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Resumo 
 
Com Nietzsche, inspirado arquivismo de Foucault e atravessado pela esquizoanálise de 
Deleuze e Guattari, este texto explica  os procedimentos de uma pesquisa híbrida, 
envolvida com performances, instalações, intervenções e superfícies pictóricas dentro do 
âmbito da Educação. Expõe como funciona um disparo de pesquisa e mostra como a 
paixão por alguns temas faz proliferar diferentes repertórios para a criação. Lista 
brevemente quatro arquivos de sua própria criação e explica o conceito de transvenção, 
que utiliza em função da dificuldade de nomear com termos já conhecidos o que produz. 
De algum modo prova como uma pesquisa na linha destes autores se deixa levar pelos 
encontros até selecionar os enunciados que o corpo estudado produz. 
  
Palavras chaves: pesquisar; arte extemporânea; arquivo, transvenção.  
 
 
Abstract 
 
With Nietzsche, inspired Foucault´s archivismo, across schizoanlysis by Deleuze and 
Guattari, this text explains the procedures of hybrid reserch, involved performances, 
enviroments, interventions, pictorial and bidimensional art´s in Education.  Exposes how 
shot a research and show how passions for themes make proliferate different repertoires 
for creation. Own create four files are list and the explains transvention´s concept.  
Which uses  because are difficulty to named  the terms already known that it produces. 
Whatever prove like a researchs line lets authors meetings to selected the statemenst that 
study´s body produces.  
 
Keywords: search; extemporaneous art; file, transvention. 
 

 

O texto aqui desenvolvido tem como propulsões procedimentos artísticos 

que não se julgam obras de arte, ainda que não se subjuguem a deixar de ser arte. 

Escreveremos junto a esses arquivos constituídos em torno de processos cujo 

projeto de pesquisa inicial propiciava serem desenvolvidos. Tais arquivos são 

buscas intencionais se deixando levar por encontros inusitados e pelas surpresas 

dos acasos. Após três anos pesquisando, é possível se restringir ao trabalho 

acumulado ao longo desse tempo: obras, incidentes, acumulo de forças que 

impeliram à criação de quatro grandes frentes de ação: pintura, instalação, 

intervenção e performance. Dentro dessas aéreas classificativas, desenvolve-se 

uma pesquisa híbrida que não concerne especificamente às artes, pois sua 

produção se dá no viés educativo presente no convívio com as criações artísticas. 
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Com potencial pedagógico, a arte faz pensar, a arte dá a ver concepções que de 

outro modo não poderiam ser tão exatamente ditas. No que se configura uma 

pesquisa esquizoanalítica, com a obra conjunta de Guattari e Deleuze, trata-se da 

produção de arquivo e não análise sobre suas supostas significações. É uma 

pesquisa que acontece via coleção de incidências, problemas de definição, 

migrações entre autores e seguimento de uma linha de pesquisa da Filosofia da 

Diferença. Não ignora as possibilidades implexas das escolhas que faz entre tipos 

de métodos, maneiras, modos e possibilidades de desenvolver seu objeto a partir 

do levantamento de temas, das escolhas bibliográficas que trazem determinados 

aportes conceituais e variações de ferramentas teóricas, sem perder as 

multiplicidades do chão dado pelo perspectivismo de Nietzsche e das criações que 

sua contracultura possibilitaram. 

  Tais possibilidades de pesquisa começaram a partir das seguintes tarefas: 

listagem de interesses; inventário de incidências do que podemos chamar de 

objetema (objeto tema) desenvolvido; apresentação de um problema em torno 

desse objeto dito “bruto” e as temáticas que nele se encontram. O tema é sempre o 

que dá cara ao problema da pesquisa, funcionando como uma espécie de 

assinatura,  o traço de um nome, para poder se dizer do que trata. No caso, nosso 

tema poderia ser posto no guarda-chuva da “arte contemporânea”, seguindo o 

panorama das novas linguagens pós-críticas. Mas fora das classificações, o que 

aqui se mostra está exposto às intempéries do que se quer extemporâneo, pois faz 

parte da vida e é a vida e todas suas múltiplas matérias que dão consistência ao 

que se pesquisa. Devido à imensidão de matérias, há que se escolher alguns 

temas.  Ao se exprimir por uma economia de nomes, um tema mostra prováveis 

linhas de ação, campos a serem explorados, populações envolvidas e, em alguns 

casos e contextos, o tema dá a entender do que se trata, de modo geral, o 

dispositivo com o qual a pesquisa opera.  

