartição (voltando do almoço) e ouço Michaelsen
(2011, p. 36-37) lendo esse fragmento extraído de um dos “livros capa”
subintitulado Porquoi o mal. Não é muito simples acompanhar seus
pensamentos, mas Michaelsen, de um modo implícito ou explícito,
sempre está fazendo política contra a “fetichização da ‘escrita
automática’ da democracia”.

[apresentando o mesmo desafia o mesmo]1 O adjunto S, recentemente,
realizou na repartição uma falação abordando aspectos do “projeto
mesmo”. Naquela ocasião comentou que sua intervenção se centraria
numa pergunta – “como acontece o mesmo”? – feita com muita
frequência pelos visitantes da biblioteca mesmo. Sintetizando, ele
respondeu essa pergunta da seguinte forma: Recorrentemente, na
pesquisa artística intitulada “mesmo” e, agora, na pesquisa de doutorado
na linha de Processos Artísticos Contemporâneos, tenho produzido
“versões do mesmo” e me perguntado pelo mesmo. Escutando “as
proposições do mesmo” notei que o mesmo (como projeto) é, por assim
dizer, apenas uma tentativa de construção de uma ideia do mesmo (da
palavra “mesmo”) em partes coextensivas ao mesmo enquanto
linguagem, materialidade e apresentação. Notei também que nas práticas
(do) mesmo, nem sempre a palavra “mesmo” se encontra presente, o
mesmo algumas vezes é a linguagem verbal (escrita ou falada), muita das
vezes a metodologia (a estratégia), outras vezes os modos de apresentação
(os dispositivos). Correlativamente, cada proposição artística do mesmo,
em execução, incluindo as ações da tese, é uma definição das
possibilidades do “projeto mesmo”. Frequenta-se com a pesquisa, um uso
da palavra “mesmo”, que graficamente apresenta as extensões do projeto,
mas, com as partes do mesmo, sobretudo, incide uma tentativa de
construção de proposições artísticas discursivas pautadas pela correlação
1

Nesta página/variação aparece a palavra “mesmo” 29 vezes.

entre

tautologia

e

política,

sem

tomar

as

estratégias

de

autoenquadramento como pura interiorização (sem exterior) e as
estratégias contextuais como pura exterioridade (sem interior). O mesmo

desafia o mesmo, enquanto sinalização de uma proposição artística
discursiva em forma de tese, propõe no lugar da inovação/negação, a
repetição (reapresentação) das partes (quer sejam enunciados ou
situações), entendendo o marco tautológico como uma versão do político
na arte e o marco contextual como um prolongamento autorreflexivo.
Dito isso, uma vez encerrada a falação de S, as letras presentes (adjuntos
e visitantes) manifestaram suas perspectivas a respeito do “projeto
mesmo”. A partir delas, das intervenções, outras perguntas e colocações
surgiram. Um comentário em particular chamou a atenção de todos os
participantes. Feito por Araribóia, o comentário relacionava as
proposições apresentadas por S com o próprio conteúdo da biblioteca
mesmo. Araribóia disse também – prevendo a prateleira de outra
biblioteca (que não é a biblioteca mesmo) como lugar de abrigo,
apresentação e distribuição dos volumes “livro capa” – que “a
caixa/pacote/capote: o mesmo desafia o mesmo” é uma biblioteca
instalada dentro de outra biblioteca. E, complementando sua colocação,
afirmou: “todos exemplares (corpos físicos) de uma biblioteca, cada um
deles, é uma biblioteca”, ajuntam corpos (pensamentos) que nem mesmo
uma prateleira pode abrigar.

[em uso mesmo] Wittgenstein, o jardineiro da biblioteca mesmo, gosta
muito de falar sobre a materialidade da linguagem. Ele acredita que a
linguagem, como forma de apresentação verbal, é mais do que um
aparelho de comunicação. Na repartição todos os adjuntos dão ouvidos às
recomendações do jardineiro, principalmente quando ele expressa
formas de pensamento que extrapolam as prerrogativas da filosofia
metafísica1 e do regime estético2, o absoluto do invisível e do visível.
Suas falas são terapêuticas, ajudam na “luta contra o enfeitiçamento do
nosso entendimento pelos meios da nossa linguagem” (WITTGENSTEIN,
1999, p.65). Ajudam a nos desfazermos das pretensões puramente
elucidativas (explicativas) da linguagem e, ao mesmo tempo, ajudam a
evitar que sejamos também enfeitiçados pelo mito do conhecimento

Segundo Luiz Hebeche, dela (metafísica) derivam todas as antinomias ocidentais. A
“gramática metafísica” assim como o modelo figurativo da linguagem (objeto-designação)
têm compromissos com a verdade, com a exatidão, com a objetividade, com o
universalismo, com a exterioridade e, sobretudo, com a essência das coisas (perguntas
metafísicas: o que é o homem, o que é o ser, o que é o corpo...). Enquanto, por outra
parte, a “gramática da linguagem”, substituindo a transcendência pela imanência, tem
como compromisso as significações e as ações em uso. Conforme Hebeche (2016, p.195198) “nas Investigações filosóficas, Wittgenstein incita o seu interlocutor para que ‘não
pense, veja!’”. Para Hebeche “o convite para que se ‘veja’ pretende afastar a tendência
para filosofar ao modo metafísico” – “buscar algo que está por trás daquilo que aparece”.
Portanto, ele comenta: “Se a tradição ocidental recorreu a metáfora da visão para
estabelecer os fundamentos do saber, agora a metáfora da visão é empregada para
desfazer a ilusão gramatical da ‘ânsia por generalidade’”.
2 Do mesmo modo que Wittgenstein nas Investigações Filosóficas indica uma mudança
de pensamento, um deslocamento da filosofia metafísica em direção à filosofia da
linguagem, paralelamente, o artista conceitual Joseph Kosuth, pautado pela filosofia
wittgensteiniana, propõe um deslocamento da estética em direção à arte, arte como arte,
arte como pensamento praticado.
1

imediato chamado “experiência”. Tanto as palavras (conceitos) quanto a
experiência podem ser intimidantes quando são adotadas como atestados
de verdade. Badiou, o ajudante do jardineiro, se interessa muito por esse
assunto. Ele acredita que em nome do “real” (ou do verdadeiro)
acabamos suprimindo qualquer possibilidade de um “real” (como
invenção) que não esteja subordinado aos significados categóricos da
palavra “real” (conceito ou hipótese sobre o real) ou à experiência do
“real” (da percepção sensível, do sentimento imediato).3 Pelo visto somos
enfeitiçados tanto pela linguagem quanto pela experiência. Wittgenstein,
para escapar dos efeitos da “ditadura do real” (da linguagem filosófica
elucidativa e da experiência determinista) receita a ingestão diária de
porções de “vagueza”: extrair as “palavras do mundo das essências” e
reconduzi-las ao “emprego cotidiano”. As palavras são mobílias que
usamos – umas com as outras – e não “estudos preparatórios para uma
futura regulamentação da linguagem”. Segundo Wittgenstein (1999, p.
137): “A gramática não diz como a linguagem deve ser construída para
realizar sua finalidade, para ter tal ou tal efeito sobre os homens. Ela
apenas descreve, mas de nenhum modo explica o uso dos signos”.

Para Badiou (2017, p.15) “o mundo sensível [das experiências] – nosso mundo – nada
tem de especialmente nu, ele é totalmente forjado e constituído por relações que
remetem imediatamente à ditadura da figura do real de que parti”.
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breves considerações para uma pesquisa (mesmo)

Além do título, “breves considerações para uma pesquisa (mesmo), este
caderno apresenta dois itens subsequentes: “do projeto mesmo” e “da
pesquisa o mesmo desafia o mesmo”. Estes dois itens estão intimamente
relacionados de tal modo que falar de um é falar do outro. Pensei em
deixar aqui registrado, como escrevedor de uma proposição/tese, algumas
circunstâncias, escolhas e observações que foram solvidas e frequentadas
neste trajeto de pesquisa.

