
  

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE LETRAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DE LITERATURA  
DOUTORADO EM LITERATURA COMPARADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUSTAVO AUGUSTO DE ABREU CLEVELARES 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ou ensaios reunidos para um roteiro do acaso 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Niterói 
2020 



  

 
GUSTAVO AUGUSTO DE ABREU CLEVELARES 

 
 
 
 

 
 
 
 

ou ensaios reunidos para um roteiro do acaso 
 
 
 

 
 
 

 
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Estudos da Literatura da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para a obtenção do 
título de Doutor em Letras. Área de concentração: 
Literatura Comparada. Linha de pesquisa: Literatura, 
Teoria e Crítica Literária. 

 
 
 
 
 

 
 

Orientadora: Profª. Dr.ª. Diana Klinger 
 
 

 
 

 
 
 
 

Niterói 
2020 



  

  



  

ou ensaios reunidos para um roteiro do acaso 
 

 
 

 
Gustavo Augusto de Abreu Clevelares 

 
 

 
 

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Estudos da Literatura da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para a obtenção do 
título de Doutor em Letras. Área de concentração: 
Estudos Literários. Linha de pesquisa: Literatura, Teoria 
e Crítica Literária. 

 
 

Aprovada por: 
 
 

__________________________________________________ 
Profª. Drª. Diana Klinger – UFF (Orientadora) 
 
__________________________________________________ 
Profª. Drª. Ângela Maria Dias – UFF 
 

__________________________________________________  
Profª. Drª. Stefania Rota Chiarelli – UFF 
 

__________________________________________________  
Prof. Dr. Frederico Oliveira Coelho – PUC-Rio 
 

__________________________________________________  
Profª. Drª. Marília Rothier Cardoso  – PUC-Rio 

 
 
 
 

Niterói, 07 de maio de 2020 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meus agradecimentos 
 

 
 
À Universidade Federal Fluminense, por acolher meu desejo particular de investigação crítica e artística. 
À Diana Klinger, minha orientadora, por não desistir do trabalho, nem mesmo nos dias em que eu desisti. 
À Marília Rothier, pela energia que emana a distância, incentivando-me a pesquisar, escrever, ficcionalizar. 
À Paloma Vidal, pelos comentários críticos, agudos e sinceros durante o encontro para qualificação do trabalho. 
À Stefania Chiarelli, pela força epistemológica compartilhada com generosidade em todos os encontros na UFF. 
A Fred Coelho, pela disciplina a qual me mostrou a beleza de consubstanciar experiência artística e escrita crítica. 
À Angela Dias, pelos sensíveis apontamentos, necessários para ampliar meu horizonte sobre as formas da arte. 
Aos meus pais, os quais sequer conhecem o tema desta tese e nem por isso me deixaram desistir de escrevê-la. 
A Felipe Abrille, por me fazer redescobrir com intensa felicidade que o afeto permanece vivo em meio ao caos. 
A Alessandra Costa, pela permanente, intensiva e fundamental troca de afetos desde 10 de março de 2010. 
A Karina Garcia, Paulo Estácio e João Estácio, por abrirem intervalos necessários para que pudéssemos rir.  
Aos colegas de trabalho, por me escutarem falar desta pesquisa tantas vezes durante os desvios da escrita. 
A todos os professores, por acreditarem que a educação é a maior forma de resistência à opressão política. 
A Leila Danziger e Nuno Ramos, por serem o epicentro do terremoto que me tirou da inércia no doutorado. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLINGER, Diana. Literatura e ética: Da form
a para a força. Rio de Janeiro: Rocco, 2014, p. 81. 



  

Resumo 
 
Esta tese constrói-se a partir de uma ambivalente proposição – ao mesmo tempo em que se pretende apresentar 
a produção de pensamento crítico sobre arte contemporânea, quer evidenciar-se também como experimentação 
artístico-literária. Operacionalizou-se, no texto, o discurso crítico em contiguidade com o artístico, por intermédio 
da linguagem ensaística, fotográfica, poética e ficcional, com o objetivo de investigar a noção de melancolia 
comum às subjetividades emergentes, pensando-a como um gesto ativo e vigoroso de levante frente à 
transformação da relação do homem com a temporalidade opressiva na qual está inserido desde o início da 
modernidade. Privilegiou-se analisar criações de artistas contemporâneos, tais como os constructos de autoria 
de Nuno Ramos e de Leila Danziger, em trabalhos que negociam biografia, arte e crítica; desejou-se também o 
registro da minha própria experiência artística responsiva diante das tensas articulações presentes em certas 
produções que se aglutinam no campo expandido da arte. Em aproximação com o pensamento filosófico e 
psicanalítico, a leitura e a elaboração dos fragmentos críticos e artísticos desta tese almejam por desvelar, entre 
destroços e ruínas, a potência afirmativa da criação como um gesto possível da melancolia ativa, compreendida 
não como falta, mas como produção. Desejou-se, subjacente a tudo, um diálogo plástico-discursivo a respeito 
da arte que viesse a ativar um outro uso da tese enquanto gênero, vislumbrando iluminar as relações sensíveis 
e intensivas entre arte e vida. 
 
Palavras-chave: 
Melancolia; luto; literatura. 
  



  

Resumen 
 

Esta tesis se basa en una propuesta ambivalente: al mismo tiempo que pretende resaltar la producción de 
pensamiento crítico sobre el arte contemporáneo, también quiere mostrarse como experimentación artístico-
literaria. El discurso crítico en contigüidad con lo artístico se hizo evidente en el texto, a través de ensayos, 
fotografías, poesía y escritura ficticia, con el objetivo de investigar la noción de melancolía común a las 
subjetividades emergentes, considerándola activa ante la transformación de la relación del humano con la 
temporalidad opresiva en la que se ha insertado desde el comienzo de la modernidad. Las creaciones de artistas 
contemporáneos, como las construcciones de Nuno Ramos y Leila Danziger, fueron investigadas en obras que 
negocian biografía, arte y crítica; también grabé mi propia experiencia artística frente a las tensas articulaciones 
presentes en ciertos escritos que se unen en el campo expandido del arte. En aproximación al pensamiento 
filosófico y psicoanalítico, la lectura y elaboración de los fragmentos críticos y artísticos de esta tesis desean 
revelar, entre los restos y las ruinas, la potencia afirmativa de la creación como un posible gesto de melancolía 
activa, entendida no como una falta, sino como una producción. Subyacente a todo el proyecto, está la búsqueda 
de un diálogo discursivo y plástico sobre el arte, que activaría otro uso de la tesis como género, con la intenciíon 
de iluminar las relaciones sensibles e intensivas entre el arte y la vida. 
 
Palabras clave: 

Melancolía; duelo; literatura. 
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À espera dos que irão ler 

 
A pequena e inaugural composição fotográfica apresentada estabelece com todo o restante da tese uma íntima 
e intensiva relação de pacto com a prática escritural e visual do meu trabalho. Composta por uma captura 
fotográfica simples, um exercício despretensioso de gravura e algumas linhas de expressão poética, o conjunto 
híbrido inicial se impõe como diálogo plástico-discursivo o qual se constitui de um inventário de artefatos, 
vestígios e restos os quais, na dinâmica relacional e intensiva entre linguagem e subjetividade, desembocou na 
resinificação do meu convívio com a literatura, a filosofia e as artes visuais nos desvios e nas continuidades desta 
tese. Se lermos a partir dessa possibilidade de criação, o contato com instalações, escritos poéticos, ensaios 
teórico-críticos, entrevistas e constructos plástico-imagéticos elaborados por pesquisadores e artistas 
contemporâneos, além de minhas respostas ativadas pela leitura, acaba por desembocar meu trabalho em um 
espaço ampliado comum ao contemporâneo, a chamada forma expandida, relacionado seja aos temas, seja aos 
aportes de produção. De tudo isso, para além das imagens iniciais, foram produzidos, como consequência das 
minhas leituras, alguns gestos de autoria responsiva às obras elencadas para exploração crítica e convivência 
afetiva. Articular a um só tempo pensamento acadêmico e produção de subjetividade artística é a proposta 
central deste trabalho de doutoramento, a fim de tentar, nos caminhos da crítica, experimentar o risco de outras 
linguagens a caminho de um acaso. Esta tese, portanto, apresenta ensaios, ficção, imagens, memórias e além. 
Um tudo em descontínuo – ultrapassando desde já qualquer homogeneidade anterior à dispersão. 
 
Pouco tempo antes da realização das imagens e da escrita poética rascunhada, nos passos iniciais de elaboração 
da tese, a transformação da casa onde vivi durante vinte e poucos anos me empurrou numa direção não 
esperada: a radical alteração do antigo escopo temático da tese para esta atual proposta. A imagem da casa vazia, 
após o desmonte dos móveis, o empacotamento dos livros em caixas, a descoberta de marcas antigas na parede, 
tudo isso irradiou na memória a lembrança de um dos livros que encontrei na infância, por acaso, na estante da 
minha avó. Que se introduzam as memórias de antemão: retorno à infância e ressoa pelos corredores sua voz 
estrangeira, seu acento bastante intenso, me contando histórias fictícias na pequena biblioteca de sua casa. Uma 
sonoridade densa e ruidosa, não um som estático, mas pura expansão melódica. Sei que as memórias são os 
rudimentos de outras vidas, a captura de outros mistérios, o deslocamento por outros corpos. Depois de sua 
morte brusca, talvez por isso, no inevitável desfazimento dos armários, das gavetas, das lembranças, no 
momento de encaixotamento dos papéis, me deparei ao acaso com um livro de contos, o que me chamou 
atenção justamente por ter uma página marcada com uma fotografia. Uma leitura cujo tempo não havia 
perdoado, pensei. Mas nada mais eu poderia saber sobre aquele evento. 
 
Ela sempre teve inclinações para o mistério. A história sepultada de sua mudança, a sua fotografia com feições 
sérias, seu rosto nascente dentro do livro, as perguntas constantemente esquivadas. Parecia fazer de tudo para 
voltar à casa através daquele retrato que me encarava frontalmente. Na página marcada pela leitura 
interrompida, havia a história de um personagem sem rosto ou nome, cuja existência estava constituída pelo 
temor de ter seu espaço invadido, uma moradia escamoteada. Como se a trama estivesse me esperando para 
ser lida, tudo sutilmente respondia à travessia imigrante dos meus antepassados. Era uma história escrita por 
Kafka, lembro-me bem, falava sobre labirintos guardados, sobre uma existência misteriosa, sobre um medo 
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descomunal. Veja bem, não me recordo de ter escutado essa história na infância, e talvez fosse tudo imaginação 
minha, inconsistências da memória, mas aquela vinha enérgica ao meu encontro. No conto marcado no livro, o 
medo da invasão de um inimigo transforma-se, nas modulações da escrita de Kafka, no prenúncio de que se 
aproxima um ruído desconhecido, ausente de imagem, sem que haja com esse potencial estrangeiro quaisquer 
possibilidades de comunhão. Se a casa está vazia, completamente despovoada, poderá ser invadida, novamente 
preenchida por outros ruídos, abrigo de outros corpos. De mesmo modo, penso agora, esta tese pode ser 
também habitada por corpos outros corpos, por olhos irrastreáveis. 
 
Sob o título de Perigrafia ou investir em contornos para borrá-los, o conjunto de quatro fotografias 
expostas neste convite de entrada à tese foi criado no entrelaçamento dos episódios em que a casa foi 
reconfigurada em espaço em branco e o começo desta atividade escritural. Desnudada de tudo aquilo que a 
constituiu como força material e arquivo familiar, a morada vazia tornou-se motor de resinificação do meu 
pertencimento ao espaço e, ainda mais intenso, força-vital para a guinada deste trabalho, porque, para mim, 
não era mais saudável continuar com o imóvel, muito menos com a tese antiga. De modo semelhante, também 
já não era mais possível à consciência abandonar o desejo de permanecer no doutorado e extrair dele alguma 
força. Se eu já não era capaz de enfrentar a feitura da tese do mesmo lugar, da mesma maneira que antes, a 
criação dessas imagens serviu como exercício para a movimentação do meu corpo estagnado pela história 
suspensa de uma pesquisa abandonada. Perigrafia, apesar de sua função particular de ao leitor fornecer 
indispensáveis dados acerca de uma obra, pertence a um todo maior, é um interstício afirmativo que, para cá, 
inaugura um movimento o qual se concretiza após o período de dois anos em silêncio de escrita, enfrentando, 
concomitantemente, a desistência do doutorado e a autorrecriminação pela estagnação. Essa fissura no percurso 
de escrita e de vida reivindica, assume e acentua, neste espaço, um desejo de exercitar uma prática escritural 
que transite entre o artístico e o acadêmico, além de uma leitura extra-ativa (e extrativa), compreendendo, enfim, 
este texto como um gesto de experimentação legítima, um gesto de visibilidade saudável, um gesto capturado 
no enlace do grafema arte-vida. Na gramaticalidade do desejo, na companhia da esquizoanálise de Deleuze e 
Guatarri aprendi que “o inconsciente não coloca nenhum problema de sentido, mas unicamente problemas de 
uso. Nesse sentido, questão do desejo é não ‘o que isso quer dizer?’, mas como isso funciona. Como funcionam 
elas, as máquinas desejantes”1. Então, para que o texto-tese se estruture firme, empreendo um agenciamento 
de materiais, talvez interessados menos em tornar a tese significante, e mais em eclodir uma zona de 
arrebentação de desejo por algo novo. 
 