 Na pesquisa aqui apresentada operamos com uma temática artística. Por  

artístico temos a designação prática de uma qualidade. Por ser um tema “adjetivo”, 

não exatamente define um campo (o da arte), e sim opera acima e abaixo dessa 

circunscrição. É artístico por natureza e nunca por classificação, pertencimento, 

reconhecimento de campo. Ao ser artístico busca uma qualidade de humores 

apaixonados que interessam para criação, pesquisa e produção. E o que se produz 

é o que chamamos de arquivo. Da maneira como procedemos inicialmente 
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tínhamos nos arquivos um acúmulo de produções, ações e elementos 

documentados pela pesquisa. Entendendo que maior parte das incidências 

documentadas constituíram matéria para outra criação que não aquilo que os 

arquivos, em si, ofereceriam, eliminamos uma série muito grande de documentos 

para se deter naqueles que em sua feitura a pesquisa torna monumentos: recortes 

se erguendo da paisagem que o arquivo apresenta.  

A partir das criações que tomamos como arquivos em si, os quatro aqui 

apresentados são os quais se faz uma análisei (esquizo). O trabalho vence um 

campo onde tudo é passível de ser documentado. Colecionar essa matéria para 

sintetizar tudo que passa em texto. Funciona numa vontade de arte que procede 

por acumulação de matérias tomadas como monumento. Seus resultados, por 

fim, são escavados na escrita. O texto final que desenvolverá o problema 

específico de cada um dos arquivos, constituindo uma pesquisa do que se 

compreende como “linguagens contemporâneas”. Seu procedimento é recortar a 

superfície proliferante das incidências, mostrar o campo em seus objetemas, 

dando a ver regimes de signos que circulam no corpo da matéria escolhida para 

se trabalhar. Todos arquivos da pesquisa implicam num mesmo processo criador, 

compreendido pela ação em si de pesquisar e divulgar seus resultados em texto. 

Sem pretensão de atestar verdades nem definir o certo e o errado, a análise que 

se escreve torna-se não argumentativa, apenas demonstrativa. Por não querer 

convencer, somente expressar fatos em campo, o texto é esquizo.ii Oferece um 

modo de fazer ficção sobre os arquivos, ainda que ao se manter “análise” trate de 

uma maneira de se extrair uma tese (e suas antíteses e sínteses) junto ao 

material elencado. Implica discussão de métodos, aqui deixados de lado em prol 

de um simples maneirismoiii: Ao se tratar de uma analítica entre linhas em devir, 

que estabilizam e desestabilizam tudo o que é passível de ser arquivado e o que 

constitui os dispositivos em questão (os elementos dispostos para manipulação, 

instituição, elaboração e ministério de corpos) consiste num diagrama. Abstração 

de um plano de imanência, o diagrama desenha tudo o que está em jogo numa 

construção dita “teórico e prática”.   

 Trabalho que, mais do que classificar tipos de diagrama e seus traços 

topológicos, traça diagramas para si, essa pesquisa assim se designa por 

desenvolver em seu texto criações de ordem não textual e por afirmar, com 

Nietzsche, uma vontade de arte. Na acepção do que o filólogo chama “sentido 
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trágico” é uma pesquisa que acontece somente enquanto paixão: afecto 

necessário para que a produção, mesmo sem sentido, afirme desejos e traga 

prazer, superando, sem isenção, as dores inevitáveis de qualquer entrega.  

 

Do disparador 

Por disparador entende-se a força motriz que dá a potência do desenvolvimento 

de uma pesquisa. Linha de fuga do pensamento, que se espraia sobre alguma 

coisa antes não pensada, dando uma nova maneira de olhar aos transcorreres de 

uma vida. Essa força de disparo mobiliza o desejo, cria a vontade para todo um 

trabalho. Uma pesquisa que pode se constituir dos mais variados elementos 

existentes, como por exemplo: obra de arte, engenho, teoria; um objeto/subjeto 

qualquer, coisa ou palavra, Figuras que disparam pressupostos, suposições, 

indagações, confusões. No presente caso tínhamos como disparo intervenções 

artísticas em espaços institucionais, o movimento Fluxus, coletivos, obras em rede, 

performances.  

O disparo se dá num plano. Diagrama abstrato que apresenta territórios, 

campos disciplinares, maquinarias, sistemas, estruturas, obras, textos, paisagens e 

todas as dimensões em que se colocam tipos específicos de arquivos e todos os 

graus de consistência apresentados por planos no quais arquivos individualizados 

se inserem. Tais planos envolvem conceptos; temas e problemas. Esse mote, 

dentro de um plano, é afectivo. Vem de afecções sentidas, experimentadas 

concretamente, que se tornam sensações virtuais de acordo com a intensidade do 

vivido. Ou seja, força motriz implicada na paixão. As paixões são sempre de um 

corpo; o plano é o corpo da pesquisa.  

Todo disparo é notável, digno de nota. Trabalha, basicamente, com 

anotações, esqueletos, termos em apreensão, observação daquilo que afecta. 