do projeto mesmo
O “projeto mesmo” é uma construção discursiva/prática/ficcional,
elaborada a partir da ideia de adesão por deslocamento (prolongamentos)
– representada graficamente pela palavra “mesmo” –, que abriga um
conjunto de proposições artísticas.
Tudo, ou quase tudo, começou em 2005 quando me foi
apresentado Le Grand Verre de Marcel Duchamp. Não tanto pelo objeto
em si, mas pelo título La mariée mise à nu par célibataires, même (A
noiva despida pelos seus celibatários, mesmo), de imediato o que mais
me atraiu foi a palavra “mesmo”. Não lembro se trazia comigo, de
antemão, um desejo do “mesmo” ou se de fato começou aí.
Quando no ano 2000, trabalhando no MAC-USP, descobri,
montando uma exposição de arte conceitual, que alguns trabalhos
artísticos só existem como projeto, instrução, ação e proposição
participativa (como, por exemplo, a Farmácia de Hevé Fischer), não
imaginava que, anos mais tarde, seria atraído pela palavra “mesmo”.1 Os
tentáculos desta atração foram, com o passar do tempo, encontrando
outras palavras: “repetição”, “redundância”, “tautologia”, “contexto”,
“apropriação”. E, ao mesmo tempo, se distanciado de outras palavras:
“originalidade”, “novidade”, “progresso” e até mesmo “criatividade”.
Recém-formado em elétrica geral, pelo SENAI, trabalhei no Museu de Arte
Contemporânea da USP como técnico (montador de exposições) de 1998 a 2003. Em
seguida, comecei a cursar faculdade de Artes Visuais na Universidade Federal do Espírito
Santo. Costumo dizer que as montagens de exposições foram meu primeiro laboratório
artístico. Sobretudo as exposições, nas quais, como montador, participava de modo mais
direto na construção dos trabalhos. Duas exposições, por motivos distintos, tiveram um
peso considerável no meu imaginário. Foi durante a montagem da exposição “Arte
Conceitual e conceitualismos: anos 70 no acervo MAC USP” (2000) que decidi fazer
faculdade de artes. Naquela época o MAC utilizava a galeria da FIESP, na avenida
Paulista, como espaço expositivo. Em setembro de 2002, véspera das eleições
presidenciais, estávamos montando a exposição “Operários na Paulista”. No dia 27 de
outubro, dia que Lula fez o primeiro discurso como presidente eleito, os operários
tomaram a Paulista. Da Paulista, olhando para o prédio da FIESP, podia-se ler o título da
exposição OPERÁRIOS NA PAULISTA, que ocupava toda a fachada da galeria. Do
prédio da FIESP, olhando para a Paulista, podia-se ver, in situ, os operários na Paulista.
Hoje em dia, retrospectivamente, esta lembrança participa da feitura daquilo que acabei
postulando como proposição artística.
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Pensando bem, é muito difícil localizar, com exatidão, de onde
partiram (e ainda partem) as “motivações” e as “seduções” que me
levaram a escolher a palavra “mesmo” como um trajeto de construção de
situações artísticas. As iniciativas propositivas, às vezes, partem de um
pequeno reflexo, às vezes de uma leitura, às vezes de uma prática, às
vezes de um contexto. A meu ver, uma proposição não é menos nem
mais “legítima” por ter partido de uma leitura ou até mesmo de uma
questão discursiva. Ou seja, podem começar por fazeres que não estão
previamente acomodados como prática ou processo artístico.2
Extrapolando posições que vinculam o fazer artístico, assim como
suas modalidades de apresentação, a uma determinada condição física
(tanto do objeto quanto do lugar/contexto), Miwon Kwon em “Um lugar
após o outro: anotações sobre site-specificity” relata a aparição de
práticas artísticas contemporâneas baseadas numa noção de site (lugarcontexto) específico como vetor discursivo. Pensando como Kwon
(2008, p.173), um trabalho ou projeto artístico seria não tanto um objeto,
mas uma situação (um site) na qual “diferentes debates culturais, um
conceito teórico, uma questão social, um problema político...” são
tomados emprestados e utilizados como arranjos discursivos praticados.
De um modo ou de outro, quase sempre, tomamos coisas
emprestadas, sejam ideias, palavras, teorias, gestos, ações, objetos e até
mesmo contextos. Seguindo essa constatação, nas proposições do
“mesmo” os enquadramentos e os conteúdos são articulados por
apropriação e acompanhamento. Logo, o “mesmo” (enquanto proposição
artística) não possui uma forma ou material que lhe são, por direito,
propriedades específicas, suas formas e conteúdos são tomados
emprestados em cada situação.
Escrever sobre a noção de uma demanda mesmo remete ao
deslocamento entre situações/contextos e situações/contextos. De
diversos modos e com distintas intencionalidades, para geração
Neoconcreta, Conceitual e Fluxus combinar os meios, desfazer os meios,
transitar entre os meios era transgressor e propositivo. Allan Kaprow
Cabe aqui algumas perguntas: uma prática ilegítima ainda é uma prática? Existem
problemas e práticas que são exclusivamente artísticas? O que deveria vir primeiro, a
prática de ler, ver, observar, pesquisar ou a prática de praticar? Ambas? Qualquer uma
delas? Por acaso, não são as práticas, “teorias” e as teorias, “práticas”?
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comenta que para os artistas da sua geração as mídias combinadas eram
um modo de tornarem imprecisas as fronteiras das artes. “Contexto em
vez de categoria. Fluidez em vez de trabalho de arte.” (KAPROW, 2003,
223). Para a geração presente – ou pelo menos para aqueles produtores
politicamente interessados – o que reverbera, de diversos modos e com
distintas intencionalidades, são os deslocamentos contextuais. As
operações intermídia continuam sendo significativas porque propiciam
que todos os “agentes” do circuito artístico e extra-artístico sejam
agitados, deslocados e repensados (artista/espectador/prática/teoria/
crítica/ensino/museu/cotidiano/vida/indivíduo/coletivo). Apesar disso,
argumento, na carta/artigo “Sem título, mesmo: dezembro de 2015”, que
o deslocamento entre situações e situações, incorporando os escombros
da arte, pode gerar inquietações que extrapolam a pura circulação entre
meios (OLIVEIRA, 2015, p.190-191).
Retomando a questão da discursividade anteriormente
mencionada, considero que cada proposição artística do “mesmo”, em
execução, é uma definição das possibilidades do “projeto mesmo” (o
mesmo se mostra em partes), são versões do “mesmo”. Nas práticas do
“projeto mesmo”, nem sempre a palavra “mesmo” se encontra presente, o
“mesmo” algumas vezes é a linguagem verbal (escrita ou falada), muitas
das vezes a metodologia (os procedimentos), outras vezes os modos de
visibilidade (os aparatos). Contudo, todas as apresentações, todos os atos
de fala, todas as práticas (inclusive as discursivas), fazem parte do
“projeto mesmo”, são proposições artísticas, seja na forma de projeto,
comentário ou objeto/situação. Daí o interesse em processos, pesquisas e
artistas que lidam com a linguagem (escrita ou falada) como prática
artística (instruções, declarações e até mesmo escritas argumentativas).
Em qualquer caso, conforme Joseph Kosuth (1991, p.120), “arte significa
práxis, então qualquer atividade artística, inclusive a atividade artística
‘teórica’, é praxiológica”. De certa forma, vejo o projeto mesmo como um
espaço discursivo que funciona como uma máquina de criar versões do
mesmo. Cada vez que falo ou escrevo sobre o mesmo (sobre uma
proposição, uma parte do mesmo), refaço as ações do mesmo sem ter que

lidar diretamente, em corpo encarnado, com os objetos artísticos já
realizados.3
De tanto fazer o mesmo, ao longo dos anos de existência do
“projeto mesmo”, percebi, com o passar do tempo, duas forças
propositivas nas práticas artísticas do “mesmo”: o tautológico
(autorreflexivo) e o político (contextual). A partir dessa constatação,
comecei a estruturar um arcabouço de pesquisa artística baseado nas
experiências práticas e discursivas que eu havia adquirido com as ações
do “projeto mesmo”. Como comentei no início deste breve comunicado,
o “projeto mesmo” surgiu em 2005, no entanto foi em 2008 com a
proposição/instalação/ação “O retorno de Araribóia” (uma escultura que
deambulava pela cidade) e mais tarde em 2013 com as ações “O retorno
Na transição do “projeto mesmo” à pesquisa/tese “o mesmo desafia o mesmo”, algumas
proposições artísticas foram de certa forma, prática e discursivamente, prolongadas.
Corpo cabo cubo (2005), ação sonora de sobreposição e diálogo de tons/vozes e uma
conferencia mismo (2008), instalação contendo a gravação de diversas emissões sonoras
(faladas e ruidosas) sendo apresentadas simultaneamente, virou uma falação, fala e ação –
uma sobreposição de letras vozes, apresentada em 2017 no seminário Bioestética por
letra L em troca de olhares com letra S e em 2018 virou outra falação, a trans-cri-ação da
conferência/performance “A arte de performance teoria e prática por Esther Ferrer”,
composta por letra S e apresentada por letra I e, mais recentemente (2019) virou a falação
um conto de vista para um plano de fuga apresentada no evento Arte Urbana de
Londrina. A exposição outubro (2012) uma ocupação sonora e “vazia” de uma galeria de
arte que era desativada com a presença do público, virou, em 2016, uma ocupação mesmo
(Galeria Dide Brandão – Itajaí) e uma ocupação mesmo virou a ação Dos vadios Vagos –
crachá desocupado/ocupado (2016/17/18/19). O retorno de Araribóia (2008),
instalação/ação de deambulação de uma réplica da escultura do índio Araribóia (na
cidade de Vitória), virou “O retorno de Araribóia, mesmo” (2012), ação de
descongelamento, “Estação de distribuição de água do Cricaré” (2012), água potável decolonial, “Engenharia Blackconcreta” (2013), movimento de desconstrução e
recentemente, em 2017, virou “Work in Regress” (bruma do Cricaré), fragrância eau de
cologne água decolonial. Patrimônio (2013), carimbo sobre corpos e Museu do Bairro
(2014), ação marcha, virou, em 2016, vazamento programado (carimbo em nota de dois
reais) e Museu na rua, museu de rua, museu da rua. A “entrevista urubu mesmo”
(videoinstalação/conferência a partir da transcrição de uma entrevista de Paul Beatriz
Preciado, 2011) – um corpo feminino ora com uma voz masculina ora com um nome
masculino e um corpo masculino ora com uma voz feminina ora com um nome feminino
– virou Troco olhares (2016/17/18/19). O trabalho de embalagem, como montador no
MAC/USP (1998-2003), virou, a partir de 2016, ação de encapar livros (livro capa) na
Biblioteca mesmo...
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de Araribóia, mesmo” (descongelamento), “Água do Cricaré” (unidade de
distribuição), “Patrimônio” (carimbos em corpos), entre outras ações, que
comecei a perceber um desenrolar de um mesmo que desafia o mesmo:
um mesmo contextual e um mesmo tautológico.4
Assim, em seu viés tautológico, o “mesmo” pode ser
compreendido como um “artifício” prático e ficcional, utilizado como
engrenagem de tração processual (enquadramento), no qual a
autorreflexão funciona como uma espécie de política interna. E, ao
mesmo tempo, o “mesmo”, em seu sentido político/contextual, por se
identificar com a exterioridade, com o lançar-se para fora dos limites
circunscritos ao objeto artístico e seus espaços de apresentação, seria não
tanto uma ausência de interior ou um “fora”, senão um prolongamento
combinatório: o contexto de lá mais o contexto de cá.
Contudo, ainda hoje, temos aprendido, via as disputas entre o
legado da arte conceitual e dos conceitualismos, que processos analíticos
são incompatíveis com características contextuais. São anunciados,
recorrentemente, como posições de natureza dicotômicas, o tautológico
como pura interiorização (sem exterior) e o contextual como pura
exterioridade (sem interior). Ao situarmos esses dois conjuntos a partir
da produção artística das décadas de 60 e 70, constatamos, por meio de
relatos artísticos, teóricos e historiográficos, posições – como aquela da
historiadora Mari Carmen Ramírez e, recentemente, dos pesquisadores
ligados à Red de Conceptualismos de Sur – que sugerem uma dicotomia
entre tautologia e política, entre autorreflexão e contextualização. De
acordo com o esquema dicotômico de Ramírez (2001, p.160) – latinoamericano x norte-americano; contextualização x autorreflexividade;
relatividade x tautologia; ativismo x passividade; e mediação x
imediação –, as práticas artísticas pautadas na tautologia operam um
Para mais informações sobre a proposição/instalação/ação “O retorno de Araribóia”
consultar o artigo “O retorno de Araribóia: disputas e migrações na paisagem” disponível
em: http://periodicos.ufes.br/colartes/article/view/7670/5375. Para um relato da ação de
carimbar corpos com a palavra “patrimônio” acessar “re-ação: a-braço” disponível em:
http://periodicos.ufes.br/colartes/article/view/7698/5491. Para desdobramentos das ações
anteriormente citadas visitar o volume “mostrando mesmo”, para um breve
comunicado/anúncio das ações consultar o item “Fragmentos anúncios (mesmo)” no
volume “classificados mesmo” e os itens “[ficções concretas]” presentes no volume
“variações mesmo”.
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reducionismo apolítico, logo, seguindo esse mesmo raciocínio, as
propostas artísticas de viés político e contextual seriam antitautológicas. 5
Gostaria de fazer uma comparação, entre dois trabalhos, para
descrever como me posiciono em relação a aparente dicotomia entre
proposição analítica e proposição contextual. Em 1961, o artista italiano
Piero Manzoni por meio de uma “Base Mágica” transformou pessoas em
“sculpture vivante”. O espectador, seu corpo, uma vez colocado sobre a
“base mágica” era convertido (enquadrado) em “proposição” de arte viva,
provisória ou permanente. No mesmo período, em 1963, o argentino
Alberto Greco com seu trabalho “Vivo dito” sinalizava com um círculo
espaços e pessoas como “[situações] de arte viva”. O trabalho de Manzoni
foi realizado primordialmente em espaços expositivos enquanto que o
trabalho de Greco se dava em espaços públicos (extra-artísticos). Ambos
os trabalhos, a meu ver, são tautológicos e contextuais,
sinalizam/indicam condições preexistentes, mas pouco visíveis enquanto
discurso. No entanto, a ativação histórica/prática/discursiva desses
trabalhos os colocam, recorrentemente, em lados opostos: de um lado o
mito do interior absoluto (tautologia), do outro lado o mito da
exterioridade absoluta (contexto).
Nesse eixo, a partir de ações realizadas via o “projeto mesmo”,
comecei a me perguntar como minha prática artística se posicionava em
relação a aparente incompatibilidade propositiva entre aspectos
tautológicos e aspectos contextuais e políticos. Um artista politicamente
interessado precisa escolher entre “política na arte”, “arte política” e
"política política? A tautologia é apolítica e anticontextual e a política
antitautológica?
Dito isso, sem acreditar e praticar esta polarização, tomei como
resolução artística pesquisar/experimentar, via o mesmo desafia o