O episódio do encontro com retrato no livro perdura na memória. Como se fossem essas imagens latentes, 
inesperadas, que não se cansam de maldizer o futuro. Volto ao conto “A construção”, de Franz Kafka, com 
empenho de entender o que me interpela a respeito do que sou agora. Como o personagem é uma criatura que 
não se conhece por inteiro, nem sequer mostra a que ponto chegará a cada passo de sua caminhada, desde o 
limiar da narrativa ele denuncia seu temor agudo, um medo quase sobrenatural. É para salvaguardar um espaço 
tão seguro quanto um cofre deve ser seguro, como, aliás, um segredo precisa ser guardado a sete chaves, que o 
narrador, a respeito de sua estranha construção-morada, dedica energia e tempo, e se converte em genuína 

 
1 DELEUZE, G.; GUATTARI, F.. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. Trad. Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 130. 
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loucura. Quem tiver vontade de adentrar o espaço, segundo as palavras do narrador, ainda que com certo 
esforço, poderá fazê-lo, destruindo sua morada de uma só vez. Se, por um lado, esse conto narra as melancólicas 
elucubrações e o resultado do esforço físico do personagem em revolver a terra para cavar túneis subterrâneos 
que o protejam das ameaças mortais de certo inimigo indecifrável — alegorizado na presença de um ruído que 
se aproxima paulatinamente —, por outra face, essa narrativa, folheada dois ou três meses após o sepultamento 
da minha avó, aponta, antes de tudo, em seu enredo, para a noção freudiana de melancolia, isto é, uma 
tensionada convergência da relação de um eu com um suposto e ausente objeto de desejo. Embora seja o medo 
de um perigo iminente, à primeira vista o principal sentimento que abriga o narrador-personagem do conto é 
seu desejo inesgotável pela verdade daquele que avança. Apropriar-se desse invasor incógnito que não aparece 
é a busca ativamente melancólica, sua procura por um objeto inacessível. Tudo isso, como consequência, o 
mantém em isolamento no vazio, numa terra desabitada, onde ele se fecha repetidamente em sua busca de 
apreender uma verdade inapreensível. Questiono: será que a introjeção experienciada pelo narrador aparece 
mesmo como subterfúgio para o intangível alcance de uma suposta verdade, na contramão do pensamento 
iluminista científico? 
 
Ante a essa pergunta, não posso me furtar às leituras críticas. Como disse, a interpretação da sensação de perda 
e de busca por algo desconhecido e intangível fundamenta a noção de melancolia para Freud. Mesmo que 
muitas leituras recaiam sobre o fato de as apostas do pai da psicanálise não terem sido guiadas por métodos 
científicos, mas sim por especulações e observações parciais, invisto no contato desta tese com seus estudos. 
Porque a memória desse conto, suscitada ao acaso, me oferece uma imagem incômoda que descortina minha 
relação com a linguagem artística e acadêmica usada nestes fragmentos da tese, sobretudo como recurso 
retórico e estético para pensar a melancolia na arte contemporânea. Construindo túneis interligados e 
estratégias inter-relacionáveis para evadir do inimigo que teoricamente avança sobre ele, esse narrador-
labiríntico executa uma reinvenção de si e de sua construção – seu desejo melancólico de salvaguarda. Talvez 
seja isso que eu busco realizar, ou um gesto ao menos semelhante. Penso nos episódios de infância, o que seria 
da minha avó sem seus mistérios? Não posso arrancar os segredos de alguém assim, tampouco ferir um sistema 
familiar construído por anos. É na ficção que talvez se instale uma nova e sensível performance. 
 
Ficção, teoria e crítica seguem juntas até o acaso. Como separá-los nesta jornada? Depois de tantos anos 
estudando, a teoria me equilibra em tudo o que peço a ela. Para a construção artística e teórico-crítica desta tese, 
então, encaro a leitura dos escritos de Walter Benjamin, crítico que realizou uma série de reflexões acerca da 
urdidura formada entre história e linguagem, imagem e pensamento, constituindo-se como tal não para erguer 
um pensamento sistemático no tocante à imagem. Dotado de uma perspectiva singular, nas primeiras décadas 
do século XX, Benjamin elucubra a partir de um ponto de ancoragem teórica a respeito da natureza da imagem 
que perpassa o pensamento, utilizando-se de uma linguagem ao mesmo tempo artística e crítica em seus 
escritos. Sendo a imagem uma potência de pensamento, o filósofo reflete, em contiguidade, sobre a obra de 
arte e o seu contexto histórico como caminho de pensamento investigativo sobre seu tempo, o que derroca a 
noção de estabilidade linear de conhecimento continuado a partir do desenvolvimento da própria história 
ocidental. Os caminhos se desestabilizam, se desmontam, se bifurcam? 
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Radicais em sua proposta, Deleuze & Guattari propõem, por outro lado, uma revisão das estruturas do 
pensamento ocidental em seus platôs, os quais seriam unidades que se interconectam incessantemente na 
constituição da trama discursiva rizomática. Na esteira das discussões teóricas do projeto “O anti-Édipo”, em 
1971, a dupla nomeou de labirinto rizomático a aposta de pensar em vertigens conceituais, gesto no qual a 
multiplicidade seria o resultado daquilo de que se compõe a realidade. Ou seja, aquilo que por sua natureza 
simbólica vem a ser o próprio rizoma os faz rechaçar a ideia de totalidade do pensamento a fim de reivindicar 
uma força construída por ramificações variadas, sem raiz fixada em um ponto exato, uma vez que “não tem 
começo nem fim, mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda”2. Dito isso, o corpo sem órgãos acaba 
sendo sua verdadeira estrutura, um composto de vasos comunicantes que se reproduzem de modo ilimitado. 
Essa metáfora labiríntico-rizomática põe em derrocada uma tradição racionalista e se opõe “à lógica do decalque 
e da reprodução”3 com o fito de compreender o pensamento como um fluxo inacabado, cambiável, movediço, 
instável. Segmentariedades, ramificações, platôs – o contínuo e permanente atravessar de significações se dá 
num processo comutável entre significante e significado, cujos sentidos estão imbricados às experiências e aos 
jogos interativos. Para esse campo de tensões evidenciadas na metáfora da casa vazia, aspecto que faz o texto 
operar, sugere Deleuze e Guatarri que não existe uma estrutura sem série, tampouco fora das suas relações entre 
os termos de cada série, mas, sobremaneira, “não há estrutura sem casa vazia que faz tudo funcionar”4. 
 
Esse ponto definido pelos próprios filósofos como problemático é a dobra que eu faço para poder convocar a 
melancolia como traço ativo fundamental na produção artístico-crítica desta tese. A dinâmica tensionada entre 
o desejo de apreensão totalizante do sentido e a sua incapacidade de realização gera um combate de 
intensidades múltiplas, surgidas inevitavelmente em acontecimentos que subsistem na linguagem e no seu 
pertencer ao mundo. Pisando nessa areia movediça na qual a literatura se insere, em suas ocorrências e 
interrogações de sentido, quem me fornecerá energia para seguir este roteiro do acaso, espécie de deslizamento 
de significados por um mapa que borra limites pré-estabelecidos? Muitas vezes, no vazamento que fica entre a 
produção de pensamento crítico e a criação artística, a escrita rompe com a superfície estática das palavras e se 
mostrar em um ponto de singularidade provisória. Como ensaio – um reativo passo de dança –, a escrita 
constitui-se por uma abertura melódica à força performática da palavra deslizante. E assim, nesse fluxo sucessivo 
de formulações que perscrutam uma cartografia desviante, o cruzamento dos pés-bailarinos nas tábulas de 
madeira, a ideia de um roteiro que desloca o corpo ao acaso expõe a extensão do chão, leva ao limite uma 
encenação do corpo na linguagem, desestancando os sentidos descontinuado das coisas: 
 

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, 
suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, 
adaptar-se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, 
uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, concebê-lo como obra de arte, 
construí-lo como uma ação política ou como uma meditação.5  

 
2 Ibidem, p. 32. 
3 Ibidem, p. 29. 
4 DELEUZE, Gilles. A lógica do sentido. Trad. de Roberto S. Fortes. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 54. 
5 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. Trad. Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Editora 34, 2010, p. 
22. 
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De outra parte, a busca por perfazer novos caminhos e colocar na mesma esfera de atuação linguagem e 
experiência, Walter Benjamin relaciona as manifestações intelectuais do homem ao estudo da linguagem. 
Capaz de revitalizar os fatos históricos, a linguagem é o medium objetivo do conhecimento e do pensamento, 
porque concebida como lugar da experiência. Escreve, então, o filósofo alemão, que o conceito de pensamento, 
como uma teia de afinidades, também assume formação não-linear, feito paisagens urbanas, alamedas 
fragmentárias, a partir da reconfiguração da memória. Estaria o pensamento, então, não estagnado na fixidez 
de um espaço, mas em deslocamento por uma constelação de ideias móveis, nesse acerto benjaminiano, com 
afinidades teóricas com o posterior conceito de rizoma – ainda que se possa aferir que a noção de constelação 
seja menos iterativa, menos proliferante, mais fechada. É dessa reflexão sobre o pensamento em constelação 
que Benjamin aponta que todas as manifestações e todos os modos de expressão do homem podem ser 
engendradas como linguagem. Tanto tempo depois, essa permanece realmente como melhor forma de 
entendê-la, tal qual em sua dimensão simbólica, em incompatibilidade aos postulados dos filósofos do 
esclarecimento, cuja racionalidade dissociativa entre pensamento e imaginário impunha-se como condição para 
a produção do suposto “verdadeiro” conhecimento, com destaque meu às aspas. À imagem desviante do 
pensamento arborescente deleuziano e do olhar constelar benjaminiano, esta tese se assemelha por se construir 
como se seguisse um roteiro ao acaso, um roteiro a um espaço desconhecido. Forma de espalhar minhas 
convicções, revirá-las do avesso, perdê-las em meios aos desvios do pensamento, só que perdê-las 
afirmativamente. Menos preocupado com uma arquitetura fixada, acolho um gesto desviante que incorpora 
outras linguagens e aceita a contaminação; assim, posso dizer com Benjamin que a tese persegue a aposta de 
que “na improvisação está a força. Todos os golpes decisivos são desferidos com a mão esquerda”6.  
 