Esse esboço meio desarticulado é um dos primeiros procedimentos para que o 

plano passe a tomar corpo. O disparo precisa ser apreciado. A ele é dado um valor. 

Sem valoração, esses elementos não disparam num texto pensado. Melhor que 

sejam singulares. Uma pluralidade de disparos só é possível sob certa coesão 

entre cada um. Compor disparadores distintos num plano consistente, expresso por 

meio de um texto, requer multiplicação de estudos sobre os campos de disparada. 

Pesquisar, antes de qualquer outra coisa, é tentar responder qual o problema do 

disparo. Para ser digno de atenção, demandar pesquisa, estudos, investigações, o 
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disparo precisa apresentar a força com que seus elementos incidem num território. 

Que problemas territoriais esses elementos produzem, o tipo de linhas que o 

constituem, quais envolvimentos possuem, o que sua força envolve. O que se 

segue é criar uma amostragem de matérias que expressem a problemática desse 

campo, as forças em jogo em seu corpo, constituído como objeto de estudo na 

medida em que disparos o atravessam.  

 Matéria é tudo aquilo que se encontra, consistindo nas forças que arrastam o 

pensamento a criar um plano. Mais do que um campo de estudos, um plano é o 

traçado singular que cada pesquisa cria sobre o campo ou “área do conhecimento”. 

O que constitui um o campo a se estudar são referências já existentes sobre ele, 

seus domínios territoriais dados por estratificações, sistemas de significância, 

relações com outros campos e o levantamento das zonas de perigo que qualquer 

campo concerne. O tratamento da matéria traz sempre um modo particular de 

proceder com amostragem das características, estilos, variações, composições de 

signos e outros elementos passíveis de serem encontrados numa aprendizagem. 

Esse tratamento da matéria se dá nos textos produzidos pela pesquisa. Toda 

pesquisa implica elaboração de texto. O texto demonstra os movimentos que o 

estudo fez.  Conduz transvalorações, na acepção de Nietzsche, das linhas de 

disparo, apresentando perspectivas e criando a paisagem que constitui as imagens 

de pensamento que lhe dão consistência. A elaboração de um texto envolve o 

estudo de um campo, intensivo e extenso e a criação de um plano de imanência, 

que se for filosófico é conceptual, se for cientifico é funcional e se for compositivo é 

artístico (Deleuze; Guattari, 1992).   

Muitas coisas sustentam (e fazem despencar) uma criação dita artística, 

situada num dispositivo “das artes”. Presume-se que são as multiplicidades 

dispostas em seus arquivos, disseminados por insistência, que tornam uma mera 

criação em monumento. Com Foucault, o arquivo não se fecha, sendo possível 

colocar junto a ele novas incidências, recorrências, elaborações. Ao 

compreendermos o arquivo como material assignificante que uma pesquisa 

acumula para ganhar um corpo, aos seus problemas, estamos tratando de um 

arquivo babélico (Borges, 1999, p. 79-87). Envolve sim, o que tradicionalmente 

entendemos como coleta de dados e incidências recolhidas, encontros, busca por 

documentos que sirvam como amostragem do plano que se traça. Embora o 

arquivo, a priori, seja o que está dado, estes dados se dão no fabular do que está 
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aparentemente dado. Aqui, o problema apresentado pela vastidão dos arquivos 

inicia com um sintoma acumulador, um colecionar de fatos que antes de 

produzirem sentidos entregam forças assignificantes que afectam os corpos. No 

caso, corporeidades urbanas, institucionais e personológicas. Nesses afectos, a 

paixão carrega tesouros, relíquias, “cacarecos”, vestígios de trocas, coleções das 

coisas que queremos guardar no coração.  

Dos arquivos disparados: enunciados de pesquisa 

Disparo quase sempre é dado por dados e conclusões anteriores. Desse modo 

que o projeto inicialmente seguiu intervenções em espaços públicos e institucionais 

devido a força e resultados pedagógicos de projetos de ensino envolvendo 

intervenções no espaço escolar (Zordan, relatório de pesquisa). No primeiro ano de 

trabalho, foram mapeadas intervenções que iam desde os exercícios de Flávio de 

Carvalho (Scovino, 2006), a obra de Yves Klein, ações de movimentos conhecidos 

e desconhecidos, intervenções urbanas e arte de rua (Schultz, 2010), pesquisas 

poéticas individuaisiv, diversas convocatórias, obras de uma professora expostas 

em lugar algum (Zordan, 2009) e outras. As produções eram tantas que o arquivo, 

em si, constitua um problema. E um problema ao qual pouco tempo havia a ser 

dedicado, pois a pesquisadora estava assolada de bancas, orientações fora do 

âmbito da pesquisa e supervisões de estágios docentes, cujos alunos, também 

acumuladores de incidências e documentos, também demandavam textos a serem 

lidos. Esse passar a vida sobre textos de alunos demandou num trabalho 

fotográfico sobre as mãos no folhear de trabalhos acadêmicos, milhares de folhas 

A4 impressas a serem percorridas. Fotografias no movimento dos escritos foram 

expostas numa instalação com giz branco, num trabalhov que traz a ilegibilidade 

das linhas pelo efeito do movimento dos dedos nas folhas dos documentos que a 

professora é obrigada a ler. Como arquivo de pesquisa, é um -1, pois surge da 

própria impossibilidade da pesquisa seguir seu curso frente a tarefas estritamente 