A meu ver, os impedimentos gerados pelo enfrentamento entre produção artística
anglo-saxã e produção artística latino-americana tiveram como resultado, na arte atual,
inibir a possibilidade de qualquer reflexão mais detalhada sobre a conformação de outras
possibilidades de entendimento (e usos) da tautologia no contexto brasileiro e latinoamericano. Para mais informações sobre o debate sobre conceitualismos ideológicos e
analíticos (latino-americano e anglo-saxão) consultar a dissertação de mestrado em artes
O mesmo: tautologia e política na arte contextual apresentada por mim em 2014 no
PPGA/UFES.
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mesmo, um ajuntamento. Assim, a imagem/diagrama que melhor
apresenta
a
formulação
artístico-discursiva
proposta
pelo
projeto/tese/testando mesmo é aquela do conglomerado de dois
conjuntos, o tautológico (autorreflexão) e o contextual (político).

da pesquisa o mesmo desafia o mesmo
A pesquisa/proposição/tese “o mesmo desafia o mesmo” é uma
atualização do “projeto mesmo” (do trajeto artístico iniciado em 2005) e,
ao mesmo tempo, mais uma ação do conjunto de proposições do mesmo.
Como comentei anteriormente, é a partir das práticas artísticas
“do projeto mesmo” que surge a ideia de desenvolver uma
pesquisa/proposição/tese na qual o mesmo pudesse desafiar (interrogar) o
mesmo. (O mesmo contextual desafiando o mesmo tautológico, o mesmo
proposição artística desafiando o mesmo proposição discursiva, o mesmo
mesmo desafiando outro mesmo...). Aqui, não apenas a proposição
mesmo é desafiada, mas também seus vários “eus” escrevedores.
Tendo em conta as especificidades da pesquisa em arte, Jean
Lancri comenta que a formulação de uma tese em processos artísticos
propicia um vaivém entre procedimentos artísticos e procedimentos
descritivos (um deslizamento entre proposição e comentário, entre
práticas e conceitos) e, também, haja vista que uma tese em processos
artísticos supõe a existência de um sujeito produtor escrevendo sobre seu
próprio trabalho, “um distanciamento de si mesmo consigo mesmo”.
Lancri (2002, p.20-21) fala da escrita de uma tese em processos artísticos
como um ato de desafio: “trata-se sobretudo, no fim das contas, de se
desafiar, de desdenhar o segredo e de tratar "a si mesmo como um outro".
O modo que o “mesmo” encontrou maior afinidade para lidar
com o vaivém anunciado por Lancri, tanto das partes da pesquisa quanto
do “eu” escrevedor, foi vislumbrar como manobra de sobrevivência a
trocação (ação de troca por deslizamento e não abandono). Nesse
sentido, para realizar esta situação de tese, os “eus” escrevedores
estabeleceram, como enredo narrativo/discursivo, pensar o projeto em si
como uma situação de pesquisa e a pesquisa como um projeto trajeto.
Portanto, “o projeto mesmo” e agora a proposição/tese “o mesmo desafia
o mesmo” são práticas de pesquisa (discursiva/ficcional) que recolocam
(reinscrevem) e não apenas representam as situações e as proposições
artísticas do “mesmo”.
A tese “o mesmo desafia o mesmo” nada mais é do que uma
proposição
do
“mesmo”.
Reiterando,
busco
com
a
pesquisa/proposição/tese expor “o mesmo”, não um mesmo que esclareça

todos os mesmos, mas um mesmo em “funcionamento”. Adjuntamente,
uma parte do “mesmo” já se encontra aqui (na própria formulação da
proposição/tese “o mesmo desafia o mesmo”), outra parte está por
acontecer em outros volumes. Dito de outro modo, as proposições
artísticas – o que inclui o próprio projeto/tese/testando “o mesmo desafia
o mesmo” – reposiciona, em cada aparição, as coordenadas do projeto
trajeto assim como o projeto (reposicionado) reinventa “seus
acontecimentos” por meio da experimentação prática e discursiva dos
diversos “modos de apresentação” 6 (verbais e não verbais) do “mesmo”.
Quando digo projeto trajeto alguns destaques precisam ser feitos,
algumas considerações em torno da pesquisa mesmo. Uma delas é sobre a
própria noção de “projeto”.
Para Caio Vassão (2010), o projeto “não é simplesmente uma
imagem, uma figuração, uma detecção ou uma predileção de uma
realidade”. Ainda “que ele se reporte a uma realidade ulterior; seja uma
referência de uma realidade a ser feita, ele acaba por ser uma realidade
própria.”
Dito isso, assumindo a própria existência do projeto/pesquisa
como mais uma proposição do mesmo e não como pura previsibilidade
futura, me pergunto, reformulando a pergunta de Lancri, qual o
A partir dos estudos sobre arte conceitual e também da prática como professor
substituto na UFES durante o ano letivo de 2011, venho utilizando a ideia de “modos de
apresentação” para me referir às possibilidades verbais (discursivas) e não verbais (visual,
sonoro, tátil, gestual e etc.) das proposições artísticas. Hoje em dia, há muitos professores,
pesquisadores e artistas interessados na perspectiva contextual, na qual as ideias artísticas
não são tratadas como objetos autônomos, desvinculadas de um lugar de aparição, de um
dispositivo físico ou discursivo. Inclusive, na arte contemporânea, muitos trabalhos são
feitos em ato, ou seja, estão diretamente ligados ao espaço de apresentação. Alguns
também, algumas propostas de “intervenção”, acontecem em ambientes e formatos
“extra-artísticos”, o que provoca um distanciamento de modelos expositivos tradicionais.
Quanto a essas mudanças no processo de “exibição”, há alguns artistas autores, no Brasil,
que fazem um debate sobre as proximidades e diferenças entre exposição, apresentação,
visibilidade e linguagem, como por exemplo, Ricardo Basbaum em Além da pureza visual
e Hélio Fervenza no escrito “Formas da Apresentação: da exposição à autoapresentação
como arte”. Além deles destacamos também os estudos de Wittgenstein em Investigações
Filosóficas sobre linguagem verbal e não verbal. No volume “variações mesmo” do
conjunto de escritos do “mesmo desafia o mesmo” são apresentadas algumas entradas
sobre “modos de apresentação” a partir dos autores anteriormente citados.
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momento de abandonar o projeto (pesquisa) e iniciar o trajeto
(pesquisa)?
Ensaiamos com a “pesquisa mesmo” uma alternativa de condução
na qual imaginamos um trajeto como projeto e um projeto como trajeto.
A meu ver, o que permite esta condução de pesquisa é enxergar no
mesmo desafia o mesmo a oportunidade de colocar em funcionamento
uma dupla ação de desligamento: um vaivém, como ato flutuante, que
procura não instituir acomodações distributivas baseadas em
condicionantes apriorísticos sem, contudo, por esta razão, instituir
condicionantes a posteriori. O mesmo se faz (e se refaz) quando faz, nem
antes nem depois. No mesmo tudo é fio da meada (é isso mesmo),
escapamos com ele de ter que estabelecer um limite visível e uma
margem de distanciamento preciso entre momento “projeto”, momento
“trajeto”, momento “pesquisa”, momento “proposição”, momento
“prática”, momento “comentário”. Um momento recoloca o outro sem
haver, necessariamente, entre eles, uma linha divisória. Portanto, se a
estratégia do projeto/pesquisa/proposição o mesmo desafia o mesmo é
manter o trajeto como projeto, logo não haveria em definitiva, como
sugere Lancri (2002, p.27), nem “conceitos [operacionais] dos quais será
preciso saber distanciar-se” nem “o momento decisivo do despojamento
e da rejeição do projeto”.
Para além disso, no caso das proposições artísticas, há também,
“entre o que permanece inexpresso embora intencionado [projeto], e o
que é expresso não intencionalmente [realização]” uma relação
aritmética que Marcel Duchamp (1975, p. 73) denomina de “coeficiente
artístico”. Tal coeficiente indica que nenhum projeto, nenhuma intenção
produtiva, pode antever completamente o futuro (a recepção) e
nenhuma realização (apresentação) pode abdicar por completo de seu
passado (o que foi inicialmente projetado). A “pesquisa mesmo”, situação
conglomerada dividida em acontecimentos do mesmo, carrega consigo
um desejo constante de adesão ao agora e, por conseguinte, uma
reatualização do agora no agora mesmo (projeto trajeto como pesquisa e
proposição).
Quero aproveitar o que foi anteriormente dito sobre projeto
trajeto para tecer, igualmente, algumas considerações sobre a escrita
mesmo. Com as minhas considerações sobre a escrita mesmo pretendo

mostrar de que modo uma proposição/tese enquanto comentário é um
comentário membro do corpo comentado. A escrita de uma
proposição/tese, seja por meio de conceitos operacionais, seja por meio
de conceitos descritivos, age sobre uma situação/produção, sendo ela
mesma uma situação/produção.
Nessa perspectiva, as aspirações da escrita mesmo vão de
encontro às palavras de Michel Foucault (2011, p. 25), proferidas em A
ordem do discurso, no que diz respeito à relação entre corpo escrito e
corpo reescrito. Conforme Foucault (2011, p.25) “o comentário não tem
outro papel, sejam quais forem as técnicas empregadas, senão o de dizer
enfim o que estava articulado silenciosamente no [corpo] primeiro [(na
fonte primária)]. Deve, conforme um paradoxo que ele desloca sempre,
mas ao qual não escapa nunca, dizer pela primeira vez aquilo que,
entretanto, já havia sido dito e repetir incansavelmente aquilo que, no
entanto, não havia jamais sido dito”.
Além do mais, somado às situações anteriormente descritas (o
projeto trajeto e a inclusão do comentário como parte/proposição), a
escrita de tese mesmo guarda consigo um atributo peculiar. Esta
característica silenciosa, praticada a partir da combinação de uma
“Declaração provisória de supressão conceitual e estética” com um
comunicado “para ser lido sem voz; sem corpo presente e sem mente”,
reivindica a possibilidade de conceber uma prática artística sem um
objeto (sem a palavra “obra”) e uma pesquisa sem significados (sem a
palavra “texto”). A manobra, anunciada no item 15 do “guia de
procedimentos (mesmo)”, proporciona aos “escritos mesmo” uma
flutuação de conduta que reforça sua capacidade de permuta por
prolongamento. Por sua vez, uma “pesquisa mesmo” recusa acolher,
como procedimento científico-acadêmico, a adoção do par binômio
prática/teoria que tende a identificar docilmente o objeto artístico (as
práticas de visibilidade) como uma ilustração desprovida de capacidade
discursiva e a prática verbal de escrita (o comentário) como mera
descrição explicativa das virtudes do objeto em questão.
Combinando situações artísticas com situações discursivas, a
“escrita mesmo” assume, portanto, ambas as posições, da escrita como
(situação) e da escrita sobre (situação). A “escrita mesmo”, nesse sentido,
se aproxima assim, por analogia, das proposições do artista Sol LeWitt