Com Benjamin e Deleuze, novamente eles dois, desejo escrever e pensar rizomaticamente, ou em constelação, 
desestruturando a proposta de encarar a tese como fixa e ultimada, o que me permite produzir imagens, 
colagens, poemas e narrativas, em relações cambiáveis de ininterrupto fluxo. Benjamin e Deleuze, uma conversa 
possível – sob diferentes perspetivas e linguagens e sob a guarida teórica dos dois, desejei iniciar um percurso 
que buscou abarcar um conjunto de reflexões acadêmicas, textos literários e amadoras práticas artísticas visuais, 
diligenciando a vontade de fundamentar a tese nos conceitos de luto e melancolia, por meio de um olhar 
temático e teórico-crítico historicizado. No agenciamento entre materiais diversos, e em aproximação com o 
pensamento filosófico-literário, trata-se da produção de uma tese-objeto capaz de desvelar, entre destroços e 
ruínas, a potência de criação artística e intelectual inerente à melancolia ativada nas obras de dois artistas 
contemporâneos, Nuno Ramos e Leila Danziger, meus atuais intercessores na relação que estabeleço com a arte. 
Mais ainda, meus constructos artísticos autorais, que funcionam como respostas às leituras empreendidas, 
também foram modos de avaliar minha própria pesquisa, criando zonas de legibilidades expostas pelas leituras 
com as quais convivi durante a feitura dos textos. Mas quem poderia, afinal, criar algo sozinho, descontaminado 
pelo outro? É fato que toda criação é solidária, jamais solitária. Estar, ainda que no espaço do texto, em meio a 
dois exponenciais artistas e a tantos outros críticos, me energizou pela possibilidade de conspiração, de criação 
em companhia, pela contaminação ativa que surge de suas criações. O que diz Deleuze em conversa com Parnet 

 
6 BENJAMIN, Walter. Porcelanas da China. In:______. Rua de mão única: infância berliniense – 1900. Trad. João Barrento. São Paulo: 
Autêntica, 2013, p.15. 
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é verdade: agenciar é estar no meio do caminho, em uma linha de encontro que urde um mundo interior e um 
mundo exterior. Vejamos: 
 

Nem identificação nem distância, nem proximidade nem afastamento, pois, em todos 
estes casos, se é levado a falar por, ou no lugar de... Ao contrário, é preciso falar com, 
escrever com. Com o mundo com uma porção de mundo, com pessoas. De modo algum 
uma conversa, mas uma conspiração, um choque de amor ou de ódio. Não há juízo algum 
na simpatia, mas conveniências entre corpos de toda natureza.7 

 
Borrar os contornos, as linhas-limite, como diz o título alternativo desta seção imagética inaugural, também 
pode ser uma maneira de dissolver as fronteiras que não raro separam o trabalho acadêmico e o fabulador na 
tese de doutorado. Para além disso tudo, há cerca de quatro anos que eu me aproximo dos compostos artísticos 
de Nuno Ramos e Leila Danziger, intensivos no circuito das artes, apropriando-me desses objetos para deles 
captar sua singularidade energética e criar zonas de intensidades e mediações teórico-críticas. É muito forte a 
presença ativa de uma potência melancólica e enlutada coadunada aos constructos desses dois artistas – e por 
mais que eu me esforçasse antes, não poderia nunca deixar de mencionar abertamente o vínculo desses pontos 
conceituais psicanalíticos com minha vida. Elencar Nuno e Leila como intercessores entre a produção de gestos 
artísticos e o pensamento crítico neste estudo não foi à toa, nunca um desejo é à toa. O reconhecimento das 
relações de contiguidade e potencialidade entre as criações conceituais e imagético-textuais dos dois artistas – 
realizadas pela manipulação plástico-discursiva através do agenciamento entre linguagem e materialidade 
díspares – é delineado sempre por uma inclinação enlutada ou melancólica, em sua aposta ativa, ou seja, uma 
proposta de consubstancializar o duo arte-vida na forma de pensamento e resposta frente às questões 
emergentes do agora, não sendo carência, mas potência. 
 
De volta à visualidade e à produção inicial a ser exibida a seguir, as fotografias da minha caderneta de rascunhos 
expõem um texto cuja primeira versão fora elaborada em outubro de 2018, período em que inaugurar a escrita 
da tese era um gesto costumeiramente adiado a cada dia. Desse período, posso dizer apenas que, naquela 
época, eu escrevia muitas palavras soltas, ideias de capítulos, anotava o nome de inúmeros interlocutores 
críticos, comprava muitos livros, entretanto nada concretamente surgia em termos de materialidade verbal da 
tese. Foi relendo esse poema, rascunhado pela primeira vez numa tarde em que eu descansava no gramado em 
frente a Biblioteca Central da Universidade Federal Fluminense que me surgiu a obstinação de fazer com que 
cada verso direcionasse um capítulo do porvir, como se fosse um presságio do que estaria porvir nas páginas, 
como se fosse, de fato, um roteiro. Mas um roteiro para onde? Eu ainda poderia saber, talvez sequer saiba ainda 
agora. Quando a tese se finalizasse, quando estivesse finalmente finalizada, o poema seria um guia para o acaso 
que sempre vem. Mas haveria tese um dia? Era tudo muito incerto àquela época. Não existia com clareza um 
tema para a pesquisa. Só que, apesar desses entraves, a ideia de uma escrita menos academicamente rígida já 
se operacionalizava como um canal de contato entre mim e a produção crítica, ação tanto tempo em suspenso 
por falta de energia. Enquanto minha casa ruía, a insistência no registro de uma única imagem e a pequena 
produção de uma gravura de um corpo esquálido, por sua vez, não deixaram de compor um exercício artístico 

 
7 DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Ed. Escuta, 1998, p. 43. 
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primevo, um passo que demarcou o início do processo de desvios e continuidades. Ou seja, sinaliza as inúmeras 
oscilações de percurso que me faziam querer abandonar a tese de uma só vez, sem olhar para trás.  
 
Feitos quase concomitantemente ao período inicial da escrita deste texto acadêmico, parte dos objetos artístico-
literários expostos simboliza, para mim, uma espécie de ferida em vias de cicatrização — ou, quiçá, 
perduravelmente um rasgo no corpo. Mesmo que a casa desabitada substancialize uma intensiva carga fúnebre, 
o desenho de um corpo riscado – gravura responsiva à leitura do conto-diário “Minha Fantasma”, de Nuno Ramos 
– somado à realização de um poema representa um tênue fio com o qual busquei seguir a vida na doença. De 
mesmo modo que os cômodos esvaziados da casa perdem sua mácula de especificidade — a sala de jantar pode 
vir a ser o quarto de mesmo modo que o quarto pode virar sala de visitas —, não quis que este exercício de 
pensamento fosse feito de continuidades progressivas, mas, antes, formado por agrupamentos ensaísticos 
mutáveis, ora performativos, ora teórico-críticos, que desejassem colocar o pensamento em palavras, e as 
palavras em movimento, e o movimento em criação. Um percurso que nunca se esgota, que não envergonha de 
ser rasura e rascunho. Uma passagem possível para expor as emendas, as linhas de costura deixadas à mostra. 
O que a escrita não pode capturar – porque está para sempre na ordem do inacabado – aglomera-se nesta tese, 
acolhendo não só os familiares mortos, mas também a intensidade de pensamentos teóricos, como o de Walter 
Benjamin, para quem a obra é sempre a máscara mortuária da criação. Eu me pergunto, então, como 
compreender minha história pela escrita diante de tudo isso? Cravando as unhas nos mortos para deles, do 
passado enterrado, o impossível do texto aconteça? Aquele corpo-fantasma, minha avó, sempre escondida atrás 
das paredes da casa, na organização obsessiva dos seus pertences, me atacaria com uma pergunta fatal – sobre 
o que você está pensando agora? 
 
No percurso de preparação do trabalho, a soma de influências fornecidas por incontáveis leituras me fez, a um 
só tempo, produzir alguns textos disformes, aceitando um desvio sem retorno, um caminho vertiginoso que 
almejava sempre colocar as ramificações como trilhas a perscrutar no roteiro. Excetuando o que geralmente se 
espera de uma tese de doutorado, ancorei-me nos processos híbridos de Nuno Ramos para, aproximando-me 
de suas obras, me inserir também “no reino da pergunta — ou de uma explicação que não explica nunca”8. Como 
lidar, afinal, com a proposta inventiva para uma tese – gênero não raro formalizado pela própria circunstância 
de sua formulação? Desejando um espaço formado por uma ambiência de casa-tese, textos poéticos 
experimentais, narrativas ficcionais e reflexões críticas invadirão as páginas deste objeto-escrito, sendo, enfim, 
disrupção e sutura do pensamento e da criação. Esse investimento tem me servido de motor para engendrar o 
pensamento crítico ao texto, sobretudo porque meu processo de escrita começa sempre, irremediavelmente, a 
partir da decisão sobre a forma e a modulação do texto. O que me anima a escrever é a possibilidade de adensar 
o pensamento e seguir a trilha aberta por Theodor Adorno, para quem, na atualização do que já havia sido 
pensado por Montaigne, a forma se torna determinante na força da teoria discutida em um texto9. Para que eu 

 
8	RAMOS, Nuno. Ó. São Paulo: Iluminuras, 2008, p. 18. 
9 No texto “O ensaio como forma”, o filósofo alemão encaminha seu pensamento para refletir sobre a escrita ensaística em contrapelo à 
institucionalização de um saber logicamente artificial e falsamente universal, o que acabar por descamba numa ciência que, 
forçadamente dissociada das artes, estigmatiza grande parte das criações que contornem seus princípios fundamentais. Daí o ensaio 
seria o gesto de interpretação da filosofia, conjugando a dialética entre racionalidade e subjetividade. Cf. ADORNO, Theodor W. O ensaio 
como forma. In:______. Notas de Literatura I. Trad. Jorge de Almeida. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2003, p. 15-45. 
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pudesse iniciar a escrita, concluí, foi preciso exercitar o ensaio em alternativa às pretensões de totalidade comuns 
ao método e ao esquema científico. Ensaio é o movimento de nunca estar pronto, de estar sempre tentando, 
com a força de um gerúndio que nunca se torna particípio. E por certo, percebo, não se trata aqui apenas de uma 
insistência política de mudança no formato enquanto estética da moldura, tendo em vista que, rodeado pelas 
reflexões sobre a arte inespecífica, “é precisamente essa categoria [o formato] o que essas formas colocam em 
questionamento”10. Da necessidade de borrar fronteiras e criar um espaço não circunscrito por linhas estanques, 
neste encenar constante de uma convulsão do formato, descambam ponderações sobre a tentativa de repensar 
a escrita fabulativa como um tipo de produção de pensamento acadêmico que, ainda hoje, em certos espaços 
de saber formal, esbarra em obstáculos nem sempre superáveis.  
 

Como proposta de arquivamento subjetivo dessa minha trajetória em curso, aparecerão em algumas páginas, 
às margens do texto, pequenas anotações de escrita que funcionarão como elementos paratextuais. Para lê-las, 
é necessário dispor a folha de transparência sobre a página indicada, o que representa a abertura dos bastidores 
da escrita, iluminando as tensões processuais, os limites esbarrados, o tédio opaco dos dias, os bloqueios 
criativos, as contaminações discursivas, o corpo adormecido — formas de perceber e apreender a vida dentro e 
fora da tese. Colocá-los em espaço paralelo ao texto-central, em posição de lateralidade escondida, feito um 
objeto intercalado e estrangeiro, encerra uma disrupção narrativa na qual se implicam regimes heterogêneos 
de leitura. Com o paratexto sobreposto à página, o desejo é fazer com que o leitor seja lançado de modo 
estratégico para fora do roteiro proposto por esta escrita, conduzido a uma zona de intermédio entre a produção 
artístico-crítica (centralizada neste objeto-tese) e uma zona de arrebentação da performance autobiográfica. 
Como se fosse uma outra forma de vida inserida nas páginas a seguir, uma vida mais próxima à realidade, uma 
história que se refaz à medida que vai se encenando e se levantando junto à saúde do meu corpo, algumas 
anotações previamente demarcadas se conjugam com o ensaio. Embora na versão final da tese, entregue à 
biblioteca, esse esforço de visualidade não possa ser encontrado, apresentá-lo ao menos para banca já 
operacionaliza mais um gesto de levante ante certa burocratização do saber artístico na academia.  

 
Caberia ainda, por ora, esclarecer possíveis questões a respeito da aproximação das narrativas autobiográficas 
com a ficção. O percurso híbrido desejado neste objeto-tese dá certa continuidade e expansão ao trabalho 
realizado na minha dissertação de mestrado, defendida no final de 2015, na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro (PUC-Rio), cuja proposta foi o investimento de escrita que desembocou na produção de uma 
narrativa meta e autoficcional baseada na história de herança linguística do narrador da trama. Por outro 
caminho, tudo aqui vem a ser mais difuso e menos definido do que antes. Na época do mestrado, com a tentativa 
de abarcar os regimes de uma primeira experiência de escrita ficcional, lançando-me aos perigos da criação 
acadêmico-fabulativa, acolhi o incentivo teórico-afetivo da professora Marília Rothier, minha primeira leitora, 
para transformar o projeto de ficção – a ser entregue em fragmentos à banca – em um romance capturado pela 
experiência acadêmica, inscrevendo-me em um regime estético que estaria imbricado a uma prática de 
resistência que deve haver na academia. No curso do doutorado, entretanto, esta proposta artístico-literária se 

 
10 GARRAMUÑO, Florencia. Formas da impertinência. In:______. KIFFER, Ana Paula Veiga (Orgs.). Expansões contemporâneas: 
literatura e outras formas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2014, p. 92. 
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manifestou como uma linha contínua, mas sem ganhar unidade principal, uma vez que, nos ensaios espalhados 
aqui, inserindo novamente a pesquisa num campo de expansão de sentidos e de políticas de subjetivação, a 
vontade de exercitar reflexões sobre arte contemporânea, filosofia e psicanálise foi o eixo catalisador da escrita, 
em centralidade, regida pelos conceitos de luto e melancolia — não aqui para lamber feridas, como antes, mas 
para afiar meu olhar sobre minha própria existência, minha produção acadêmica, meus impulsos criativos. Sem 
a pretensão de revisitar o arcabouço teórico da melancolia como um todo, ou de historicizar o luto, tampouco 
estudar longos nosográficos sobre a depressão, o desejo que movimenta meu pensamento na tese é não deixar 
escapar o entrelaçamento entre linhas de forças. Há um insistente desejo de simbolicamente invadir o estúdio 
de criação de Nuno Ramos e de Leila Danziger a fim de que, ao lado deles, possa eu exercitar gestos críticos e 
artísticos autorais, os quais se impõem como poeira, rastro e sombra dos meus dias longe da escrita.  
 