institucionais, de cunho assistencial. A paixão aqui, antes de desejo, padece como 

a via crucis, no martírio das funções que impedem a textualização exigida pela 

pesquisa. Excesso de textos alheios implicando a feitura do próprio texto. No 

impedimento de realizar seus propósitos, os afectos enviados pelo destino, 

enquanto paixão, tornam a mortificação que passa pelo corpo no devorar 
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cronológico dos prazos toda hora se esgotando, numa via  intensa, em algo que 

vibra e faz dessa vida, sem espaço para arte, insistentemente artística.  

O. Transvenção 

Antes de dar corpo aos arquivos agora propriamente ditos, há um grau zero,  

germe do que se nomeia e numera a título da aglomeração inicial de materiais que 

dispara toda a pesquisa. Não chegando a ser sua produção, participa de sua 

movimentação intrínseca, trazendo para dentro do pesquisar itens dispersos 

elencados pelos temas. Ao iniciarmos um inventário de incidências, essas eram a 

princípio colocadas no âmbito das intervenções urbanas e algumas, menos 

ocasionais, nos espaços dos Campi e das escolas onde pesquisadora, seus alunos 

e demais colaboradores atuavam. Como experiência inicial tivemos a coleta de 

papelões de invólucro com o enunciado FRÁGIL, os quais foram usados para criar 

intervenções instantâneas pela Faculdade de educação da UFRGSvi. Num segundo 

momento, a fim de estreitar o objeto de pesquisa, passa-se a trabalhar com o que 

chamamos de ações de aderência: obras em rede abertas à participação, 

oferecendo espaços de criação desde sua concepção inicial, como a partilha 

Gentilezavii, de Adriana Daccache e o projeto NBPviii, de Ricardo Basbaum (Brett, 

2005). Ambos processos desencadearam outras ações.  Somente o trabalho de 

Basbaum, cujo um dos vinte nove objetos, dos elaborados para o circuito de 

artistas em disponibilidade da VII Bienal do Mercosul, se encontra dentro da 

pesquisa, constituindo, por si, rico material de arquivo. Uma pequena lista exprime 

outras ações e participações que se desenvolveram em textos, apresentações em 

eventos e outros documentos produzidos pelos participantes da pesquisa: o projeto 

Grito e Escuta também da VII Bienal do Mercosul com o dizcionário de incertezas 

de Diana Aisenburgix,  a proposição performática Vendo meu tempo do coletivo 

Cow Beex, a intervenção AMA na Faculdade de Educação da UFRGSxi, a ação 

DesFolhar e projetos de ensinoxii, velofotoxiii,  e uma ambiência produzida em duas 

escolas, pertencente ao Projeto Institucional de Bolsas de Iniciação à Docênciaxiv. 

Entre essas incidência listamos a Estante pública, cuja primeira edição foi 

encontrada na rua e posteriormente foi possível acompanhar em blogxv. Após três 

edições tivemos a oportunidade de entrevistar seus feitores, o coletivo Nômade 

Independente, com quem a conversa foi avançando em parceria, (especialmente 

com projeto FUNARTE). O coletivo também tem o projeto Exorcismos Urbanosxvi.  

Desse encontro tivemos a grata surpresa de colher o conceito transvenção, 
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elaborado por Daniel Caminha, para dar conta do que as classificações vigentes 

deixaram de expressarxvii. Uma das experiências junto a este coletivo constituiu um 

dos saraus da 56ª Feira do Livro de Porto Alegre, junto ao qual o coletivo propôs a 

leitura pública de trechos sínteses do conto A biblioteca de Babel, produzindo um 

experimento coletivo de polifonia, angustia em cima da leitura em voz alta, busca 

de ritmo, dissincronias e estranhamentos vários. Nas reuniões desenvolvidas em 

2010, uma das discussões após a premiação do projeto, seria de que modo obter 

alguma resposta do público, sem se ocupar com uma pesquisa de recepção, 

inventando modos de saber como as pessoas interagem com a Estante. Um dos 

planos, entre chips que desenhassem o passeio dos livros pela cidade e as sempre 

previstas entrevistas gravadas, foram observações performáticas, ainda em 

andamento, mas cuja primeira incidência marcamos como arquivo n. 1. 