(2006, p.207) que em suas frases sobre arte conceitual indica que suas
“sentenças comentam a arte, mas não são arte” e, ao mesmo tempo,
afirma que “se as palavras forem usadas, e elas procederem de ideias
sobre a arte, então elas são arte e não literatura”.
Na mesma linha, servem de referência os procedimentos
adotados por Raquel Stolf, artista e orientadora dessa
fala/escrita/proposição/tese/mesmo, relacionados ao uso duplo da
linguagem verbal (escrita ou falada) como proposição artística e
comentário. Stolf em suas investigações artísticas utiliza os termos “(sob)
sobre” para indicar situações discursivas combinadas. O “sob” indica uma
espécie de estado de embriaguez ou “uma escrita sob o efeito de um
processo e/ou de um projeto artístico, de seus procedimentos e percursos,
sendo que investigações ‘sobre’ poderiam ocorrer dentro do estado sob
ou nele embutido” 7, ou ainda, atuando como mais um efeito de
acompanhamento. Como exercício de uma “escrita mesmo”, para o
presente futuro: “desafiar e desfiar o mesmo”. 8
Cada agora, cada volume, escreve e reescreve o mesmo. Cada
volume um mesmo que remesma, um mesmo que começa e recomeça.
Cada volume um exercício de escrita. Cada proposição mesmo, uma tese.
Assim, uma tese mesmo, uma tese por fragmentação e repetição,
apresenta uma multiplicidade de mesmos (uma recopilação de
proposições em funcionamento). Uma tese mesmo é um exercício de
escrita que beira o absurdo.9 Pois uma escrita que desfia e desafia, muita
Colocação (oral) de Raquel Stolf, durante encontro de orientação, sobre metodologia de
pesquisa em processos artísticos.
8 O artista José Luis Castillejo no livro La escritura no escrita (1996) fala dos efeitos e
paradoxos de uma escrita não escrita como uma escrita que deletreia e desletreia. Uma
escrita imprópria e deslocada. Uma escrita que é ao mesmo tempo complementária e
antagônica. Uma escrita que representa e que apresenta. Uma escrita que reconhece que
nem todo fazer é fazer, nem todo escrever é escrever. Uma escrita que, quando o já feito
da arte se encontra com o já feito do mundo, faz duplicação dos feitos refeitos. Uma
escrita na qual o leitor no final sabe tanto quanto no começo. Uma escrita volume, sem
fim. Uma escrita como escrita. Uma escrita contextual. Uma escrita mesmo.
9 Umberto Eco em seu livro Como se faz uma tese afirma que uma tese tem como
“extensão média” entre cem e quatrocentas laudas. Comparativamente, uma tese mesmo
é pequena demais (cada volume contém o equivalente a 41 folhas no tamanho 14,8 por
21 cm) e grande demais (os 11 mais 11 volumes contém 451 folhas em dobro). Minhas
afinidades produtivas, como um escrevedor de tese, estão mais próximas das
7

das vezes, se aventura por picadas (sem pavimentação e sinalização) que
um escrevedor de tese não costuma frequentar.
Uma escrita mesmo, tomando outro termo emprestado de Stolf
(2016, p.23), por sua vez, leva o pesquisador/escrevedor a experimentar a
materialidade da escrita/proposição como uma “ficção concreta” (uma
ficção que tem corpo). Quando faço o mesmo (mesmo proposição,
mesmo ação, mesmo observação...) gosto de imaginar que há, no ato de
escrever, uma flutuação, entre vida, arte, literatura e pensamento, que
desabilita aquelas configurações e prerrogativas produtivas
(predeterminadas) atribuídas a um fazedor/pesquisador em artes.
AO MESMO TEMPO QUE CONSTRUO A TESE (proposição
descritiva) CONSTRUO O MESMO (proposição artística). Alguém pode
objetar e dizer que toda tese, por conta das diversas interpretações
possíveis sobre determinada produção, possui um “objeto” em
construção. Em alguns casos, as interpretações (escrita sobre) mudam,
mas o objeto em questão já está definido e acabado. A TESE MESMO É
UMA SITUAÇÃO (um conhecimento por montagem), na qual a
proposição mesmo é construída, a cada volume, pelo escrevedor (escrita
como/sobre/sob) e reconstruída, a cada acesso, pelo leitor (leitura
como/sobre/sob) a partir das combinações dos volumes.
Derradeiras considerações de um escrevedor mesmo, sobre uma
“pesquisa mesmo”, quero apresentar. Para tanto, retomarei a ideia de
discursividade, apresentada no início deste caderno e certas observações,
principalmente perguntas, que foram feitas por mim no artigo “Uma e
três páginas: algumas considerações sobre pesquisa em processos
artísticos contemporâneos”. O propósito da conversa, doravante
anunciada, é refletir sobre o cruzamento entre pesquisa em arte e
pesquisa acadêmica. Começo o assunto perguntando: Como a arte, como

considerações feitas por Jacques Derrida em El tiempo de una tesis. Recomendo a leitura
deste livro a quem pretende dedicar tempo para escrever uma dissertação de tese. Ali,
Derrida fala da escrita de uma tese como um acontecimento, como um trajeto que escapa
inclusive das formas clássicas de pesquisa e escrita de uma tese. Ele sugere como
caminho, uma (não) tese, um pensamento que não separa o literário do argumentativo, a
ficção da não ficção. Derrida demorou muitos anos para terminar sua tese. Partindo desse
fato ele pergunta sobre o tempo de uma tese, pergunta, inclusive, se o tempo de produzir
teses já não passou.

forma de conhecimento/pensamento/imaginação, pode contribuir para a
formação de um conhecimento acadêmico? Em que medida, em que
aspectos, a pesquisa em arte é favorecida com a adoção de procedimentos
acadêmicos científicos? Como cada um desses espaços (prática artística e
prática científica) trabalha com as noções de conhecimento prático e
conhecimento teórico, a consenso sobre essas questões? Como incluir de
forma efetiva na pesquisa em processos artísticos outros procedimentos
investigativos e experimentais (previsibilidade imprevista) que não
dizem respeito apenas à adoção dos documentos literários como fontes
inertes? Como equacionar processos criativos com processos de pesquisa
de modo a conceder emancipação propositiva a ambas as formas de
conhecimento?
É oportuno trazer à baila o escrito “Por que un arte de
investigación” (1973) do artista Edgardo Antonio Vigo que,
recentemente, a partir de minhas leituras de segundo mão, com ele
tropecei.10 Vigo reconhece, em sua própria prática, os efeitos produtivos
de uma arte de investigação. Uma arte de investigação, segundo Vigo,
apesar de sua aparente impopularidade e hermetismo, é uma arte que
realiza um diálogo silencioso entre “el TRABAJADOR PLASTICO DE
INVESTIGACION y el espectador”. É a partir da arte, como forma de
construção de mundo, que Vigo, em muitos dos seus trabalhos irá
praticar o que ele chama de realidade abonada [realidade ajudada]. O
termo lembra os readymades ajudados de Duchamp. No entanto, no caso
de Vigo, são as ações artísticas (ficções concretas eu diria) que, a partir de
pequenos deslocamentos, modificam as realidades nas quais elas estão
inseridas (realidades ajudadas). Vigo declara, no impresso A proposito de
las utopias realizables/realidad tangible/realidad abonada (1986), que
“una realidad abonada, basada en ir más allá del hecho-em-sí [realidad

tangible]...pasa entonces por una interpretación del hecho y en base a
Iniciei na Espanha, durante o período que participei do Programa de Doutorado
Sanduíche no Exterior (PDSE), os exercícios de leitura de segunda mão. Para um
detalhamento da ação consultar o caderno “exercícios mesmo”, presente neste volume
(livro capa). A leitura do escrito de Vigo, sobre arte de investigação, me levou a
consultar, no arquivo de publicações de artista do Centro de Documentação do Museu
Reina Sofia e do Centro de Estudos e Documentação do MACBA, um conjunto de
trabalhos impressos realizados por Vigo.
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esta interpretación UN NUEVO HECHO pasa por la realidad-abonada,
es decir aquella que se ha concretado a través de una hipótesis tan real
como el hecho en sí”.
Outro aspecto, a arte de investigação, dirá Vigo, não é uma arte
muito cômoda, nem para o artista nem para os espectadores. O filtro
analítico-crítico promovido pela arte de investigação, como fórmula
caleidoscópica que utiliza todos os canais de comunicação como
ferramenta comunitária, repele, segundo Vigo, “interesses bastardos”
pois reduz os espaços por meio dos quais o fazedor artista mantinha
contato com preocupações advindas do mundo do espetáculo e
vinculadas ao circuito da arte (publicidade, sucesso e consagração). Do
mesmo modo, uma arte de investigação requer outra postura por parte
dos espectadores: “… ciertas [situaciones] de LECTURA LENTA, de

compresiones procesadas y de hermetismo a desarrollar por el propio
observador…son necesarias y deben convivir para que un hombre
formado dualmente pueda en ambas actividades tener RESPUESTAS…”.
Não é à toa que Vigo em seus trabalhos de “arte de participação”, como
suas “[Obras] (in) completas” (1969), fala sobre la translación de algunos
porcetajes de la creación ao público participante. Na mesma linha dos
trabalhos investigativos e discursivos de Vigo, não é à toa também que
Jorge Glusberg dirá que as proposições artísticas em forma de
anteprojetos de Horacio Zabala, como o ANTEPROYECTO PARA
PERPETUAR UNA ACCIÓN A TRAVES DE UNA PALABRA, propõe o
abandono de posições conservadoras que emolduram o artista como um
sujeito privilegiado, detentor da verdade e intérprete exclusivo dos
significados de suas proposições.11
Por outra parte, Kosuth, como outros artistas conceituais,
defenderá uma postura na qual o artista exerce, como um investigador de
definições (arte como arte), uma prática de ampliação dos significados.
Conforme Kosuth (1991, p.18): “Ser um artista agora significa questionar
a natureza da arte”. Nesses termos, pensando um artista como um
pesquisador, Kosuth afirma que o que torna o trabalho de um artista, ou
de qualquer outro pensador, relevante para seu campo de atuação – e