Já nos limites relacionados ao modo de configuração estrutural deste trabalho, inscrito em um enquadramento 
universitário sistemático em algumas universidades, sem perder o grau fundamental de reflexão crítica, a 
produção criativa busca um espaço de abertura e potencialidade da contaminação entre o discurso acadêmico e 
o inventivo, propondo uma tessitura de porosidades. De fato, mesmo que na UFF eu não tenha enfrentado 
nenhuma batalha para incluir narrativas artísticas em meio a minha produção acadêmica, pensar sobre essa 
prática contemporânea (e por que não expandida) também faz parte desta tese, escrita em diferentes camadas 
de linguagem.  Talvez uma anamorfose – transformação, distorção, recombinação, ampliação da complexidade. 
Embora substancial parcela da tese seja um texto acadêmico propriamente dito, a execução artística a que me 
propus exercitar em alguns trechos constitui uma forma de existência e, em certa medida, um modo de 
permanência do duo arte-vida na produção acadêmica. Mais do que um espaço confessional, nos meandros 
camuflados desta escrita, a tese tornou-se um ambiente de refúgio-em-movimento, espaço onde busco ainda 
uma outra forma de estar na escrita, cambiando entre a primeira e a terceira pessoa, numa tentativa de não 
paralisar e sucumbir, não implodir. Sem entender o processo como um todo, e ainda que uma terceira pessoa 
flutue muito mais sobre minha enunciação para me aproximar da teoria e da crítica, a energia da primeira pessoa 
do singular permanecerá sempre como um ancoradouro da vida nesta tese. 
 
Restaurar a memória como uma espécie de estrutura arquitetônica corroída, feito a casa fotografada. Reformar 
as lembranças com a vontade de reconfigurar moradas. Destruir todo espaço outrora (ou ainda) habitado pelos 
mortos. Reconstruir o abrigo pelos escombros. Força da ruína – subversão da lógica de que, pela ação da 
natureza, as imagens do passado desaparecem por completo. Derrubar as estruturas de paredes antigas, 
manusear os destroços, com a mão esquerda nos restos, a casa vazia se torne uma aguda potência de 
concentração da existência e da vida – eu estive naquela casa tanto quanto essas ruínas permanecem 
constituídas debaixo da minha pele. Quem sabe, assim, se possa ler a tese como se fosse não apenas um roteiro 
ao acaso, mas uma longa carta ao porvir, sem completude final. Uma carta que não coubesse no 
enclausuramento de um envelope branco. Uma missiva que, mesmo com o peso da memória, possa se 
locomover para a frente, também ao acaso. Como se sutilmente endereçasse minha escrita às crianças que 
correrão pelo mundo, aos que ainda podem habitar o tempo futuro, faço da tese não só um roteiro, uma carta e 
uma casa, mas também um canteiro de obras intermináveis. Dentro e fora da escrita, o desejo restaura o 
ligamento arrebentado com os mortos para projetá-los no texto, com a energia que se opera nos corpos dos 
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maratonistas, deslocando-o entre pontos da estrada. Escrever negocia o tempo e faz do cansaço uma 
contingência do presente, o qual restaura cirurgicamente os movimentos de uma vida. Escrever talvez venha a 
ser o inventar do inconsciente, sem representá-lo, e reprogramá-lo em agenciamentos expressivos, reapropriar-
se subjetivamente do passado: 
 

Não tem nada a ver com lembranças reprimidas, tampouco com fantasias. Não se reproduz 
lembranças de infância, produz-se, com blocos de infância sempre atuais, os blocos de 
devir-criança. Cada um fabrica ou agencia, não com um ovo de onde saiu, nem com os 
genitores que o ligam a ele, nem com as imagens que ele daí tira, nem com a estrutura 
germinal, mas com o pedaço de placenta que ele furtou e que lhe é sempre 
contemporânea, como matéria de experimentação. Produza inconsciente, e não é fácil, 
não é em qualquer lugar, não com um lapso, um trocadilho ou até mesmo um sonho. O 
inconsciente é uma substância a ser fabricada, a fazer circular, um espaço social e político 
a ser conquistado.11 

 
De modo teórico-crítico, a vontade primeva de tudo que será escrito foi revolver a concentração do passado 
também com o desejo de realizar um gesto ativo de levante frente às possibilidades obscuras e pós-utópicas da 
política do tempo presente. Um modo de não permanecer inerte diante da ascensão de violências político-sociais 
concretas e simbólicas, respondendo-as subjetivamente. Em todos os campos da vida, uma espécie de malogro 
parece avançar sobre nossos corpos. O que se comumente pergunta ao mundo hoje é como ainda pertencer a 
ele. Talvez possamos alterar o questionamento e refazer a dúvida sobre quais são as formas de coexistir com o 
mundo tributárias de uma vontade de resistência. E se nós, todos os viventes, entendêssemos que a 
precariedade pode também ser potência? Dou na escrita meu pequeno passo micropolítico. Este exercício de 
ensaio tenta expor a potência que irrompe do sentimento melancólico, comumente ligado ao insucesso da 
noção de fracasso e abatimento, passando a considerá-lo potência de movimentação. Certa vez li uma frase de 
Michel Foucault que dizia: “Meu corpo é o lugar sem recurso ao qual estou condenado”12. Penso na imagem das 
construções arquitetônicas condenadas, fadadas apenas ao desmoronamento, interditadas à presença do outro. 
Depois do desabamento, devemos descartar os destroços ou reconstruir com eles? Se isso que se projeta aqui é 
um desafio, uma alteração no meu organismo contra toda ilusão de pacificidade do tempo, nesta desmontagem 
cartográfica – ou ensaios reunidos para um roteiro do acaso – o desafio é não ser atacado pela imobilidade da 
queda, pela suposta força paralisante da melancolia. Para apresentar por si mesmo uma experiência de escrita 
que enxerga a ausência como potência, o texto se apoia em suas múltiplas entradas e saídas: “o mapa é aberto, 
é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, suscetível de receber modificações 
constantemente”13. Da melancolia vem antes uma reação, uma vontade de colocar o corpo em escrita, e a escrita 
em deslizamentos contínuos, e a continuidade em movimentação contra a perversidade, sem início nem fim, 
apenas meandros. Insinuando as criações artísticas entre os giros epistêmicos, a linha de frente da tese se 
assume como exercício do domínio relacional da linguagem contra o sufocamento do presente. 
 

 
11 DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. Trad. Eloisa Araújo Ribeiro. São Paulo: Ed. Escuta, 1998, p. 94. 
12 FOUCAULT, Michel. O corpo utópico, as heterotopias. Trad. Salma Tannus Muchail. São Paulo: N-1 Edições, 2013, p. 8. 
13 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. Trad. Aurélio Guerra Neto e Célia Pinto Costa. São Paulo: 
Editora 34, 2006, p. 22. 
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Mesmo entendida como uma tese apoiada na produção de gestos criativos, as forças intensivas da teoria e da 
crítica potencializam de energia a tentativa de criação como um exercício feito de modo particular quando as 
leituras e o desmonte do mundo fazem o incômodo recrudescer. De outra parte, mesmo sendo 
substancialmente ancorada por reflexões epistemológicas, não estou certo de que minha escrita fora elaborada 
por um pesquisador, no sentido acurado da palavra. Tudo são peripécias erráticas, colapsos nervosos, passos de 
dança, exercícios de gravitação de um pensamento que considerado ainda como rascunho. Uma busca por certa 
coerência operacional-inventiva da linguagem acadêmica na contemporaneidade. De fato, arrisco tomar 
emprestado os recursos da prática investigativa sobre o campo artístico-literário com o desejo de que, ao término 
do episódio escritural da tese, eu possa enxergar a vida com mais lucidez, percorrer o mundo das sensibilidades. 
Seria a escrita a intrusão de um enxerto de pele no vivente ferido por um incômodo do tempo? Seria preciso 
dizer que sim: fabricamos, gastamos e trocamos de pele por intermédio da escrita. Experiência de atribuir 
consistência ao que se desfez para depois retornar a desfazê-lo. Dizem que, no mundo animal, os crustáceos 
mudam de exoesqueleto – seu escudo contra os inimigos – e alguns répteis abandonam a camisa de força que 
envolve seus organismos. Ecdise, troca, escrita – tudo está envolto pelo desejo do novo. Retomar às rédeas do 
meu corpo, arquitetar uma nova morava, apresentar ao papel minhas reflexões. Aceitar o impulso de recomeçar, 
reconstruir outras formas de regeneração, ocupação e cuidado com o corpo. Escrita como performance da própria 
escrita. Na escrita, um golpe de ar fresco ao porvir. Sobre a escrita, apostar no que ela ainda não é ou nunca virá 
a ser. Pela escrita, escapar aos intensivos logros do mundo, em suas voltas em torno do sol. Pelo menos na 
escrita ou pela escrita – outras formas de se opor ao mal, outros modos de viver com saúde.  
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Percurso zero 
Concentração de energias atravessam frases 
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Para retomar o percurso ou exercitar um ensaio vivo 

 
Como formular novas explicações sobre minha tese em um instante em que tudo desaba? De que maneira posso 
agora tentar colocar uma roupagem em meus ensaios espalhados sobre literatura, artes plásticas, fotografia, 
filosofia, psicanálise se não sei se entre todo o tecido existe uma costura exata? Pensar em uma unidade para 
tese me parece um exercício precário, frágil, insuficiente. Sem encontrar nenhuma saída razoável, depois dessas 
incertezas as quais regulam o tom da minha dicção escrita, gostaria de, por enquanto, relembrar. Foi tomando 
um café, as tantas horas de uma tarde chuvosa, que exprimi meu desejo de investigação para a Diana Klinger. 
Resgatando minha memória, revivo, ainda bastante forte, a sensação de certeza que eu tive ao perceber que era 
pelos conceitos de melancolia e luto que eu partiria do projeto para a produção de elaboração do que, a 
princípio, seria objeto artístico, movimento comumente desenvolvido em alguns programas de pós-graduação 
da área de artes visuais. Aglutinar as escritas acadêmica e verbo-visuais num único gesto crítico-poético tornou-
se a proposta naquela época. Na mesma medida que a arte não se contrapõe à pesquisa, o conhecimento não 
rejeita o pensamento plasticamente inventivo. Só que em meio às minhas vontades, surgiram, desde o começo, 
dúvidas epistemológicas, incertezas tenazes. Escolher o trânsito e a coexistência entre o estatuto artísticos e o 
acadêmico-disciplinar foi a saída para lidar com uma urgência, um impulso que se impunha a mim: a vontade 
de escrever um agrupamento de ensaios variados, capaz de produzir, ao acaso da escrita, descontinuidades, 
desvios, mutações, hibridizações. Poder acreditar que fazia algo singular e único me impulsionou a delinear os 
contornos de uma tese que eu queria como minha, de um jeito próprio que ia “da forma para a força” – e a força 
calorosamente me permitiu escrever um texto o qual posso defender como acadêmico.  