1. É a performance, denominada maloqueira na parada, em que a doutora 

pesquisadora ocupa a estante pelo espaço de uma tarde, caracterizada como 

mendiga (ainda que ao invés de pedir oferecia): uma nômade urbana, maloqueira, 

como costumam dizer dos moradores de rua no sul do Brasil. O que se colocou em 

jogo foi disparado pela necessidade de obtenção de dados e pela maneira 

transversora que essa coleta em torno das incidências propiciadas pelo objeto 

tomou. Desse arquivo, com data, produção meticulosa e quatro horas de duração, 

um texto se constitui, dando a ver não apenas os dados obtidos e sua análise como 

também a performance que foi uma transversão por si. Transvenção: invenção 

atravessada por fluxos quase impossíveis de serem mapeados, nada passíveis de 

controle e pouco dados a verdades definitivas, seja lá porque estas acabam se 

estabelecendo. Em seus Manifestosxviii se manifesta não como transgressão, mas 

como possibilidade de transpor os discursos que em torno de uma estante em 

paradas de ônibus vão sendo tecidos: a importância da leitura, a incapacidade do 

público em partilhar bens que deviam ser de todos, a falta de cuidado com o 

coletivo, o tempo perdido esperando a condução, as relações interpessoais em 

espaços de passagem.   

Ao subtrair a professora, disfarçar a pesquisadora, criar desconfortos para o 

corpo e para os que estavam a sua volta, sem querer, a ação de se caracterizar 

mendiga implicou uma série outra de arquivos que diziam respeito ao corpo 

burguês higienizado, ao alimento, ao lixo, ao espaço específico de uma das 

Estantes Públicas (numa rua que corta o Campus, próxima a um viaduto sob o qual 
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vivem pessoas e que é a contigüidade de um túnel aproximado a zona de baixo 

meretrício e alta drogadição), a utilização de refrões envolvidos na micropolítica da 

transvenção Estante Pública (vão estudar!) e aos vandalismos nela ocorridos. 

Tendo uma passagem por um parque perto do Centro antigo da cidade, a 

performance deu o que pensar sobre a escassez, a raridade da vagabundagem, o 

olhar dos passantes sobre um corpo vagabundo e ainda pode recolher uma reação 

espontânea de um menino sobre a estrutura da estante e da mulher que o 

acompanhava sobre a presença da maloqueira ali.   

2. Um segundo arquivo, que para simplificar será chamado genericamente 

de Enterros, doravante fechando uma gama de produções disparadas pelo convite 

de escrever sobre um dos já falecidos internos do Hospital Psiquiátrico São Pedro, 

em Porto Alegre. Esse homem, internado por mais da metade de sua vida, tinha 

obras foram escolhidas para a exposição Eu sou Vocêxix. O encontro com o arquivo 

das pinturas e alguns desenhos de Frontino Viera dos Santos, no acervo da Oficina 

de Criatividade do referido hospital, além do texto feito para o catálogo da 

exposição, conjugou-se a duas adesões à convocatórias de artistas, uma, o 

trabalho  Caracteres em Preto e Branco, de Tom Lisboaxx,  e outra à convocatória 

de Rebeca Stumm para participar da ação envolvida em sua tese de Doutorado.xxi 

A ação demandou uma performancexxii que além de enterrar a imagem fotográfica 

obtida num enterro de peças cerâmicas que constituíram um trabalho de Rebeca, 

enterrou textos produzidos em torno no arquivo de Frontino. Em torno deste 

arquivo, que implica diálogo entre pesquisas, essa ação, além de ter produzido um 

breve filmexxiii, cujos participantes, Mayra Redinxxiv e Leonardo Garaveloxxv também 

possuem em suas pesquisas coleções de incidências que disparam problemas em 

relação ao tratamento dos arquivos. Em torno da acepção de que a vida de 

Frontino foi enterrada nos muros da instituição psiquiátrica, de que um pesquisador 

se enterra em textos e nossa cultura nos enterra em discursos cuja legitimação se 

dá por meio livresco, como todos outros arquivos, tais trabalhos fornecem inúmeras 

matérias a se pensar e textos mais específicos cujo tempo tomados por demandas 

outras impede com que sejam escritos.     

 3. Em busca de silêncio as paredes da Oficina de Criatividade foram 

superfície para um ensaio fotográfico a ser apresentado no seminário Vidas do 

Fora. Esta série com  duzentas e vinte e nove imagens foi disparadas pelo conceito 

de Derme Pictórica (Gomes, 2004, DPtc), criado para tratar de um corpo visual 
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dado pela paisagem planificada de variadas superfícies. A saber, faz parte de um 

terceiro arquivo, composto por telas e fotografias produzidas junto à pesquisa, 

assim como do estudo da pintura e dos conceitos filosóficos que a imagem 

bidimensional, principalmente a pintura, dispara. Três pinturas de dimensões quase 

humanas, chamadas Crepusculares, fazem da vegetação contrastada com uma 

luminosidade tênue obter a forma de monstros ou ser fantástico com aspecto 

natural. Outras três pinturas, com tamanho mediano de 100 x 50 cm, Fechando os 

Olhos, tentam reproduzir as retículas coloridas que ficam sob as pálpebras 

fechadas, na intenção de pintar o que vê quando supostamente não se vê. 