11

As declarações de Glusberg aparecem em publicação feita por motivo da exposição

Anteproyecto Para: de Horacio Zabala celebrada em 1973 no CAYC em Buenos Aires.

para o conhecimento como um todo – é sua contribuição à história das
ideias. Desta forma um artista mais do que promover uma ampliação
apenas material sobre as possibilidades de se fazer arte, promove uma
ampliação, sobretudo, à compreensão da produção artística.
Acredito que ambas as posturas, a de Vigo e a de Kosuth, são
complementares. Tanto a do artista pesquisador Vigo que compartilha
com os espectadores de maneira mais direta e explícita a
responsabilidade sobre a feitura (prática e discursiva) dos trabalhos de
arte quanto a postura de Kosuth que fala de uma “responsabilidade” do
artista em resguardar o significado de suas proposições daquelas
colocações pasteurizadas, muitas das vezes anunciadas pelos circuitos
institucionalizados e seus agentes, que acabam anulando qualquer
movimento crítico de aversão aos estatutos conservadores, apolíticos,
mercadológicos e elitistas da arte.
Assim, considerando, como indica Basbaum (2006, p.71) em “O
artista como pesquisador”, as diferenças produtivas entre ‘circuito de
arte’ e ‘espaço acadêmico’, mas também as possibilidades de passagens
produtivas e ritmos relacionados entre diversos campos e papéis,
metodologicamente, é importante para a proposição/tese o mesmo
desafia o mesmo abarcar o próprio trabalho de pesquisa como parte da
produção artística e, do mesmo modo, perceber a produção artística
como uma possibilidade discursiva que, como uma arte de investigação
praticada, não descuida de seus “modos de apresentação” (as diversas
maneiras de se dizer o mesmo).
A meu ver uma das características mais relevantes da produção
artística é a atenção aos modos de apresentação (incluindo também suas
instituições). Logo, um artista, interessado na escrita como espaço
expositivo e como modo de apresentação, não está apenas interessado nas
possibilidades de vinculação descritiva que tal dispositivo oferece, mas –
sobretudo – nas possibilidades imagético-discursivas que se abrem à
outras
formas
de
visibilidade.
Com
frequência,
escrevedores/pesquisadores realizam seus trabalhos acadêmicos sem que
a estrutura material que irá receber suas “mensagens”, seus comentários,
seja levada em conta como parte do processo de escrita, como parte da
produção/pesquisa em curso. Contrariando essa lógica, muitos artistas
interessados na utilização do espaço impresso (livros, revistas, trabalhos

acadêmicos, publicações) como espaço expositivo, dedicam atenção não
só às estruturas narrativas como também aos modos de visibilidade
(formas de apresentação).
Igualmente, a migração do artista (seja como aluno, seja como
professor, seja como pesquisador) para as universidades e para os
programas de pós-graduação, como comenta o artista Victor Burgin
(2013, p.187) em “Reflexões sobre ‘pesquisas’ de doutorado em Artes
Visuais”, provocou na produção artística um “declínio da linguagem da
‘criatividade’” e, consequentemente, um “fortalecimento da linguagem
da ‘pesquisa’”.
Com isso, somam-se às tradicionais atribuições do artista e da
pesquisa não acadêmica em arte as novas atribuições, nas quais um artista
como pesquisador – além de articular um conhecimento prático – é
aquele que articula um conhecimento discursivo/experimental a partir
da pesquisa e escrita de corpos acadêmicos (monografias, dissertações e
teses).
A ideia, portanto, como diria Camnitzer (2009, p. 164), é
“analisar o processo artístico ao mesmo tempo em que segue sendo parte
desse processo”. De modo que, acompanhando também a posição de
Charles Harrison (1990, p.29) sobre o grupo Art-Language, “os
[significantes] linguísticos [apresentam-se] como portadores de
significados artísticos”, enquanto o que se [requer] das ‘[formas] de arte’
é que elas estejam abertas a interpretações discursivas. Concluindo este
caderno de considerações de uma pesquisa (mesmo) uma coisa ficou
bastante clara no processo de escrita. O escrevedor mesmo segue
buscando praticar, com a pesquisa, um conhecimento que se dá por
combinação e montagem. Uma pesquisa na qual argumentamos sobre o
mesmo e, ao mesmo tempo, exercitamos, desafiamos, desfiamos e
testamos o mesmo.

[Referências] AJZENBERG, Elza (org.). Operários na Paulista. São Paulo:
MAC USP, 2002. BASBAUM, Ricardo. “O artista como pesquisador. In:
Concinnitas – Revista do Instituto de Artes da UERJ. Ano , n. 9, julho
2006. BURGIN, Victor. “Reflexões sobre ‘pesquisas’ de doutorado em
Artes Visuais”. In: FERREIRA, G., VENANCIO FILHO, P. (ed.). Arte &
Ensaios, n. 25. Rio de Janeiro: UFRJ, maio 2013. CAMNITZER, Luis.
Didáctica de la liberación: arte conceptualista latinoamericana. Murcia:
Cendeac, 2009. CASTILLEJO, José Luis. La escritura no escrita. Cuenca:
Ediciones UCLM, 1996. DERRIDA, Jacques. El tiempo de una tesis:
Desconstrucción e implicaciones conceptuales. Barcelona: Proyecto A
ed., 1997. DUCHAMP, Marcel. “O Ato Criador”. In: BATTCOK, Gregory
(Org.). A nova arte. São Paulo: Perspectiva. 1975. ECO, Umberto. Como
se faz uma tese. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1995. FERVENZA, Hélio.
“Formas da Apresentação: da exposição à autoapresentação como arte”.
In: Revista Palíndromo 2, PPGAV - UDESC. V.1., n. 2, agosto/setembro
2009. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola,
2011. FREIRE, Cristina. Arte Conceitual e conceitualismos: anos 70 no
acervo MAC USP. São Paulo: MAC USP, 2000. HARRISON, Charles.
“Objeto de Arte y Obra de Arte”. Em: GINTZ, Claude et al. Arte
Conceptual: una perspectiva. Madrid: Fundación La Caixa, 1990.
KAPROW, Allan. “A educação do não-artista, parte I”. In: GERALDO,
Sheila C. (ed.). Concinnitas: Revista do Instituto de Artes da UERJ, n. 4.
Rio de janeiro: UERJ, 2003. KOSUTH, Joseph. Art after philosophy and
after. London: The MIT Press, 1991. KWON, Miwon. “Um lugar após o
outro: anotações sobre site-specificity”. In: Arte & Ensaios, n.17.
Mestrado em História da Arte/Escola de Belas Artes, UFRJ, Rio de
Janeiro, 2008. LANCRI, Jean. “Colóquio sobre a metodologia da pesquisa
em artes plásticas na universidade”. Em: TESSLER, Elida; BRITES,
Blanca (orgs.). O meio como ponto zero. Rio grande do Sul: Editora da
Universidade UFRGS, 2002. LEWITT, Sol. “Sentenças sobre arte
conceitual”. Em: FERREIRA, G; COTRIM, C. (eds.). Escritos de Artistas:
anos 60/70. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 2006. OLIVEIRA, Silfarlem J. “O
retorno de Araribóia: disputas e migrações na paisagem”. Disponível em:
http://periodicos.ufes.br/colartes/article/view/7670/5375.
OLIVEIRA,
Silfarlem J. “Sem título, mesmo: dezembro de 2015”. Em: Revista
Apotheke n.1 2016. OLIVEIRA, Silfarlem J. “Uma e três páginas:

algumas considerações sobre pesquisa em processos artísticos
contemporâneos”. Em: Revista Palíndromo n.15 jan/jun de 2016.
OLIVEIRA, Silfarlem J. et al. “re-ação: a-braço”. Disponível em:
http://periodicos.ufes.br/colartes/article/view/7698/5491.
OLIVEIRA,
Silfarlem. O mesmo: tautologia e política na arte conceitual. Dissertação
(Mestrado em Arte). Centro de artes (PPGA), Universidade Federal do
Espírito Santo, Vitória, 2014. RAMIREZ, Mari Carmen. “Circuitos das
heliografias: arte conceitual e política na América Latina”. In:, Arte &
Ensaios, n. 8. Mestrado em História da Arte/Escola de Belas Artes, UFRJ,
Rio de Janeiro, 2001. STOLF, Maria Raquel da Silva. Entre a palavra
pênsil e a escuta porosa [investigações sob proposições sonoras]. Tese
(Doutorado em Artes Visuais). Instituto de Artes, Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2011. STOLF, Raquel. “perguntas
anotações [sob exercícios de escrita e escuta]”. Em: XAVIER, J.; MEYER,
S.; TORRES, V. (orgs.). Tubo de Ensaio. Florianópolis: Instituto Meyer
Filho, 2016. VASSÃO, Caio. Cultura de Projeto. São Paulo: Rrrrrrrrrr,
2010. VIGO, Edgardo Antonio. “Por que un arte de investigación”,
1973.

exercícios mesmo

NA RUA DE RUA DA RUA NA RUA DE RUA DA
RUA NA RUA DE RUA DA RUA NA RUA DE RUA
DA RUA NA RUA DE RUA DA RUA NA RUA DE
RUA DA RUA NA RUA DE RUA DA RUA NA RUA
DE RUA DA RUA NA RUA DE RUA DA RUA NA
RUA DE RUA DA RUA NA RUA DE RUA DA RUA
NA RUA DE RUA DA RUA NA RUA DE RUA DA
RUA NA RUA DE RUA DA RUA NA RUA DE RUA
DA RUA NA RUA DE RUA DA RUA NA RUA DE
RUA DA RUA NA RUA DE RUA DA RUA NA RUA
DE RUA DA RUA NA RUA DE RUA DA RUA NA
RUA DE RUA DA RUA NA RUA DE RUA DA RUA