 
Resta ainda e sempre o medo de não ter lido o suficiente a ponto de conseguir abordar as temáticas que 
circunscrevem a tese com a profundidade que está no horizonte de expectativa daqueles que avaliam um ensaio 
de doutoramento. Às vezes, penso que quanto mais escrevi, mais me distanciei daquilo que eu deveria estar 
escrevendo. Esqueço os caminhos, procuro o roteiro, chego ao acaso. Aceito que ele só no acaso minhas 
lembranças se organizam, e lá reside o fundamento da minha escrita aqui e além. Mesmo lendo o conto de 
Borges tantas vezes, a verdade é que a memória de Funes não pode me ensinar como lembrar de tudo. Não por 
acaso, sem conseguir armazenar quase nada de cor, segurei as horas enquanto pude para adiar a escrita desta 
tese, sempre necessitando ler e anotar mais alguma ideia na minha caderneta. Porque embora circulem por 
vários núcleos temáticos, ora próximos, ora nem tanto, o impulso criativo vem em busca da realização um gesto 
de escrita enformado pelo percurso, pelo próprio movimento do texto, sem pacificar as tensões da leitura e da 
errância. Nuno Ramos e Leila Danziger parecem exercitar este movimento em suas obras, mantendo-as em 
paridade com o tempo-agora, como formas de levante frente à opressão do presente. Representam, talvez, esses 
dois artistas, o eixo catalisador que me permitiu percorrer terrenos da filosofia, psicanálise, artes visuais e 
literatura em desalinhamento discursivo, desdobrando essas temáticas em uma tese fragmentária, ou em uma 
escrita sem moldura perfeita. Escrever é um estranhamento tanto irredutível quanto inegociável diante destes 
tempos de puro assombro e avanço fascista. Este corpo que posso tocar com meus próprios dedos reflui em seu 
interior a recusa em se encerrar na clausura e na tocaia perversa e soberana que o silencia. Para esta contradança, 
meu corpo está presente aqui. Dos males, a utopia? 
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Como se fossemos nós pela cena apaixonados 

 
O que vem a ser o gesto de pesquisa hoje? O que significa a investigação teórico-crítica em um tempo 
desmoronado? Pensando a partir de Nuno Ramos e Leila Danziger, a tese se torna possível devido à existência 
do debate contemporâneo em torno da produção de trabalhos artísticos inscritos no aparelho institucional 
universitário, os quais vem sendo travado de modo progressivo e positivo na última década. Quero, então, 
pensar nas novas formas de pensar na academia. Narrativas ficcionais, poéticas visuais ou textos híbridos, 
defendidos por artistas ou experimentadores de arte, com o rigor de uma pesquisa acadêmica tradicionalmente 
institucionalizada, assinalam menos uma mudança da dinâmica universitária do que uma radical reafirmação 
da interface arte-vida, ou arte-sociedade, na medida em que instauram novas vias de produção de pensamento 
e expressão de subjetividades que o circuito artístico é capaz de suscitar ao adentar as paredes da universidade. 
Embora nos estudos de literatura, no contexto brasileiro, essa lógica vanguardista de concepção textual seja 
datada do final do século XX14 e transcorra imbricada hoje à discussão da pós-autonomia da arte, a materialidade 
do discurso acadêmico ainda é capaz de suscitar desconfiança em relação a trabalhos menos formais.  
 
Correndo o risco de justamente acabar apontando modos de leitura decisivos, o que estaria totalmente a favor 
de uma parcialidade intelectual não saudável, destaco que não se trata aqui de oposição radical e violenta da 
minha tese frente a posturas distintas, tampouco a procura de um lugar de exceção do meu texto dentro de um 
contexto acadêmico mais amplo. Não tenho dúvidas de que exercito um texto acadêmico, ainda que permeado 
de incursões artístico-literárias. Só que, nos últimos anos, em espaços que não são apenas o das Poéticas Visuais, 
parcela ampla de pesquisadores adota perspectivas alternativas com o desejo de estudar outras formas de 
subjetividade e subjetivação ao lidar com a linguagem da arte. Embora seja preciso que eu saia já da defesa da 
escrita para a própria escrita, alguns pensamentos críticos sobre a prática acadêmica contemporânea são ainda 
imprescindíveis. De forma muito particular, enganchado a um espaço em constante revisão, não haveria, para 
mim, como apagar esta construção inicial e, assim, deixar o pensamento sobre teses mais criativas como uma 
sombra fantasmática que paira sobre meu exercício. Estou longe de imputar à minha tese um valor radical de 
inovação formal ou de manifesto contra formas historicamente legitimadas de textos acadêmicos, cuja 
linguagem corresponde a um saber universal. Eu me utilizo dessa linguagem acadêmica com orgulho nesta 
tese. No entanto, reafirmo o poder da linguagem artística no interior da universidade, principalmente num 
momento no qual facínoras desmontam a educação como se pisassem num castelo de areia.  
 

 
14 Embora tenham antecedentes em espaços internacionais, costuma-se considerar o texto “Variante Gotemburgo”, escrito em 1977, 
como o inaugural romance apresentado enquanto tese de doutorado no Brasil. Trata-se do trabalho escrito pelo piauiense Esdras do 
Nascimento e apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) sob orientação 
do professor Afrânio dos Santos Coutinho. Essa tese-ficção foi publicada no mesmo ano pela editora carioca Nórdic, e a orelha da primeira 
edição já atesta, em tom apaixonado e entusiasmado, o ineditismo do projeto acadêmico-literário: “É a primeira vez no Brasil, e talvez no 
mundo, que isso ocorre, pois em geral as teses visando ao doutoramento se limitam ao campo teórico, tangenciando, quando muito, a 
criação. Graças à largueza de visão da banca examinadora (...), o romance-tese foi aprovado, dadas as suas implicações teóricas explícitas, 
abrindo novas perspectivas aos trabalhos literários que se vierem a fazer, ao nível de pós-graduação, no país”. Cf. NASCIMENTO, Esdras 
do. Variante Gutemburgo. Rio de Janeiro: Nórdica, 1977, primeira orelha. 
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Chego à conclusão de que toda escrita é ficcional, inclusive aquelas que suposta e aparentemente não são 
ficcionais. É um movimento que se apodera de um gesto em atração a outro não como dominação, mas como 
fusão. Essa vivacidade desejante de uma forma designa um modo de combinar linhas para um espaço poético 
e político da arte experimentados num um gesto-pesquisa15, num organismo vivo. Modos de escrever um texto 
pelo aceite a uma convocação – dar voltas em torno do que atrai quem escreve, instalar-se sempre no campo de 
batalha da pesquisa como um principiante, inexperiente, aprendiz, ouvindo a convocação de inovação que o 
desejo impõe. Dito isso, pode-se arriscar dizer que escrever a pesquisa – instalar-se nela, friccionar-se com ela – 
é um empenho que, com vigor e energia, escuta a palavra, seu chamado insistente, a fim de que o investigador 
entre numa experiência-limite consigo e não se reduza a: 
 

[...] um prospector de materiais [...] chegado o momento de comunicar “resultados”, tudo 
estaria resolvido; “dar forma” não passaria de uma vaga operação final [...], quando o 
objeto da pesquisa é o Texto, o pesquisador fica acuado num dilema, temível: ou falar do 
Texto segundo o código convencional da escrevença [écrivance], quer dizer, ficar 
prisioneiro do “imaginário” do cientista, que se quer, ou, o que é pior, que se crê exterior 
ao objeto de seu estudo e pretende, com toda a inocência, com toda a segurança, colocar 
a sua própria linguagem em posição de exterritorialidade; ou então ele próprio entrar no 
jogo significante, no infinito da enunciação, numa palavra, “escrever” [...] o que ele 
acredita ser, da sua concha imaginária, desse cógico científico que protege, mas também 
engana.16 

 
Se os desdobramentos dessa temática perpassam a transgressão das instâncias reguladoras de alguns espaços 
acadêmicos atuais, os questionamentos políticos interligados à validação de um título a partir de pesquisas 
acadêmicas materializadas em linguagem artística ou reflexiva sobre a própria produção irrompem novas 
categorias para pensar o solo contemporâneo sobre os influxos da economia. De fato, ainda que a formação 
intelectual de um artista possa passar pela educação universitária, a diplomação de um indivíduo não se 
fundamenta (a título de conferência) para categorizá-lo como artista. Embora existam cursos de graduação17 que 
busquem a formação de escritores, a habilitação da área de Letras que proporciona um ambiente propício à 
criação artística ainda se evidencia em menor escala em comparação aos cursos de pós-graduação. O que à 
primeira vista se assume hoje, com mais regularidade na pós-graduação, como justificativa contrária ao grande 
contingente de dissertações e teses menos formais talvez ganhe embasamento a partir da ambivalente e 
conflituosa relação com um fragmento da teoria adorniana, na qual, no século XX, o filósofo já asseverava a 

 
15 Roland Barthes, no ensaio intitulado “Jovens Pesquisadores”, quando escreve a respeito do desejo que anima o saber, defende que 
“no limiar do seu trabalho, o estudante sofre uma série de divisões. Enquanto intelectual, ele é arrastado na hierarquia dos trabalhos, 
enquanto investigador, está votado à separação dos discursos”. E o crítico continua problematizando essa cisão enfrentada: “de um lado, 
o discurso da cientificidade (discurso da lei) e, do outro, o discurso do desejo, ou escrita”. Se isso é verdade, para que o processo de 
escritura se desdobre em energia, há de haver o aceite da solicitação de escritura, porque “se isso não se dá, o trabalho é moroso, alienado, 
movido apenas pela necessidade de prestar um exame, de obter um diploma, de garantir uma promoção na carreira”. BARTHES, Roland. 
O Rumor da língua. Trad. Mário Laranjeira. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 98-99. 
16 Ibidem, p. 100. 
17 A título de exemplo, o Departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) oferece desde 2010 o 
curso de bacharelado em Letras com habilitação em Formação do Escritor. Além de formar alunos nas áreas dos estudos linguísticos e 
literários, sua proposta pedagógica gira em torno da capacitação dos estudantes, no período de três anos, para que dominem 
competências e habilidades comuns à produção textual criativa e técnica, em gêneros discursivos variados, tais como romances, poesias, 
textos teatrais, roteiros de cinema e televisão, entre outros. 
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contraposição da arte diante da esfera do capital. Em sua perspectiva de pensar a arte, Theodor Adoro afirma sua 
autonomia como contraposição à lógica capitalista, justamente por ser uma finalidade sem fim, aproximando a 
arte da razão dialética. Nesse sentido, ainda que a apropriação da linguagem artística no interior de teses se 
suponha autônoma ao se constituir como inespecífico espaço por onde circulam multímodos saberes, não raro 
o pesquisador-artista, inserido no universo de implicações típicas do saber científico, acaba apontado como 
sistematizador de sua própria produção, reduzindo-a, ao fim e ao cabo, em mercadoria, na concepção de que a 
diplomação e, consequentemente, a profissionalização universitária do artista conferiria um certo tipo de 
permissão à docência formal e uma espécie de formalização de uma habilidade e um saber que, outrora, 
estariam ligados às práticas de experimentação mais livres – ou menos controladas – de sistemas e métodos 
envolvidos fora do terreno acadêmico-disciplinar18. Evidencia-se, desse modo, um problema epistemológico do 
ponto de vista de produção de conhecimento crítico, mas que, se o analisarmos com mais lucidez, retroalimenta 
a pesquisa e insere ruídos interrogativos necessários à discussão ética sobre os limites e as funções abrangentes 
da arte na constituição de investigações no espaço acadêmico.  
  
Se a condição da separação do conhecimento e da arte nos irrompe aqui em problematização segundo o seu 
modo ético de composição acadêmica, a desarticulação desse pensamento é, desde muito tempo, um problema 
filosófico que se dá numa tentativa de pensar a crítica em uma direção que transgrida certos limites da criação. 
No prefácio do livro “Estâncias — a palavra e o fantasma na cultura ocidental”, publicado em 1979, Giorgio 
Agamben pondera acerca do antigo processo de cisão entre filosofia e arte, elencando-o como uma das 
indagações centrais que deve rondar as reflexões sobre a história da arte, inclusive no presente. Para ele, a 
fragmentação ocidental do discurso é encarada, até hoje, como realidade natural, como se fossem poesia e 
filosofia opositoras agudas desde sua aparição, conforme já havia sido feita a dúplice separação, no “Livro X” da 
República, por Platão. Na esteira dessa discussão, o filósofo italiano se debruça em um certo resgate do sentido 
que o vocábulo “crítica” manifestava em sua primazia, realizando, assim, uma investida teórica sobre os limites 
do conhecimento. A perspectiva de Agamben aponta para aquilo que, contrapondo-se ao desmembramento 
entre a arte e as disciplinas crítico-filosóficas, seria um ofício crítico — o trabalho que se manifesta na exposição 
de suas limitações tendo em vista que inclui em si aquilo que dele se esquiva. Nesse sentido, para o pensamento 
filosófico de Agamben, o empreendimento epistemológico, assim como toda busca autêntica, não pode ser 
concebido tal qual uma vereda ou um caminho que possibilite o reencontro pacificador com o próprio objeto 
que circunda e diligencia analisar, mas, ao contrário, deve garantir as condições para que ele permaneça em sua 
inacessibilidade, em sua aporia — incerteza tenaz que decorre da impossibilidade de responder uma questão 
filosófica. Em Agamben, a ideia de apreensão da crítica em relação ao objeto resgata a cisão histórica entre a 
palavra poética e a palavra pensante, separação que, conforme dito, já havia sido comentada por Platão nas 
linhas da obra “República”: 