Também fazem parte dessa produção as pequenas telas (30 x30) da série Faces 

da Lua, disparada pelo conceito de rostidade de Deleuze e Guattari (1996). Ao 

retratar as nuances na cara que se dá a ver na lua cheia, sigo os descaminhos do 

esquema universal dado pelo rosto e como esse se desfigura nas cabeças gênero 

dos retratos. São retratos meio fictícios, inventados pela professora de Artes que 

aglutina todos os arquivos dessa pesquisa, caracterizações que participaram em 

forma de texto da ação já citada, convocada por Tom Lisboa.  

O que se coloca em jogo neste arquivo, por si só material para outra 

pesquisa, é a relação da pintura com as paisagens que um texto pode dar a ver.  

Se, junto com Baudrillard, entendermos que a arte está em vias de desaparecer 

enquanto “atividade específica” (p.101), com Nietzsche podemos afirmar que a arte 

é um modo de vida. Ao criar os arquivos aqui expostos se elenca o repertório de 

uma vida, sendo a vida indiscernível da obra. Aqui, temas ligados à morte, à 

loucura e à magia, expressa pelas combinatórias renascentistas, levaram à pintura 

da árvore da vida cabalística e insistem no corpo e suas paixões como força de 

pesquisa,xxvi a qual demonstra o eterno retorno de temas anteriores: o feminino, o 

abismo, a genitalidade da origem do mundo, cemitérios, monumentos de cultoxxvii. 

Todo pesquisador tem em seus arquivos recorrentes cujos repertórios que se 

apresentam em ritornelos. Intercessões que não constituem exatamente o arquivo 

da pesquisa, mas com ele dialogam e disparam projetos que tangenciam as linhas 

que tentam concernir um objeto passível de escritura. O problema são os fatos que 

desviam o objeto de suas circunscrições iniciais, levando a pesquisa à criar o 

inusitado para poder dar conta dos acasos que o próprio arquivo dispara.  

4. Assim se inventa o quarto arquivo, designado Altar da Gentileza: uma 

obra de recepção, que pode ser descrita como uma instalação “molecular, em 
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pequenas dimensões, no irrisório espaço de uma prateleira ou nicho. Foi concebido 

para agregar as partilhas de Adriana Daccache, artista cuja ação Gentilezaxxviii 

interessou à pesquisa em função de seu caráter participativo e da inserção 

cotidiana, independente do enunciado nele implicado. Recebi vários de seus 

trabalhos, a maior parte feitos de objetos prosaicos, como feltro costurado à mão: 

um  São Miguel e Altar, o Patuá da mãe “eu te amo sempre”, um Coração perdido 

na Galeria de mArte, Bolhas de São Paulo, Kit para desespero- 2009, uma caixa de 

pastilhas com Doses de memória, além dos adesivos da Ação Gentileza. Conexões 

foram um dos pontos de interesse da pesquisa devido ao estudo de obras em 

redexxix, e coletivos, sendo o já citado projeto NBP, de Ricardo Bausbaum, um dos 

acontecimentos.  Ao preparar uma oficinaxxx com o objeto NBP, uma gama 

significativa de ações e invenções pode ser listada. Mais uma vez, volumes de 

arquivo, o que leva a uma lógica de acumulações, no estilo das assemblages 

modernas. Junto a esse estudo de conexões e às acumulações provocadas pela 

coleção de suas incidências, foi elaborado esse “altar”, cujo passo em curso é 

colocar um protótipo do objeto NBP,em pequenas dimensões, dentro dessa micro 

instalação, composta agora também por pequenos objetos, adesivos e papéis ao 

estilo de santinhos,notas de dinheiro e cartões de visita. Os pequenos objetos 

fazem parte de obras maiores dos quais se desprenderam, sendo eles uma boneca 

de pano pertecente a obra  Diários de uma Boneca (1998), de  Lia Menna 

Barretoxxxi; os pequenos paralelepípedos que compunham as toneladas de cobre e 

ferro com as inscrições com fio  e amor tece, respectivamente, dos trabalhos de 

Jorge Menna Barretoxxxii e o pequeno espelho com a inscrição O OUTRO que 

participava de uma ação de resistência à política do MAMAM, em Recife, da qual 

fez parte minha ex-aluna Daviana Barros.  Há também objetos peculiares, como os 

microlivros de Simone Rodrigues e os presenteados sem pretensão artística, como 

uma caixa com uma bebida inacessível para o equilíbrio, dada por Jorge Fortuna. 