MUSEU

A fonte corpo gráfico Sylfaen onze apresenta onze exercícios práticos e contextuais de escrita mesmo. Por dentro da proposição o mesmo
desafia o mesmo, quis ela, por meio do narrador S, reunir e oferecer aos
leitores e leitoras um conjunto de palavras na forma de jogo/exercício/
ensaio contextuado.
A diferença que Luis Camnitzer, em “El artista, el científico e el
mago”, faz entre duas modalidades de descrição dos acontecimentos
(artísticos e extra-artísticos) é compatível com as aspirações enunciativas
da escrita mesmo. Camnitzer propõe no lugar do exercício de uma descrição explicativa, o exercício de uma descrição contextual. Eu prefiro chamar de descrição autorreflexiva. Como é de conhecimento, algumas escritas têm reputação de objetiva e algumas outras de experimental. Algumas
escritas são mais explicativas (veicular) outras são mais descritivas/
participativas. A ideia de formular exercícios práticos e contextuais parte
de uma aspiração do mesmo: trabalhar com proposições artísticas discursivas e proposições artísticas participativas sem considerá-las polos repulsivos.
No primeiro exercício “um e três mesmos”, uma página dividida
em três blocos (cada bloco contendo, repetidamente, a palavra “mesmo”)
simula uma ocupação espacial e um desenho de escrita muito utilizado
nos artigos acadêmicos. Um corpo mesmo, uma citação, uma nota de rodapé, três posições, três significados contextuados. As ocupações e os esquemas enunciativos numa página são comparáveis às configurações de uma
sala de exposição. Cada palavra/objeto no seu lugar. Donald Judd com seus
objetos específicos soube apresentar esta força contextual do espaço. Judd,
na sala expositiva, colocava a mesma forma, uma estrutura de metal pintada, tanto na parede quanto no chão. Embora as mesmas, a localização modifica a recepção e o significado das peças. Assim como Judd, do mesmo
modo, George Brecht pratica em Book uma localização tautológica e contextuada das partes enunciativas de uma publicação. No livro de Brecht,
na capa lemos: THIS IS THE COVER OF THE BOOK. No início do miolo
do livro, lemos PAPERS OF THE BOOK e, em seguida, todas as entradas
correspondentes às partes da publicação: THIS IS THE TITLE PAGE,
THIS IS THE OTHER SIDE OF THE TITLE PAGE... THIS TELLS WHO
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Consultar capítulo IV do volume “breve excursão mesmo e seus membros adjuntos”.
2 Exemplares da filipeta, na versão marcador de página, estão disponíveis no volume “mesmo mesmo”.

THE BOOK IS DEDICATED TO... THIS IS THE FIRST PAGE OF THE
BOOK, THIS IS THE SECOND PAGE OF THE BOOK... THIS IS THE
LAST PAGE OF THE BOOK...
Passamos a outro exercício de escrita mesmo. Um exercício de
“citação total” proposto por um acadêmico ambicioso.1 O projeto do acadêmico é construir um livro no qual todas as palavras, das mais simples às
mais rebuscadas conceitualmente, sejam referenciadas por um único autor, o dicionário. Para ele todas as palavras merecem o mesmo tratamento,
todas são dignas de nota.
Na mesma linha, apresento outro exercício de posicionamento e
trambique conceitual. No exercício “um e uma, uma e um, mesmo” foram
extraídas do dicionário as definições das palavras “um” e “uma”. Na primeira parte/variação, as palavras “um” e “uma” estão colocadas como aparecem no dicionário, com a mesma descrição e na mesma ordem de aparição (primeiro a palavra “um” depois a palavra “uma”). Na segunda parte/
variação, as descrições são mantidas e as posições invertidas. “Uma” aparece primeiro que “um”. No entanto, apesar do ato nobre de “um” (primeiro
as mulheres), “uma” continua sendo definida estritamente como
“feminino de um”. Na terceira parte/variação, “uma” passa a ter uma definição própria (por ela mesma) e “um” passa a ser definido estritamente
como o acompanhante de “uma” (masculino de uma).
O exercício seguinte, executado com a participação da adjunta C, é
um jogo com as palavras “obrigada” e “obrigado” e os artigos “a” e “o”.
Chamamos esse jogo de “tautologia instantânea”. Distribuímos nas ruas,
como aquelas pessoas que distribuem propaganda de mão em mão, uma
pequena filipeta (uma tripa) cujo conteúdo remete ao gesto de aceitação
do material oferecido.2 Logo após o recebimento do material, antes da leitura da filipeta, as pessoas, algumas delas, agradecem, outras aceitam o
material quase que obrigadas. Ambas as pessoas, as agradecidas e as coagi-
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das, lerão em suas filipetas uma confirmação do gesto que acabam de praticar (obrigada e obrigado).
O exercício seguinte é uma ação silenciosa para ser praticada em
bibliotecas. Adjunto S chama esta ação de “leitura de segunda mão” ou
“leitura mesmo”. Nas bibliotecas, em geral, há uma estante ou um carrinho no qual são deixados os livros depois de consultados. Busco entre os
livros dos volumes já lidos (como readymades já feitos) aproximações com
o “mesmo”. Nesta captura pela repetição e acaso, um escrito do artista Al-

berto Corazón (El mapa no es el territorio) oferece um percurso:
“Caminamos [por la biblioteca] y algo nos atrae. De entre todo lo que nos
rodea, el barrido de nuestra mirada selecciona la sospecha de un primer
contacto. Deambulamos por las salas [los anaqueles de la Biblioteca de
Babel de Borges] con gestos ambiguos, como si debiéramos mantener un
margen de desconfianza inevitable, hasta que el impulso de aproximación

hacia [un libro concreto] se va haciendo más fuerte.” Uma leitura, como
um mapa, se define pelo que deixa de fora. Anoto com um lápis os fragmentos mesmo 3 encontrados. E periodicamente os adjuntos da “Biblioteca
mesmo” publicam um grande classificado com os fragmentos acumulados.4
A leitura de segunda mão leva a pesquisa mesmo a outro exercício,
um exercício de prolongamento de volumes. “SYLFAEN onze” (11 letras)
mais “SYLFAEN onze” (11 letras) apresenta uma combinação, de par em
par, dos volumes da caixa pacote/capote. Um exercício por dentro da escrita do “mesmo desafia o mesmo”. A forma de escrita mesmo é bastante
fragmentada. Uma parte aqui em um volume, outra parte acolá em outro
volume e assim sucessivamente. As reflexões não escritas do mesmo chegam numa nuvem. Já a escrita mesmo por mais fragmentada que seja não
permite, como o pensamento, uma simultaneidade real. Um praticante da
escrita mesmo sofre da mesma incapacidade que sofre um observador do
Aleph de Borges (2016, p.148): “O que meus olhos viram foi simultâneo:

3 Para uma leitura de segunda mão, utilizar o lápis “fragmentos mesmo” disponível no volume “mesmo mesmo”.
4 Sob o título de “classificados mesmo” foi incluído na caixa pacote/capote “o mesmo desafia o mesmo” um primeiro volume contendo alguns fragmentos de leitura
de segunda mão.
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Consultar informações de contato (cartão de visita “livro voz”) disponível no
volume “mesmo mesmo”.
6 Um ps (estratégia de prolongamento corporal), é uma ação de sub-versões. Para
as letras o que mais se estima numa publicação sem papel é a sua capacidade de
transportar corpos migratórios. Uma letra sem papel, sem documento, sem propriedade, sem corpo conceitual assentado. O isto, não legalizado, da linguagem.
7 Exemplar da publicação “troco olhares” disponível no volume “mesmo mesmo”.

o que transcreverei, sucessivo, porque a linguagem o é. Algo, contudo,
recuperarei.” Assim, a formação de pares representa uma tentativa da escrita mesmo de trazer para dentro da linguagem os acontecimentos e os
pensamentos vividos. Por sua vez, uma leitura mesmo é, igualmente, uma
leitura por paralelos. Para tanto, para que isso ocorra, a linguagem, ela
mesma, precisa ser vista como um acontecimento. Uma escrita/leitura
mesmo é uma escrita/leitura que busca recuperar algo da simultaneidade
do vivido e do imaginado. As combinações são provisórias. São arranjos
momentâneos que podem ser identificados pelo narrador (no momento da
escrita) e acolhidos, substituídos ou rejeitados pelos leitores (no momento
da leitura).
Outrossim, pedimos, novamente, ajuda aos leitores no exercício
“superantropofagia”. Desde que iniciaram a “pesquisa mesmo”, adjunto S,
narrador S e Araribóia buscam ocorrências e outras informações sobre a
palavra “superantropofagia”. Caso o leitor tenha alguma informação adicional sobre essa palavra, solicitamos, por gentileza, que entre em contato
conosco, via livro voz 5 ou outro canal de comunicação, para uma conversa
mesmo.
“Exposição reimpressa uma teoria provisória” é um pequeno ensaio
sobre publicações realizado em 2018 por motivo de uma parceria entre
publicações sem papel (ps) 6 e miríade edições. Por meio desta parceria
foram organizadas duas publicações: Lula Livro e Hacia un perfil del arte
latinoamericano (reimpresso e infiltrado). Antes, publicações sem papel
havia organizado três números da tripa (tripalogia do espaço, troco o troco
e “aobrigadoa”) e juntamente com o selo céu da boca havia editado um
pequeno livro sanfonado com uma versão da ação “Troco Olhares”.7

encuentro

encuentro

Já o exercício/ação “Encontro com o encontro” é uma pequena tautologia mesmo (primeira ação: o leitor como produtor). Ontem encontrei
o encontro, encontrei mesmo. Um discreto broche com a palavra ENCONTRO é deixado nos cantos da vida para ser encontrado. A ação consiste numa transcrição, tradução e reativação de um objeto encontrado –
que por si figura uma ação (a leitura como produção) – repetido infinitamente como objeto encontro encontrado.
Outro exercício praticado pelo corpo gráfico Sylfaen onze, em troca de olhares com Iam Campigotto, é a transcrição/tradução/falação da
conferência/performance El arte de la performance teoría e práctica da
artista espanhola Esther Ferrer. Tanto a ação sussurrada de Ferrer quanto
a falação sonora reescrita por S e apresentada por I, abordam a genealogia
e a prática da performance, seus antecedentes a partir das Vanguardas
Históricas, seu desenvolvimento nas décadas de 60 e 70 do século passado,
assim como suas diversas estratégias no uso do corpo praticado, falado e
escrito. 8
Falando em corpo praticado, passamos ao exercício expositivo
“museu na rua, museu de rua, museu da rua”. Museu na rua, porque está
provisoriamente localizado na rua. Museu de rua, porque é feito por gente
deambulante. Museu da rua, porque é feito no espaço público. Inspirado
no Museum of Normal Art fundado em 1967 por Joseph Kosuth e nas
ações de descongelamento praticadas por Araribóia,9 a primeira ação expositiva do “museu na rua, museu de rua, museu da rua” foi uma ação/
marcha/manifestação realizada em 2014, com a participação dos alunos da
Escola Estadual Dom João da Motta e Albuquerque localizada no bairro
André Carlone no município de Serra (ES). Aproximadamente 200 pessoas, a maioria alunos secundaristas, ocuparam as ruas do bairro com uma
grande faixa escrita MUSEU DO BAIRRO. 10 Cada pessoa participante um