 
18 A pesquisadora e artista visual Carla Zaccagnini, ao compor sua tese de doutoramento a partir de quatro projetos artísticos de sua 
autoria, também problematiza, como movimento teórico-crítico da sua investigação, as respostas quase sempre unidirecionais dadas aos 
questionamentos acerca da produção de arte na universidade, sobremaneira no que se relaciona à criação, à circulação, à reflexão e ao 
consumo desse tipo de empreendimento artístico. No discurso resistente que projeta no seu texto, tal qual um manifesto, atesta seu 
trabalho acadêmico como obra de arte porque “é ao afirmar-se como Obra de Arte que a presente pesquisa pode engendrar os 
questionamentos e dar os passos que a constituem”. ZACCAGNINI, Carla. A obra como lugar do texto, o texto em lugar da obra. 
Dissertação (Mestrado em Poéticas Visuais). Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004, p. 106. 
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Trata-se da cisão entre poesia e filosofia, entre palavra poética e palavra pensante, [...] a 
cisão da palavra é interpretada no sentido de que a poesia possui o seu objeto sem o 
conhecer, e de que a filosofia o conhece sem o possuir. A palavra ocidental está, assim, 
dividida entre uma palavra inconsciente e como que caída do céu, representando-o na 
forma bela, e uma palavra que tem para si toda a seriedade e toda a consciência, mas que 
não goza do seu objeto porque não o consegue representar.19 

 
O que me parece interessante incorporar neste ponto, para esta movimentação preliminar sobre formas e 
métodos da escrita acadêmica, é o deslocamento da problematização filosófica mais ampla apresentada no 
prefácio da obra “Estâncias”, de Giorgio Agamben, cujo ponto de vista fundamenta e desterritorializa essa 
discussão para a questão fulcral da linguagem, ao afirmar que a separação entre poesia e filosofia radicalmente 
se coloca na posição daquilo que a cultura ocidental tem de mácula irremediável: a impossibilidade de alcançar 
plenamente o conhecimento. Isso tudo aparece tendo em vista que, sob o ponto de vista do filósofo italiano, a 
questão central que circunda o conhecimento está ligada sobretudo a um problema de posse, sendo, por 
consequência, todo problema de posse um problema de gozo, que, de maneira ainda mais radical, no fim das 
contas, não deixa de ser um problema ligado à melancolia. Pensando nisso, a relação de agudeza e 
impropriedade entre filosofia e crítica marca um caminho de aproximação que, conforme Agamben menciona 
na publicação “Ideia da prosa”, me faz reconhecer melhor o contexto do amor na história cultural do medievo: 
“viver na intimidade de um ser estranho, não para nos aproximarmos dele, para o dar a conhecer, mas para o 
manter estranho, distante, e mesmo inaparente”20. Nesse sentido, no trabalho da crítica, frente ao processo 
criativo que se sutura tenaz a ele, o que “acaba sendo suprimido é que toda autêntica intenção poética se volta 
para o conhecimento, assim como todo verdadeiro filosofar está sempre voltado para a alegria”21.  
  

 
19 AGAMBEN, Giorgio. Estâncias — a palavra e o fantasma na cultura ocidental. Trad. Selvino José Assmann. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
2012, p. 12. 
20 AGAMBEN, Giorgio. Ideia do amor. In:______. Ideia da prosa. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica, 2012, p. 51. 
21 Idem, 2012, p. 13. 
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Avançando mais velozes por palcos em chamas 

 
“Ao escrevermos, como evitar que escrevamos sobre aquilo que não 
sabemos ou que sabemos mal? É necessariamente neste ponto que 

imaginamos ter algo a dizer. Só escrevemos na extremidade de nosso 
próprio saber, nesta ponta extrema que separa nosso saber e nossa 

ignorância e que transforma um no outro.” 
 

Gilles Deleuze 
 
No terreno da história da literatura, da arte e da cultura, a investigação da formação estética da modernidade 
sinaliza alguns procedimentos e diversas implicações historiográficas nos quais esbarram a produção literária e 
as criações plástico-visuais no contexto acadêmico multifacetado da contemporaneidade. Embora possa ser 
compreendida para além do prolongamento historicamente construído — o qual assinala os movimentos 
vanguardistas como demiúrgicos de uma ruptura e como prossecução orgânica da história da arte no interstício 
entre o século XIX e o XX —, as vanguardas adquiriram uma noção de experimentalismo transgressor dos limiares 
disciplinares da política, da arte e da cultura e, em releitura, circunscreveram-se reconhecidamente à postura de 
anti-academicismo. O que defendia Marinetti, por exemplo, no ponto nove do seu manifesto de proposição 
futurista, publicado em 1909, era a destruição de museus, bibliotecas e acadêmicas de toda espécie, com o 
intuito de combater o moralismo e todas as “utilitárias covardias”, demarcando seu lance artístico de 
radicalização transformadora. Anteriormente a isso, por outro lado, foi com a crise dos ideais renascentistas que 
se instauraram as academias, instituições aplicadas à formação do artista em detrimento das corporações 
informais e dos circuitos alternativos de arte comuns na Renascença Italiana. Na medida que foi ficando cada 
vez mais clara uma radical alteração de status do artista nesse contexto espaço-temporal, a saber, os artesãos e 
as associações não normativas formadas por artistas perdem prestígio diante daqueles que são considerados, a 
partir da instituição acadêmica, também como teóricos e intelectuais22.  
 
Ao observamos hoje o grande contingente de Bienais de Arte, nacionais e internacionais – as quais parecem vir 
fundamentando suas propostas de experimentação artística na inespecificidade das formas – assistimos nesses 
espaços a um prolongamento da estratégia política que reivindica a academia (e a crítica produzida dela) como 
lugar de pensamento, afirmação e legitimação da obra, constituindo um circuito artístico onde as variadas 
formas de expressão tem garantida sua conservação. Entretanto, faço uma rápida interrupção, ou, aliás, um 
pequeno desvio para refletir acerca da ambivalência das famosas bienais de arte na contemporaneidade, o que 
talvez, de certo modo, se estenda ao aparelho universitário hoje. Os modos de mediação das obras parece atestar 
uma radical alteração no paradigma dos séculos XIX e XX — e também na virada para o século vigente — tendo 
em vista que a chamada “era das vanguardas” construiu-se a partir de uma estruturação dialética a qual, ao 
incluir radicais e díspares propostas inventivas sob égide de arte vanguardista, colocava-os também como 
diversidade conflitual. Tomando brevemente a história da arte como ponto de reflexão, o que quero apontar 
aqui, ao fim e ao cabo, na era do pós-tudo, são duas questões específicas: o primeiro é que embora o Manifesto 
do Futurismo — adaptável genericamente ao Expressionismo ou ao Dadaísmo — seja claro e específico em relação 

 
22 Cf. CHASTEL, André. A arte italiana. Trad. Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
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a sua proposta antiacademicista, o Impressionismo, cujo marco inicial é anterior e se pontua em 1874 com a 
exposição pictórica no ateliê do fotógrafo Maurice Nadar, já se erguia a partir da concepção de um conjunto de 
uma geração de jovens artistas que convertiam o eixo da doutrina acadêmica, guinando para uma espécie de 
arte opositiva em tensão com as demais. Isso, para mim, alude, ainda que sutilmente, à atual relação entre a 
pesquisas artístico-inventivas com enfoque no processo criativo e no papel regulador da universidade ante essas 
propostas que instauram novas poéticas e plasticidades na contramão de uma cultura utilitarista e, sobretudo, 
mercadológica que funda as bases do capitalismo. 
 
Seja como for, surge ainda, por parte da crítica, um contra-argumento o qual defende que, após toda energia 
modernista deslocada para executar uma descentralização da arte fora dos circuitos normativos e disciplinados, 
alguns pesquisadores e artistas contemporâneos realizam uma curva fechada de volta a esses lugares, ao buscar 
um terreno de criação na instância acadêmica ou, aliás, insistir politicamente na academia enquanto espaço de 
legitimação de projetos artísticos. Nesse movimento sinuoso, somado à ideia de trabalho não produtivo ao 
capital, o argumento atual contrário ao gesto artístico em forma de dissertações e de teses acadêmicas também 
se vale da ideia de que auferir o grau de mestre ou de doutor – às vezes com enfoque no próprio percurso de 
criação – seria um contrassenso, sobretudo diante da perspectiva de formalização de um conhecimento técnico 
e de qualificação docente, o que é, em teoria, aquilo que parte da universidade se propõe a produzir com as 
demandas da pós-graduação em áreas exatas. O risco dessa argumentação hegemônica pode ser o de aplainar 
a discussão em torno do papel e do potencial da universidade diante das demandas contemporâneas das 
políticas de arte, tensionando processos contínuos de expansão e redução da formação artística. Na esteira das 
provocações geradas a partir desse embate epistemológico, toda essa questão se intensifica ao tentar 
compreender o incômodo parcial — ou até mesmo seletivo — de alguns pesquisadores e professores diante da 
apresentação de trabalhos que utilizem total ou parcialmente da linguagem artística enquanto produto final 
acadêmico. Paradoxalmente, o domínio universitário, há bastante tempo, vem abrindo espaço para residências 
artísticas, com suas especificidades metodológicas e perspectivas de ação particulares, tornando o meandro 
acadêmico-disciplinar um espaço de formação, elaboração e disseminação de arte e pensamento crítico-artístico, 
um pensar-elaborar. Esses ambientes de residência são atualmente — de modo alusivo ao que as academias de 
arte europeias se propuseram a ser desde o século XVI — um território singular para fundamentar processos de 
criação, em deslocamento de circuitos, também como forma de produção específica, na qual as interfaces 
arte/vida e saber/criar assumem novos contornos na engrenagem acadêmica alicerçada em efeitos construídos 
a partir de experiências de atuação, troca, intercâmbio, agenciamento coletivo, projetos curatoriais, entre outras 
alternativas23. Gera-se, assim, uma sedução entre os projetos que estão inseridos nesse intensivo jogo criativo. 
 
Embora tangencie parcialmente a argumentação aqui proposta, utilizo como rastilho crítico a discussão sobre as 
residências artísticas, uma vez que ela é combustível para pensar a questão da produção de arte dentro do 
ambiente acadêmico-universitário, tal qual uma carga explosiva. Como sintomático e alternativo no que 
concerne à noção de isolamento, estereótipo ainda comum ao artista, as residências artístico-literárias no 

 
23 Cf. SPRICIGO, Vinicius Pontes. Relato de outra modernidade: contribuições para uma reflexão crítica sobre a mediação da arte no 
contexto da globalização cultural. 2010. Tese (Doutorado em Ciência da Informação). Escola de Comunicação e Artes, Universidade de 
São Paulo, São Paulo. 
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aparelho universitário assumem para si a responsabilidade de fundamentar e mediar a participativa forma de 
atuação, diálogo e intercâmbio entre artistas e pesquisadores, permitindo ativamentos da fruição 
epistemológica do artista-pesquisador. Nesse ínterim, na experiência coletiva de vida e produção — sejam nas 
residências para artistas, sejam nos programas de pós-graduação que acolhem pesquisas inventivo-literárias — 
geram-se potenciais relações de troca, o que reativa ainda mais a discussão proposta por Roland Barthes em 
“Como viver junto?”, na qual o crítico nos elucida acerca da vida em comum, dinâmica em que desejo e ritmo 
encontram solo fértil. Alimentando-se, como fez em seus variados seminários, de uma fantasia do desejo, ou a 
elaboração narrativa de uma vontade, o estudo de Barthes, embora enfoque na palavra em sua ação de capturar 
e exercitar em escrita o próprio desejo, permite o exercício intelectivo de distensão de suas proposições contidas 
no viver-junto para o campo expandido das artes. Para Barthes, viver junto não se trata de permanecer como 
uno, mas, de modo mais ampla, aposta na potência densa de estar-se sobre um mesmo conjunto de ritmos 
próprios, os agrupamentos idiorritimicos, nos quais conviver não se simplifica em fusão. Preservando 
individualidades e subjetividades singulares, viver junto é a produção de canais sensíveis e possíveis ao 
comunitarismo na conjunção de diferenças24.  Cito como exemplo esse curso oferecido pelo filósofo no Collège 
de France em 1977 porque ele fora escolhido pelo conselho curatorial da Fundação Bienal de São Paulo para 
nortear a 27ª Bienal de São Paulo, em 2006, de curadoria de Lisette Lagnado, em parecia com o curador 
convidado Jochen Volz, e co-curadoria de Adriano Pedrosa, Cristina Freire, José Roca e Rosa Martinez25. 
 