Os adesivos são os Gentileza gera gentileza das partilhas de Daccache, o da ação 

desviosemtrânsito da Cia Rústica de Teatro, algumas figurinhas de bicicletas do já 

mencionado Velofoto– II Bienal B, partilhadas por  Julia Berenstein, o adesivo 

distribuído na performance de Sirlei Enrique quanto tempo ainda temosxxxiii, o 

adesivo do Índio que prolifera pelas ruas da cidade enquanto a pequisa se 

desenvolve. Os papéis e pequenos panfletos são a nota de dinheiro fake com rosto 

do artista Roger Kichalowski, chamado Adutor de percepção cotidiana, emitida pelo 
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“Mistério da Fazenda”, uma estampa, ao modo “sacro”, de Fabiana Barros, para a 

Santa das Causas Virtuais,xxxiv com oração para internautas desesperados, os 

cartões com elefantes do incômodo de Ana Carolina Becker. A pequena instalação 

se configura como obra de recepção não apenas por estar num local residencial 

onde as pessoas são recebidas na casa, mas pela pesquisadora ter sido 

efetivamente a receptora de um ovário dentro do trabalho Doações do corpo de 

Zenilda Cardozo.xxxv Uma obra de recepção consiste na aglomeração de doações e 

obras abertas arranjadas num nicho da sala de estar (local de receber). No 

presente caso envolve trabalhos em rede dispostos em local expositivo de baixa e 

irrelevante circulação em montagem miniatural, que providencia luzinhas, pote para 

as bolhas de uma das partilhas e até uma espécie de microcuradoria, pois implica 

escolhas, visto várias outras pequenas obras recebidas anteriormente ou durante a 

pesquisa não se compuseram ao arquivo aqui descrito.   

Abandono do disparo, paixão enunciada  

 Sempre pode surgir alguma coisa. Algo novo acontece no meio do estudo. 

As figuras, os temas, os conceitos e os traços diagramáticos da paisagem inicial, 

digna de atenção devido à ação dos disparos, tornam-se outros. A paisagem já não 

mais é o que foi. E nessa diferença, os vetores dos disparos, a razão dos 

movimentos iniciais, deixam de ser relevantes. O trabalho passa a ser o estudo da 

paisagem para onde o disparo levou os problemas. Pois os problemas do disparo, 

aqueles que mobilizaram os sentidos da criação inicial, perdem importância. A nova 

paisagem, com mais forças problemáticas a se estudar, é mais interessante do que 

os disparos que, até ela, trouxeram a pesquisa. O que o texto consegue fazer é 

mostrar o movimento, mas por uma questão logística precisa fechar os arquivos e 

não acumular mais nada. Se há um excesso de arquivo este se dá por paixão, num 

querer trazer tudo à luz que o pesquisar lança sobre as obras. Nesse caso, na 

maior parte das vezes obras irrisórias, que só podem existir enquanto tais na 

medida em que a presente pesquisa as documenta.   

Foucault, o “arquivista” segundo Deleuze (1988, p.13) é aquele que “não cita 

os grandes filósofos” e sim os documentos da vida infame. Mostra as 

multiplicidades topológicas dessas vidas dando a ver um espaço de distribuição e 

traçando sua estrutura discursiva em axiomas e proposições repartidos em suas 

singularidades. Um arquivo, entretanto, opera por positividade, regularidade e 
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acúmulo, produzindo redes intersdiscursivas de onde podemos extrair seus 

enunciados. Efeito diagonal  do discurso, um  enunciado  funciona na lógica atonal 

real que não corresponde à reprodução; não é unidade, não se dá numa 

proposição, não se reduz a oração ou frase designada como enunciação;  não é 

uma fomalização e vive sem interpretação. Trata-se de um dictum, um diz-se. 

Efetivação de um tom, o enunciado é uma voz,  murmúrio anônimo daquilo que é 

raro, e sobre o qual  “poucas coisas podem ser ditas” (Foucault, 1995, p.157).  O 

enunciado implica um campo de estabilização, onde se dá o exercício de sua 

função: um sistema de formação discursiva e a possibilidade de um nível especifico 

de descrição que é sua própria análise. Aqui compreendida como esquizo na 

medida em que nunca está a dizer aquilo que exprime, pois como toda formação 

discursiva, dada a ver pelas práticas por onde se dispõe, está em constante 

mutação.  