8 A ação/comunicação foi apresentada no dia 05 de setembro de 2018 no 13º Ciclo
de Investigações em Artes Visuais (PPGAV/UDESC). Para um registro completo
da transcrição consultar o volume “arquivo mesmo” e anecoica.org.
9 Para uma descrição das ações “O retorno de Araribóia” e “Água decolonial bruma do Cricaré”, entre outras, visitar o volume “mostrando mesmo”.
10 Para um registro da ação Museu do Bairro consultar “anúncios mesmo” no volume “classificados mesmo”.
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Para uma descrição da ação/carimbo “patrimônio” consultar o cartaz “aos corpos” no volume “mostrando mesmo”, os itens “[ficções concretas]” no volume
“variações mesmo” e os “anúncios mesmo” em “classificados mesmo”.
12 Visitar o volume “todas as trocas mesmo” para um conjunto de ações/cartazes
(Troco Olhares). Para uma descrição da ação Vazamento Programado consultar o
cartaz “troco o troco” (presente no volume “mostrando mesmo”) e a nota de dois
reais (presente no volume “mesmo mesmo”). Para uma ação barricada utilizar o
volume “mo[nu]mento fumaça”.

está dividido entre el Mercado y la Academia. La tercera vía: conviértete
en tu propia institución.

corpo em ação, um conjunto tridimensional deambulando desocupado
pelas ruas do bairro. Antes da inauguração oficial do “museu na rua, museu de rua, museu da rua”, nas manifestações de junho de 2013, adjunto S
havia realizado um projeto piloto (em colaboração com o grupo PLACE),
que consistia em carimbar corpos de manifestantes com a palavra
“patrimônio”.11 Atualmente, o “museu na rua, museu de rua, museu da
rua”, além da reedição da ação “patrimônio”, conta com as seguintes ações
em curso: “Troco Olhares”, “Vazamento Programado”, “Encontro com o
Encontro” e “Mo[nu]mento Fumaça”.12 Outro dia, procurando pelo mesmo, li uma frase anotada que me estimulou a seguir com as ações deambulantes do “museu na rua, museu de rua, museu da rua”: El mundo del arte
Uma exposição reimpressa
é provisória
Uma exposição reimpressa não é um formato
Uma exposição reimpressa
é um formato
Uma exposição reimpressa não é ficcional
Uma exposição reimpressa
é ficcional
Uma exposição reimpressa não é uma (des-re)apropriação
Uma exposição reimpressa
é uma (des-re)apropriação
Uma exposição reimpressa não é uma barricada
Uma exposição reimpressa
é uma barricada
Uma exposição reimpressa não é uma outra coisa
Uma exposição reimpressa
é uma outra coisa
Uma exposição reimpressa não é a coisa mesmo
Uma exposição reimpressa
é a coisa mesmo
Uma exposição reimpressa não é múltipla
Uma exposição reimpressa
é múltipla
Uma exposição reimpressa não é uma
Uma exposição reimpressa
é uma
Uma exposição reimpressa não é um
Uma exposição reimpressa
é um
Uma exposição reimpressa não é
Uma exposição reimpressa
é

Exposição reimpressa

uma teoria provisória

Uma exposição reimpressa não é uma exposição
Uma exposição reimpressa
é uma exposição
Uma exposição reimpressa não é uma posição
Uma exposição reimpressa
é uma posição
Uma exposição reimpressa não é um fac-símile
Uma exposição reimpressa
é um fac-símile
Uma exposição reimpressa não é uma cópia
Uma exposição reimpressa
é uma cópia
Uma exposição reimpressa não é uma (re)expo
Uma exposição reimpressa
é uma (re)expo
Uma exposição reimpressa não é uma edição
Uma exposição reimpressa
é uma edição
Uma exposição reimpressa não é uma prática
Uma exposição reimpressa
é uma prática
Uma exposição reimpressa não é uma teoria
Uma exposição reimpressa
é uma teoria
Uma exposição reimpressa não é provisória

onze exercícios práticos e contextuais

Mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo

mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo

mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo 1

Mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo

Mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo
mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo mesmo

1

mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo

mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo

mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo
mesmo

Conforme Aurélio EXPERIMENTE1 Conforme Aurélio PRIMEIRO 2 Conforme Aurélio UMA3 Conforme Aurélio FRASE4 Conforme Aurélio DEPOIS5 Conforme Aurélio UM6 Conforme Aurélio PARÁGRAFO7
Conforme Aurélio E 8 Conforme Aurélio POR9 Conforme Aurélio ÚLTIMO10 Conforme Aurélio O 11 Conforme

Aurélio VOLUME12 Conforme Aurélio COMPLETO13

pacote/capote

falação

mostrando mesmo

livro de resenhas (mesmo)

[o] [o] mesmo mesmo
[n] [n] linha S
[z] [z] todas as trocas mesmo

[e] [e] um e três cadernos, mesmo

11 mais 11 proposições mesmo

[Y] [Y] mutiplicidades mesmo

a meta é dobrar a meta

arquivo mesmo

breve excursão mesmo e seus... adjuntos

breve história (do) mesmo

[L] [L] cartas à uma banca mesmo
[F] [F] dos vadios vagos, mesmo

[A] [A] mo[nu]mento fumaça

classificados mesmo

comespaçosemespaçomesmo

[S] [S] variações mesmo

[E] [E] das proposições mesmo

[N] [N] volume mesmo

Do verbo experimentar. 1. Realizar experimento ou experiência. 2. Pôr em prática; executar. 3. Tentar, empreender. 4. Submeter a provas morais. 5. Conhecer pela experiência. 6. Vestir (roupa) ou calçar (sapatos, etc.) ou pôr (chapéu, etc.) para ver se
ficam bem. 7. Sofrer, suportar.
2[Lat. primariu.] num. 1. Que ocupa o lugar de número 1, numa série ordenada. adj. 2. Que não é precedido por outros; que está
adiante ou acima dos outros, quanto ao tempo, à posição, à importância, à qualidade, etc. 3. Inicial, básico, elementar. adv. 4.
Antes de qualquer outra pessoa ou coisa; primeiramente.
3Feminino de um.
4[Lat. phrase.] sf. 1. Reunião de palavras que formam sentido completo; sentença. 2. Locução, expressão.
5[Lat. depost.] adv. 1. Em seguida. Depois de. Após (1 e 2).
6[Lat. unu.] num. 1. A quantidade daquilo que é inteiro e completo, sem mais nada que o acompanhe, ou que lhe seja acrescentado. 2. Mat. Número (1) correspondente a essa quantidade, e que é a unidade do sistema de contagem e numeração. 3. Que
está marcado ou identificado com o número 1. [Nesta acepção, é usado como aposto (sem flexão), em seguida ao substantivo:
capítulo um, página 1, rua um, casa um.] art. indef. 4. Designa pessoa, animal ou coisa de modo impreciso, vago. 5. Algum;
qualquer. 6. Certo, determinado. adj. 7. Singular, único. pron. indef. 8. Uma pessoa; alguém [Feminino: uma] sm. 9 Representação do número um, em algarismos.
7[Lat. paragraphu.] sm. 1. Seção de discurso ou de capítulo que forma sentido completo, e que, em regra, começa com a mudança de linha e entrada. 2. V. alínea. 3. Sinal (§) que representa parágrafo. § pa.ra.grá.fi.co adj.
8e (é ou ê) sm. 1. A 5ª letra do nosso alfabeto. 2. Figura ou representação dessa letra. num. 3. Quinto, numa série. [Também usado para classificar algo de quinta: a) algo como ‘de 5ª categoria’; b) a 5ª classe social.] [Plural do sm., com duplo e: ee.]. e (i ou ê)
[Lat. et.] conj. 1. Aditiva: une orações e palavras. 2. Adversativa = mas, porém.
9[Lat. pro.] pre. 1. Exprime relações de lugar ( Passou por aqui), tempo (Viveram felizes por ano), meio, modo (Exprimiu-se por
um gesto), preço (Comprei o livro por um preço alto), causa (Sofreu por amor), etc. 2. Rege o predicativo do sujeito ou do objeto direto (Ele passa por violent; Todos o têm por sábio) e esp., o agente da passiva (Foi feito por mim).
10[Lat. ultimu.] adj. 1. Que está ou vem no final. 2. Que é o mais recente. sm. 3. Aquele ou aquilo que está ou vem depois de
todos.
11(ó) sm. 1. A 15ª letra do nosso alfabeto. 2. Figura ou representação dessa letra. 3. A forma aproximadamente circular da letra
o, ou aquilo que tem essa forma. num. 4. Décimo quarto, numa série. 5. Décimo quinto, numa série em que a letra k corresponde ao 11º elemento. [Pl. do sm.: os (ós), também com duplo o: oo.] 1. Artigo definido masculino singular. 2. Pron. pess. oblíquo
da 3ª pess., masc. 3. Pron. dem. Masc. 4. Pron. dem. Neutro, equiv. a isto, ou isso, ou aquilo.
12[Lat. volumen.] sm. 1. Unidade de uma [publicação] impressa, que pode coincidir ou não com o tomo. 2. Pacote, fardo. 3. V.
tamanho. 4. Intensidade (de som ou voz). 5. Geom. Medida do espaço ocupado por um sólido.
13[Lat. completu.] adj. 1. A que não falta nada do que pode ou deve ter. 2. Perfeito, acabado.
1

u.m [Lat. unu.] num. 1. A quantidade daquilo que é inteiro e completo, sem mais nada que o acompanhe, ou
que lhe seja acrescentado. 2. Mat. Número (1) correspondente a essa quantidade, e que é a unidade do sistema de contagem e numeração. 3. Que está marcado ou
identificado com o número 1. [Nesta acepção, é usado
como aposto (sem flexão), em seguida ao substantivo:
capítulo um, página 1, rua um, casa um.] art. indef. 4.
Designa pessoa, animal ou coisa de modo impreciso,
vago. 5. Algum; qualquer. 6. Certo, determinado. adj.
7. Singular, único. pron. indef. 8. Uma pessoa; alguém
[Feminino: uma] sm. 9 Representação do número um,
em algarismos.
u.ma Feminino de um.

mesa 06 mesa 14 mesa 41 mesa 11
mesa 14 mesa 10 mesa 06 mesa 15

mesa 14 mesa 42 mesa 39 mesa 08
mesa 03 mesa 06 mesa 06 mesa 21
mesa 02 mesa 34 mesa 06

mesa 02 mesa 07 mesa 01 mesa 02

mesa 16 mesa 06 mesa 09 mesa 16
mesa 08 mesa 02 mesa 12 mesa 01
mesa 07 mesa 13 mesa 02 mesa 05
mesa 13 mesa 05 mesa 44 mesa 08
u.ma Feminino de um.