Do exercício crítico e artístico de viver junto e das reconfigurações da noção de comunidade, realizados na 
emblemática e aguda 27ª Bienal de São Paulo, consolidou-se a articulação entre a Fundação Bienal e a Fundação 
Armando Alvares Penteado (FAAP), proporcionando a implantação efetiva da residência artística na fundação. 
Abrigando em suas dependências físicas, pela primeira vez, dez artistas-residentes selecionados durante a 
Bienal de 2006, o projeto de residência da FAAP objetivou, nesse ano, ações que, em consonância com a 
perspectiva de Barthes, buscaram produzir práticas de pensamento e de criação artística que visassem ao 
estabelecimento de vínculos. A ideia era proporcionar significações a partir do intercâmbio entre pensamento 
crítico e criação artística em espaços institucionalizados, no movimento pendular entre refletir a criação 
enquanto a exercita. Já no espaço institucionalizado da universidade, a título de exemplo, os apelos para 
realização de residências têm despontado nos últimos anos. Incluo aqui, a saber, o convite recebido pela cantora 
e compositora Adriana Calcanhotto, em 2015, para realizar uma residência artística na Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, onde, por dois anos, ministrou aulas de composição e desenvolveu intensas 
atividades, como cursos não conferentes de grau. Como consequência do seu deslocamento para Portugal, a 

 
24 Em “Como viver junto” (1977), Roland Barthes vai apontar para a noção de que a estruturação de cada vivente é volúvel e suscetível a 
mudanças acidentais, o que implica compreender que os estados de ânimo oscilam em um contínuo irreprimível. Assim, a possibilidade 
de rompimento do gesto de permacer lado a lado deve ser entendida também como movimento saudável de distanciamento e cinesia 
do sujeito – afastamento e movimentação constante. Essa ideia, no entanto, nas palavras de Barthes, abre espaço para noção de um 
compartilhamento das distâncias, no qual a individualidade estaria resguardada nos ritmos próprios ao viver junto. Nessa abertura 
proposta pelo crítico, viver junto torna-se “uma fantasia de vida, de regime, de gênero de vida. Nem dual, nem plural. Algo como uma 
solidão interrompida de modo regrado: o paradoxo de uma partilha das distâncias”. BARTHES, Roland. Como viver junto: simulações 
romanescas de alguns espaços cotidianos. [Texto estabelecido, anotado e apresentado por Claude Coste]. São Paulo: Editora WMF 
Martins Fontes, 2013, p. 13. 
25 Cf. MORAES, Marcos José Santos de. Residência artística: ambientes de formação, criação e difusão. 151 f. 2009. Tese (Doutorado 
em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 



 

35 

artista desenvolveu reflexões sobre a cultura brasileira, o movimento modernista brasileiro e o consumo de arte 
na contemporaneidade, o que culminou, em 2018, numa espécie de “concerto-tese” antropofágico intitulado 
“A Mulher do Pau Brasil”, como um trabalho final da residência em Portugal. Nesse sentido, embora apresentem 
dinâmicas metodológicas e formativas distintas, sobremodo no que concerne à diplomação, a residência 
artística e a construção criativa na pós-graduação continuam fixadas em um terreno de conflitos permanentes e 
redes de vigilância. Isso tudo se coloca como aguda pauta hoje, tendo em vista, ainda, a predominância do saber 
que se estabelece cientificamente entre um sujeito indagativo e um objeto científico, voltados unicamente às 
práticas das ciências ligadas à produção e à expansão de capital. Cito a reflexão de Raul Antelo: 
 

A pesquisa, em nossa tradição acadêmica, altamente pragmática, torna-se, assim, uma 
mera variável de ajuste, é o que sobra das aulas, das orientações, do funcionalismo. Mas, 
ao mesmo tempo, todos os professores se definem como pesquisadores, para além de 
produtividades ou competências, dedicações ou habilidades. O sistema, por sua vez, tende 
a universalizar, e consequentemente a homogeneizar, nunca a singularizar. A política — a 
política de ascensão funcional, a política de bolsas, a política científica — nada mais é, 
então, do que uma autogestão da ecotécnica, em que a autonomia já não dispõe das 
formas tradicionais da política: não há soberania auto-fundadora (não há nada para ser 
fundado e talvez nem mesmo haja muito para ser tombado); não há discussão sobre a 
justiça da polis acadêmica (porque já não há polis nem mesmo politesse, só polícia e, 
mesmo assim, só para cuidar dos homens-livres). Nem vida como forma-de-vida, nem 
política como forma- de-coexistência regulam já a ecotécnica do sistema.26 

 
Venho pensando continuamente, desde 2015, na hipótese de que a diferença de métodos de pesquisa e criação 
acadêmica – se é que devo usar aqui a palavra “método” – é provocada pela teia de significações que se dá na 
coexistência de idiorritmos, aspecto apontado por Barthes. Não estaria nessa direção a próprio sentido de 
harmonia estabelecido pelo estar junto – como caminho para o comunitarismo – sem apaziguar quaisquer 
tensões da coexistência? Encontros são capazes de ocorrer à distância. Sigo em frente com a pergunta para dar 
mais uns passos. A emenda que posso fazer aqui evidencia que as condições das fraturas subjetivas de produção 
que rondam o aparelho acadêmico nas últimas décadas conduzem inevitavelmente o pensamento para a ideia 
de comunitarismo. E a linha se expande para dar outro nó a esta imbricação de pensamento novamente as ideias 
de Giorgio Agamben. Para o filósofo, na medida em que o exercício de comunidade tornou-se inoperante, essa 
noção se mantém paradoxalmente a pleno funcionamento em diferentes espaços institucionais, dada a 
aglomeração de pesquisadores que acabam sistemática e inevitavelmente inseridos numa lógica de disputa e 
concorrência. Frente a esse estranho contexto de ser-junto no esfacelamento da comunidade, para além das 
residências artísticas e do estudo das poéticas visuais na universidade, no campo dos estudos literários há outra 
série de embates práticos que geram agudos impasses: a ficcionalidade tem servido como dispositivo produtor 
de alternativas a alguns escritores que acolhem seus desejos de escrita artístico-literária no interior do aparelho 
acadêmico. Lançando mão de um ensaio teórico-crítico pré ou posfácio em contingência à elaboração de obras 
auto ou metaficcionais, pesquisadores encontram na produção do gênero acadêmico dissertação ou tese uma 
forma de elaboração discursiva criativa, ultrapassando o rigor científico sui generis, muitas vezes a partir do 

 
26 ANTELO, Raul. A pesquisa como desejo de vazio. In: Anais do I Seminário dos alunos da pós-graduação em literatura da 
Universidade Federal de Santa Catarina. Conferência de abertura. Florianópolis, SC, 2011. p. 9. 
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contato com as elucubrações de seus pares, para ampliar o escopo daquilo que se propõem construir. Ao 
intensificar esse imbróglio, a autoficção despontou, principalmente nos últimos anos, como mecanismo de 
escrita performática do pesquisador na busca por flexibilização dos gêneros acadêmicos nos cursos de Letras. 
Questiono: não seriam todas as escritas autoficcinais, sobremaneira aquelas que aparentemente não são? 
 
É claro, o uso da escrita ficcional como texto acadêmico – em destaque a autoficcional – representaria, em tese, 
a dobra entre a realidade e a sua representação, uma nova forma de habitar o real, o que pode ser 
reterritorializado para problematizar o caráter histórico, teórico e crítico atribuído aos textos acadêmicos de 
conclusão de graduação e pós-graduação nesse novo terreno de proposições estéticas da contemporaneidade. 
Essa abertura tem se tornado possível à medida que a ficção, assumida enquanto tal, funciona como esteio aos 
escritores e fornece às dissertações e teses o caráter fugidio em relação às convenções éticas do gênero, ao seu 
local de circulação e aos mecanismos de emergência do sujeito no interior do discurso científico. A metodologia 
de dissertações e teses consideradas como escrita criativa 27  é marcada pela grafia inventiva num espaço 
extensivo e intensivo da experiência, por meio do jogo no qual muitos sujeitos-autores inserem os seus leitores 
– incluindo aqui o orientador e a banca examinadora do trabalho – em função do tratamento ficcional e das 
práticas discursivas alternativas a que se revestem as condições e as possibilidades de novas proposições 
artístico-críticas hoje, expondo uma tensão que subjaz essa dinâmica aglutinadora. Mas, afinal, a partir desses 
novos gestos criativos, por que linhas de força seria atravessado o pesquisador em meio à comunidade 
acadêmica fraturada? Em que medida a existência rigorosa de normas de produção dos trabalhos, dos 
incontáveis núcleos de pesquisa, esbarram na constituição do comunitário num instante de desfazimento desse 
suposto horizonte em comum? Raul Antelo, no ensaio intitulado “A pesquisa como desejo de vazio”, escrito em 
2011, parece se debruçar sobre as dúvidas epistemológicas que envolvem as imbricações da pesquisa hoje: 
 

É claro que pensarmos a comunidade acadêmica a partir da emancipação, processo que 
dissolve os laços tradicionais do sistema, é algo problemático e inquietante, porque, ao 
liberar o sujeito de vínculos comuns, herdados, nossa prática de pesquisa emancipa-nos, 
a rigor, consequentemente, de toda determinação e de toda noção de destinação já dada, 
sem que, paralelamente, a própria emancipação forneça a si própria um horizonte cabal 
de sentido, uma vez que não há nada que, podendo ser tomado como destino ou como 
fim do trabalho, garantisse, de per se, a emancipação. Uma vez emancipado, o estudioso 
universitário é como um escravo liberto para quem, à diferença do escravo do mundo, não 
existe espaço algum que possa ser identificado como o espaço específico para o exercício 
dessa sua liberdade, a liberdade de pesquisa e criação que ele reivindica.28 

 
Com o intuito de pensar a singularidade e a subjetivação do pesquisador no exercício esquivo do comum, trago, 
então, para este instante de escrita, o gesto reativo encontrado na genealogia de um dos romances que mais 

 
27 A Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), de 2006 a 2011, acolheu, no curso de 
Pós-graduação em Letras, em nível de Mestrado e de Doutorado, na área de concentração em Teoria da Literatura, trabalhos criativos de 
escrita literária. Desde 2012, no entanto, possui o curso de Pós-Graduação em Letras stricto-sensu com área de concentração em Escrita 
Criativa. Nesse escopo específico de estudo, os artistas-pesquisadores matriculam-se em disciplinas sobre processo criativo e suas bases 
teóricas, e os orientadores admitem as dissertações e teses redimensiondas na forma de textos literários (romances, antologia de contos, 
poemas), não literários (documentários, roteiro de webséries) e narrativas híbridas. 
28 ANTELO, op. cit., p. 12. 
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impulsionou meu envolvimento com a escrita criativa. É curioso e instigante notar que, já por volta 2006, Tatiana 
Salem Levy, escritora e crítica literária, mesmo não sendo a pioneira na defesa de um romance enquanto tese 
de doutorado, carregava o receio de escrever artisticamente na academia. O belíssimo texto-tese “A chave de 
casa: experimentos com a herança familiar e literária” foi defendido como uma tese em duas partes, uma 
autoficcional e outra ensaística, na qual a primeira constitui-se de um potente romance, publicado pouco tempo 
após a defesa da tese e premiado nacionalmente, sendo o enredo uma história de mudança de horizontes. 
Releio sempre essa trama de alguém que caminha rumo a uma porta antiga, erguida numa casa que precisa ser 
reaberta, em outro país. Com a chave na mão, o desejo de encontrar a porta permanece na narradora, a fim de 
que se possa conhecer o que há detrás dela. Forma-se, no livro, uma rede de travessias contínuas: a narradora 
busca compreender o que já se perdeu em sua vida. Entretanto, o enredo não se esgota mesmo quando se 
mostra inviável a volta à antiga moradia da família, uma vez que a porta não exista mais. Nessas páginas, em 
resumo, há o mistério incômodo da paralisia da narradora, a viagem imaginária à Turquia, as idas e vindas no 
tempo, a relação afetiva e erótica com um homem denominado namorado e, enfim, as dobras de um enredo 
dividido em quatro narrativas embaralhadas.  
 