 O que se enuncia, numa vida feita obra, é uma paixão. Pathos, o que passa, 

arrebata e tira o corpo de um estado habitável, habitado. Paixão, força sempre  

transversa, transvenciona.  portanto, é que o texto deixe que o movimento mostre 

suas transmutações, transvalorações, transusbstanciações. Que seja possível 

exalar os afectos a fim de expressar os devires por onde se embrenhou o 

pensamento. Mostrando os modos pelos quais as imagens erguidas pelo texto se 

sustentam, como se dá o seu criar e que problemas trazem consigo. E que 

relações possuem com os problemas anteriores, tornados irrelevantes? Por fim, a 

que outros problemas, esses temas pelos quais nos apaixonamos, levam?  
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iv
  Tratam-se das dissertações de Mestrado dentro de uma escritura poética e produzidas com artistagem, 

defendidas na Linha de pesquisa Filosofias da Diferença do PPDGEDU/UFRGS.   
v
 Thesis fingers, instalação na exposição Corpoartista na galeria de mArte, Bienal B, Porto Alegre/RS;  fotos 

atualmente pertencentes à coleção de Cristina Ferrony.  
Cf: https://picasaweb.google.com/paola.zordan/ThesisFingers# 
vi
 Cf: http://www.seminariofragil.blogspot.com e imagens em https://picasaweb.google.com/paola.zordan/Fragil# 

vii
 Cf ações de Adriana Daccache em http://apartilhadosensivel.blogspot.com e 

http://inventariodapartilha.blogspot.com 
viii

 Ricardo Basbaum interpela: “você gostaria de participar de uma experiência artística?”  
http://www.nbp.pro.br/ 
ix
 No Colégio de Aplicação, Simone Fogazzi e Ana Paula Crizel, participantes da pesquisa, mapeiam a ação da 

artista argentina Diana Aisenburg, que também contou com o Coletivo Cow Bee na elaboração de uma canção 
http://www.bienalmercosul.art.br/novo/index.php?option=com_noticia&Itemid=5&id=839 
x
 Com a participação da colaboradora da pesquisa  Clau Paranhos, o coletivo Cow Beew cria uma proposição 

que funciona como uma não-performance, um happening que não acontece.  

Cf: http://www.vendomeutempo.blogspot.com/  
xi
  No vidro do oitavo andar da Faculdade de Educação da UFRGS, prédio retangular revestido de pastilhas 

azuis claro e brancas, se avista no meio da fachada a palíndromo AMA em fita adesiva vermelha, sendo a 
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mesmo projeto que a intervenção FAZ em uma das folhas de vidro da sala 306, trabalho ligado ao estudo da 
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http://www.bienalmercosul.art.br/novo/index.php?option=com_noticia&Itemid=5&id=839
http://www.vendomeutempo.blogspot.com/


4258 
 

 

 

                                                                                                                                                      
Genalogia da moral que pensa os problemas da linguagem conforme os axiomas dos platôs 4 e 5 de 
Capitalismo e esquizofrenia de Deleuze e Guattari. As bandas imperativas são outro arquivo, de inspiração 
caligráfica, que se desenvolve no estudo e análise, ambos como força de resistência, de palavras de ordem 
  Cf: https://picasaweb.google.com/julia.berenstein/AMA?authkey=Gv1sRgCN_7sfeu9rKNtQE# 
xii

  DesFolhar de Ana Carolina Becker e  o projeto de estágio com intervenções no espaço institucional e outras 

atividades de Iniciação Científica e Docente desenvolvidas por Camila Zatti Reinke, apresentadas no XXI 
SIC/UFRGS .  
xiii
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uma lógica propositiva, que soma e permite olhares simultâneos. Projeto enviado para FUNARTE, maio 2010.  
xviii

 http://www.studioclio.com.br/atividades/projetos-especiais/evento/23841/manifesto-da-transvencao-quem-
se-importa-com-cidade 
xix

 Curadoria Blanca Brites e Tânia Galli da Fonseca, Porto Alegre, HPSP, de junho a setembro de 
2010http://www.eusouvoce.com.br 
xx

 Caracteres em preto e branco, projeto de Tom Lisboa, cf: 
http://www.sintomnizado.com.br/caracteresparticipacao.htm 
xxi

 Uma experiência poética envolvendo participantes é a pesquisa de Rebeca Lenize Stum  na  ECA/ USP. Cf:  
http://www.rebecalenizestumm.com  
xxii

. Cf:  http://www.eusouvoce.com.br/pag_intervencoes.htm  Cf: O jardim das palavras, documentário de Vitor 
Buktus.  
xxiii Enterro da obra, 5 min, Câmara e montagem Fabricio  Almeida, fotografias Mayra Redin, performance Paola 

Zordan e Leonardo Garavelo, gravado em 29 de junho de 2010. Exibida no   
xxiv
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curso para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência(CAPES). Na 
mesma instituição é professora do Programa de Pós-graduação em Educação na linha  
Filosofia da Diferença junto ao grupo DIF: artistagens, fabulações e variações (CNPq). 
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