u.ma 1. A quantidade daquela que é inteira e completa, sem mais nada que a acompanhe, ou que lhe seja
acrescentada. 2. Juntamente, “ao” mesmo “tempo”, de
“uma” só vez. 3. Que está marcado ou identificado
como “uma”. 4. Designa pessoa, animal ou coisa de
modo impreciso, vago. 5. Alguma; qualquer. 6. Certa,
determinada. adj. 7. Singular, única. 8. Uma pessoa;
alguém [Masculino: um]

u.m [Lat. unu.] num. 1. A quantidade daquilo que é u.m Masculino de uma.
inteiro e completo, sem mais nada que o acompanhe,
ou que lhe seja acrescentado. 2. Mat. Número (1) correspondente a essa quantidade, e que é a unidade do
sistema de contagem e numeração. 3. Que está marcado ou identificado com o número 1. [Nesta acepção, é
usado como aposto (sem flexão), em seguida ao substantivo: capítulo um, página 1, rua um, casa um.] art.
indef. 4. Designa pessoa, animal ou coisa de modo impreciso, vago. 5. Algum; qualquer. 6. Certo, determinado. adj. 7. Singular, único. pron. indef. 8. Uma pessoa; alguém [Feminino: uma] sm. 9 Representação do
número um, em algarismos.
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a obrigada a
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guia de procedimentos (mesmo)

Levando em consideração os corpos “Declaración mismo”,
“Declaração provisória de supressão conceitual e estética”,
comunicado “para ser lido sem voz; sem corpo presente e sem
mente” e outros apontamentos contidos nos diversos volu-

mes/livros capa do mesmo, ficam, por meio deste comunicado
interno, estabelecidas as operações de pesquisa e apresentação
do “mesmo desafia o mesmo”.

1. Diariamente, antes das tarefas do mesmo, o adjunto

26. Os mesmos procedimentos de previsibilidade também

portará o crachá “Dos vadios vagos”, intercalando as

serão os de imprevisibilidade. Há quem diga que é

posições. Ora ocupado, ora desocupado.

pela enumeração e repetição de todos os elementos
possíveis de uma conhecida ordem, uma sobredeter-

minação, e não pela eliminação, que se chega a tocar
2. Todos os livros lidos, consultados e citados serão, no

o acaso, o desvio e a indeterminação. Via o não-acaso

momento da primeira leitura/consulta, reeditados, en-

chega-se ao acaso. Como pela repetição do mesmo se

capados com o livro capa. Os livros encapados passam

chega a outro mesmo.

a ser exemplares da Biblioteca mesmo, biblioteca composta apenas de um único livro (livro capa) com vários
exemplares (cada livro encapado).

27. A cada parte do mesmo inverter e continuar, sem saber, ao certo, o que do mesmo inverte e o que do mesmo continua.

3. Cada participação de um livro encapado (Biblioteca
mesmo), em algum dos volumes da pesquisa “o mesmo
desafia o mesmo”, será indicada com um carimbo

28. Todas as “leis” podem ser cumpridas ou desobedeci-

“livro capa”. Por exemplo, carimbo “livro capa” no

das, inclusive as “leis” do mesmo. O mesmo é contra o

canto superior esquerdo indica que o livro foi utiliza-

imperialismo do mesmo.

do no volume “resenhas (mesmo)”, carimbo “livro capa” no canto direito superior indica que foi utilizado
no volume “das proposições mesmo”...

24. Avizinha-se ao mesmo a ideia de reciprocidade simul-

4. Anote: instaurar um procedimento de consulta/leitura

tânea entre uma e várias coisas, como em Kosuth

desvalida qualquer posição assertiva quanto aos resul-

quando apresenta uma e três coisas (uma e três plan-

tados metodológicos dedutivos da recepção do mesmo.

tas, uma e três cadeiras...). O mesmo é, respectivamen-

Ricardo Pigilia em “O que é um leitor?” comenta: “Um

te, uma coisa e múltiplas coisas. Séries de variações ou

leitor também é aquele que lê mal, distorce, percebe

a “colocação do mesmo problema de outro mo-

confusamente”.

do” (BASBAUM, 2007, p.20).

5. Quando visitar uma biblioteca, buscar livros já lidos no
25. Alguns procedimentos do mesmo são específicos a
cada “versão do mesmo”; alguns procedimentos do

carrinho de exemplares recolhidos/devolvidos. Leitura
de segunda mão (leitura mesmo).

mesmo são específicos do “projeto mesmo”; alguns
procedimentos do mesmo são específicos ao corpo “o
mesmo desafia o mesmo”. Todos eles podem ser com-

6. Consultar, de três em três, livros distintos. Caso haja

binados. Logo, existem procedimentos específicos e

indicação de “desvio de conduta”, falta de entendimen-

procedimentos combinados ou recíprocos. Como o

to, interpretação equivocada e mau uso dos autores,

mesmo, igualmente, Robert Barry, em suas declara-

essas acusações serão desvalidadas pelos próprios pro-

ções, utiliza um artifício combinatório para seus co-

cedimentos que são por si inconclusivos. Fazer uso,

mentários o qual denomina de relações específicas e

nesse caso, do Manual da leitura dinâmica disponível

relações recíprocas.

no volume “mesmo mesmo”.

7. Os livros consultados serão resenhados, vocalizados e

23. A palavra “mesmo” como proposição artística grafica-

anotados, conforme as “diretrizes para publicação de

mente não deve se diferenciar da palavra “mesmo” no

resenhas mesmo”.

corpo da escrita. Poderão ser utilizadas as variações da
palavra “mesmo” em itálico, negrito, grifado, “entre
aspas”, CAIXA ALTA, não para diferenciar o mesmo,

8. O mesmo não é um objeto de pesquisa, o mesmo é, por

proposição artística, do mesmo palavra. É relevante

assim dizer, uma situação de pesquisa. Nesse sentido,

para o mesmo o disfarce, assim como a imprecisão

pode-se falar de uma pesquisa sem objeto.

entre proposição artística e palavra “mesmo”. A opção, a forma básica do mesmo, é a palavra “mesmo”
minúscula. Correlativamente, a palavra “mesmo”, não

9. “O mesmo desafia o mesmo” propõe a tese/proposição

possui aspirações próprias. A palavra “Mesmo”, em

como um experimento da tese/ proposição. Os modos

maiúscula, fica reservada para eventuais aparições

de leitura, tanto do fazedor mesmo quanto do fazedor

conceituais de autores como, por exemplo, Gilles De-

leitor, fazem parte dessa experimentação artística e

leuze que em Diferença e repetição faz uso maiúsculo

discursiva.

da palavra “Mesmo” quando quer enfatizar uma determinada “categoria” do mesmo.

10. “O mesmo desafia o mesmo”, será apresentado em volumes. Cada parte do mesmo, um volume. Todos os
volumes serão reeditados, cobertos, pelo livro capa
versão capa dura.

19. Desviar de concepções vinculadas ao fortalecimento
das categorias. Evitar, ao limite, a tentação de respon-

11. Todos os volumes terão o equivalente a 41 folhas no
tamanho A5.

der a pergunta “o que é isso?” Uma performance? Um
livro de artista? Uma instalação? Uma intervenção?
Isso é isso mesmo?

12. A quantidade de volumes do mesmo desafia o mesmo
se dará em múltiplos de 11 (11+11...).

20. “Enfastiado de ter razão, de fazer o que tem sucesso,
da eficiência dos procedimentos, tentar outra coisa” (VALÉRY, 1997, p. 69).

13. Completado os volumes (as partes do mesmo) do conjunto “o mesmo desafia o mesmo”, embaralhar os corpos (exemplares livros capa) antes de empacotar. Fazer isso para evitar, casualmente, instituir uma orde-

21. Tomar como estratégia o disfarce. Arte que não pare-

nação indesejada. Uma vez misturados e empacotados

ce arte, política que não parece política, palavra/

os volumes, entregar aos leitores/espectadores a caixa

escrita que oscila entre proposição artística e proposi-

pacote/capote “o mesmo desafia o mesmo”.

ção discursiva.

14. Como corpo, recomenda-se a utilização da fonte tipo22. Outras estratégias mesmo: tomar emprestado, troca-

ção, repetição, fragmentação, ficção concreta, prolongamento...

gráfica de nome “Sylfaen” de tamanho 11 ou múltiplo
de 11.

15. Considerando o conteúdo e as pretensões do mesmo –

17. Palavras como “teoria”, “objeto”, “trabalho”, e “tese”,

acentuadamente extraestético e extraconceitual – não

por razões distintas, estão em vias de mutação por

usar nos escritos do mesmo as palavras t e x t o e o b

reposicionamento ou abandono de significante. É de

r a (Consultar, no volume “arquivo mesmo”, a

conhecimento do mesmo que todos os viventes, se-

“Declaração provisória de supressão conceitual e esté-

cretamente ou publicamente, possuem uma lista com

tica”). Essas foram a última aparição dessas palavras.

palavras rejeitadas. Monsieur Teste o outro eu insólito

Outras palavras aparecem como candidatas para deso-

de Paul Valéry (1997, p. 21) desconfia de todas as pa-

cupar/ocupar as páginas dos volumes: “ocasião”,

lavras: “Ele falava e, sem que se pudesse identificar os

“espaço”, “lugar”, “corpo”, “membro”, “situação”,

motivos ou a extensão da proscrição, constatava-se

“proposição”,

que uma grande quantidade de palavras estava banida

“publicação”,

“inscrição”,

“ação”,

“apresentação”, “textoeobra”.

de seu discurso”.

16. Quando, eventualmente, for necessário abordar e/ou

18. Carimbar “INTENCIONALMENTE EM BRANCO”

apontar uma das palavras “desaparecidas”, essas per-

quando houver a necessidade de indicar (enunciar)

manecerão invisíveis, em seu lugar será reservado,

que uma página em branco foi deixada em branco

entre aspas ou entre colchetes, um espaço equivalente

propositalmente.

ao tamanho da palavra referente. Consultar o comunicado “para ser lido sem voz, para ser lido sem corpo
presente e para ser lido sem mente”, presente no volume “arquivo mesmo”.

[mesmo mesmo] é esta página com um título em negrito e uma descrição em fonte sylfaen tamanho 11
(minúscula); mesmo mesmo é um manual dividido em
três partes; mesmo mesmo é uma nota de dois reais;
mesmo mesmo é um crachá; mesmo mesmo é um cartão de visita; mesmo mesmo é uma troca de olhares
em zigue-zague; mesmo mesmo é virar virar; mesmo
mesmo é um lula livro (fragmento); mesmo mesmo é
um lápis “fragmentos mesmo”; mesmo mesmo é um
broche “encontro”; mesmo mesmo é um marcador de
página “aobrigadoa”; mesmo mesmo é um volume;
mesmo mesmo é um pedaço do mesmo; mesmo mesmo é uma repetição; mesmo mesmo é tudo anteriormente descrito.

virar

virar

virar

virar