No mesmo trabalho de tese, já na segunda parte – um pós-escrito feito mais como relato de experiência do que 
como texto crítico –, parece que a escrita acadêmica perde parte de sua potencialidade ante à grandiosidade do 
romance, tornando-se até mesmo dispensável para a função de sustentáculo teórico da ficção criada. Escrever 
um romance como tese, no entanto, ainda hoje, somente é possível com o suporte dessa espécie de ensaio 
crítico-reflexivo que apresente o magma teórico fundador e anterior à ficção — exigência incontornável de 
variados programas de pós-graduação em literatura comparada e, inclusive, por mais paradoxal que pareça, até 
mesmo na área de concentração em escrita criativa. Se assim realmente for, vejo que o romance-tese adquire 
uma espécie de força teórica forçosamente redimensionada, enquanto o texto artístico se transforma em um 
acontecimento forasteiro dentro do gênero acadêmico. Considero que, nesse modelo, a escrita fabuladora acaba 
colocando-se a serviço da teoria e da crítica, num espaço administrado, o que talvez seja concernente à 
valorização de uma estirpe de saber específica e legitimada. Coerentemente com essa estratégia, diante dos 
vetores de transformação cultural que permearam sua geração, Tatiana Salem Levy, no posfácio teórico-crítico 
de sua tese, expõe as incertezas frente à própria escolha e insiste no gesto de ultrapassagem, entende-o como 
ideológico e coletivo, um modo de “sacudir a academia”29 em seu tempo. A reflexão sobre as dificuldades da 
escrita ficcional e da defesa de um romance permeia a segunda parte da tese com afinco: 
 

A tradição universitária sempre definiu uma separação nítida entre a crítica e a criação 
literária: onde se teoriza não se ficciona. Inclusive, há muitas vezes certo pudor em se 

 
29 Após usar a expressão “sacudir a universidade”, segue-se, na mesma página, um sensível e crítico fragmento no qual Tatiana Salem 
Levy discorre, em tom entusiasmado, a respeito da potência incontrolável que enxerga irromper naquele contexto em sua geração: “Uma 
vontade de sacudir a academia, de continuar nela, é certo, mas também modificá-la. Questão de sobrevivência. Estão (estamos) cansados 
da antiga maneira de fazer tese. Uma amiga vai colar seu diário de escrita na beirada de cada página. Um colega vai escrever contos e 
teorizar a partir deles. Um amigo vai escrever sobre Oiticica, ou melhor, vai escrever com ele, ao seu lado, co-escrever. Outro amigo vai 
escrever dessa mesma maneira, vai ficcionalizar a escrita, está farto de tratados. Os dois se juntaram e fazem um manifesto sampler: 
vamos tirar as aspas, tirar as referências, misturar as vozes da escrita, fazer o mesmo que um dj faz com a música”.  Cf. LEVY, Tatiana 
Salem. A Chave de Casa: Experimentos com a herança familiar e literária. 2007. Tese (Doutorado em Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade). Departamento de Letras, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, p. 167. 
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afirmar, dentro da Universidade, que além de críticos somos escritores. Ou que, como 
críticos, somos escritores. O movimento que está sendo engendrado pela minha geração 
comporta exatamente a ideia de que as fronteiras entre literatura e crítica não são tão 
nítidas assim, e que o espaço universitário pode e deve abrigar diferentes formas de 
produção de conhecimento e experiência. O romance não é simplesmente 
entretenimento, mas um espaço onde o saber se encena constantemente. Não se trata de 
um saber pronto e rígido, mas de um saber que, acima de tudo, promove uma experiência 
do sensível, aquilo que Barthes chama de sapientia: ‘nenhum poder, um pouco de saber, 
um pouco de sabedoria, e o máximo de sabor possível’30 

 
Ao discurso epistemológico moderno, nos gêneros discursivos universitários abertos a expansão, atribuiu-se um 
caráter interventivo ao desestabilizar noções como representação, sujeito e linguagem acadêmicos, gerando um 
exercício produtor de diferenças. Nesse sentido, o uso do discurso artístico entremeados a textos acadêmicos 
abrange a potencialidade de criação de realidades, evidenciando que manipular a linguagem não é replicá-la 
ou usá-la tão-somente como referencialidade, mas vai ao encontro de uma prática discursiva que se manifesta a 
propósito da produção de diferença, no sentido deleuziano do conceito, considerando que a essa linguagem 
não apetece a cópia ou função de ser análoga a algo previamente estabelecido. É claro, não se trata aqui de 
subjugar ou desmerecer o discurso científico instituído e firmado na tradição universitária, até porque dele faço 
uso; não há dúvidas de que é preciso preservar esse modelo em sua potencialidade. No entanto, o uso de outras 
formas para contorná-lo é um procedimento que não deixa de atribuir valor à sua existência. Contornar a 
pesquisa tradicional, com todas as ressalvas ao uso do termo, não vem a ser a criação de uma anti-tese (ou 
antítese epistemológica), mas sobretudo a busca de produção afirmativa de diferença, criação de uma pró-tese 
(prótese), uma tese que preencha um espaço que, a princípio, ainda falta a academia. Quando Gilles Deleuze 
nos comunica da necessidade de que “cada contrário expulse seu outro, que expulse, pois a si próprio e se torne 
o outro que ele expulsa”31, ele propõe uma contraposição específica, tal qual falada acima, efetivada sobretudo 
por uma experiência relacional de produção de uma dissemelhança que é desvelada, a partir da suposta 
oposição, numa zona de diferenciação, numa rematerialização discursiva heterológica. 
 
Endereçados ao espaço acadêmico-disciplinar, experimentos artístico-epistemológicos produzidos a propósito e 
de propósito na universidade, por sujeitos-agentes de pesquisa que também tomam como “objeto” o 
desenvolvimento da própria produção inventiva, inscrevem nas produções finais uma condição de experiência 
na e entre discursos híbridos pela metadiscursividade. Não apenas uma experiência criativa – fotográfica, 
performática ou teatral – mas o discurso verbal que dela deriva ocorre em ação de coadunação com o mote 
científico instituído academicamente, uma vez que, por trás de cada texto, inegavelmente há um esforço de 
investigação. Isso reativa a prática artística como diferença e a coloca definitivamente atrelada ao saber. E ainda 
em relação ao discurso, baseando-se em Michel Foucault, interessa pensar as formulações discursivas, os 
processos interacionais entre os interlocutores e o contexto de enunciação, sobremaneira tomando o discurso 
como a explicitação do mundo, o ato de verbalizar a realidade na qual se insere para poder interpretar, organizar, 
dessacralizar, criar. De mesmo modo como tudo se renova, feito um gato que se limpa a si mesmo, o discurso 
está sempre em movimento de refazimento a cada vez que é produzido, o que, em sua posição de força criadora, 

 
30 Ibidem, p. 168. 
31 DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Trad. Bras. Luiz B. L. Orlandi e Roberto Machado. Rio de Janeiro: Ed. Graal, 2006, p. 76. 
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também abre espaço para paradoxalmente pensá-lo como algo nunca inédito, embora o contexto de produção 
dele mesmo seja sempre original. Essa perspectiva do discurso irá designar a noção de que mesmo não sendo 
inédito, todo discurso é único. 
 
Foucault afirma com agudeza que a matéria do pensamento na constituição de discurso são heranças a ele 
advindas; contudo, simultaneamente, o momento dessas formulações discursivas vale-se do aqui e do agora em 
relação à temporalidade. É isso que faz com que, mesmo ministrando diversas outras aulas, Foucault tenha 
consciência de que a primeira no Collège de France será única, tendo em vista que “o novo não está no que é 
dito, mas no acontecimento de sua volta. O autor, não é entendido, é claro, como o indivíduo falante que 
pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e 
origem de suas significações como foco de sua coerência”32. Essa perspectiva nos permite relacioná-la, então, ao 
caráter heterogêneo do discurso artístico, sem desconsiderar o científico, na pesquisa acadêmica. Nas novas 
práticas de pesquisa na academia, dotadas de processos híbridos próprios, a semelhança estaria no fato de que 
o discurso do artista-pesquisador, ou do pesquisador-artista, assim como o do pesquisador-científico, transita 
irremediavelmente entre o original e o eco discursivo. Entretanto, a produção de diferença reside na ação de 
que conduzir um objeto-obra artístico-literário ao circuito acadêmico produz zonas de confronto e choque 
capazes de reposicionar a discussão acerca do primado e do predomínio do pensamento cientificista em 
detrimento do artístico hoje, ainda que em menor intensidade. Constituir-se, assim, como sujeito de um 
discurso artístico-acadêmico implica apropriar-se subjetivamente de outros discursos menos visíveis, num 
determinado contexto que, devido ao caráter de sua produção, criará diferenças.  Acredito que o lugar de fala do 
artista-pesquisador, na instituição e no campo da arte contemporânea, salienta uma presença autoral – no 
sentido de que nenhuma obra é uma individualidade isenta – o qual almeja afirmar seu espaço frente ao aparato 
institucional universitário, ainda um pouco passivo com a hegemonia cientificista. 
 
Não há como negar que a constante flexibilização de experimentalismos não apenas linguístico-formais, mas 
também subjetivos e visuais no núcleo educacional superior pode ser considerada atualmente como expansão 
do padrão acadêmico tradicional. O cruzamento entre textos e poéticas visuais, materializado quase sempre em 
formulações que extrapolam os próprios limites da literatura ou das artes visuais, correlaciona metodologias de 
pesquisa as quais colocam como problematização central uma produção de pensamento crítico – ou autocrítico, 
como propõem muitos trabalhos – sobre a própria experiência do sujeito-autor enquanto artista, gesto que 
equivale à análise da experimentação no campo literário e artístico simultânea à compreensão teórico-crítica de 
interconexões conceituais do tempo em que se insere. De outra parte, a fabricação de objetos artísticos 
expansivos conduz manobras conceituais no estatuto de escrita e leitura — ampliada para o campo plástico ou 
performático — nas quais os mecanismos responsáveis pela forma de ler já demandam outros critérios de 
configuração para confrontar e assimilar a obra, o que faz necessária a compreensão do que vem a ser uma 
espécie de “poética de atelier” dentro da universidade. Logo, a partir das redes e circuitos pelos quais a arte se 
desloca, os pesquisadores-artistas acabam se apropriando de suas obras em posição perspectiva a fim de não 
apenas tomá-las como objeto de estudo, mas senão expandir as normas até o limite, interrogando os lugares 

 
32 FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Trad. 
Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Edições Loyola, 1996, p. 26. 
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que são possíveis de serem ocupados pela arte. A construção de objetos-obras artístico-acadêmicos em 
produções universitárias contemporâneas, porém, permanece como obstáculo em alguns espaços, deslocando 
o artista-pesquisador para o centro da discussão; por outro lado, sua inserção no núcleo institucional como 
produtor de arte e de crítica também é capaz de construir processamentos sensoriais e criação de pensamentos 
mediados pela teoria e pela história da arte e da literatura. Talvez seja próximo a esse sentido, a meu ver, que 
Deleuze defende o pensar a partir da arte, uma vez que a tarefa elucubrativa não estaria de forma alguma restrita 
à filosofia. Ainda que Deleuze advogue a favor da filosofia em sua especificidade, ele assegura que o filósofo 
não restringe o fazer filosófico exclusivamente a ela: 
 

A filosofia, a arte e a ciência entram em relações de ressonância mútua e em relações de 
troca, mas a cada vez por razões intrínsecas. É em função de sua evolução própria que elas 
percutem uma na outra. Neste sentido, é preciso considerar a filosofia, a arte e a ciência 
como espécies de linhas melódicas estrangeiras umas às outras e que não cessam de 
interferir entre si. A filosofia não tem aí nenhum pseudoprimado de reflexão, e por 
conseguinte nenhuma inferioridade de criação. Criar conceitos não é menos difícil que 
criar novas combinações visuais, sonoras, ou criar funções científicas.33 

 
Outro giro interrogativo que irrompe nessa discussão é o fato de que o desenvolvimento da arte enquanto 
pesquisa inserida no ambiente universitário, embora em contundente crescimento, cada vez mais tensiona uma 
relação de embate entre espaços e redes de circulação do saber. Com o não deslocamento da arte por outros 
circuitos externos de trânsito e economia – mercado, agências, galerias, coletivos – cria-se o risco de estigmatizar 
substancialmente tais produções acadêmicas, haja vista que os critérios de avaliação universitária partem de 
noções cientificistas e tecnicistas que, não raro, tornam-se redutivos (ou até mesmo inaplicáveis) frente ao 
trabalho artístico. Daí o embate perigoso na coroação dos tensionamentos entre o universo acadêmico e artístico: 
a avaliação de dissertações e teses de doutorado permanece como controvérsia pouco resolvida, porém 
necessária à discussão da defesa de modelos de trabalhos experimentais e alternativos no seio do aparato 
universitário, que ainda privilegia formas e saberes não artísticos. Isso leva, é claro, a um embate político que 
não deve e não pode ocorrer alheio à academia e que, por sua natureza ainda irresoluta, também não deve 
reprimir impulsos criativos que busquem borrar a linha divisória das dicotomias saber-criação, crítica-arte. 
Porque, conquanto a formação de um artista não esteja intrinsecamente atrelada à emissão de grau, essa 
questão atinge um ponto ainda mais abaladiço ao se pensar que a atribuição de um título a um pesquisador-
artista torna-se requisito fundamental para que se ministre formalmente um curso numa graduação e/ou pós-
graduação, por exemplo, e se inclua nesse circuito de produção de pensamento institucional. O terreno 
universitário, repleto de melindres burocráticos institucionalizados, acaba por abrir uma fenda entre o universo 
da arte e da produção acadêmica, gerando não raro um processo comum de incômodo de saberes que fogem à 
formação/formalização mais usual. Na contemporaneidade aparece, portanto, com mais singularidade, sem de 
forma alguma resolver a contradição, a diferença “entre o saber da arte e o saber sobre a arte. Entre a verdade 
produtiva dos trabalhos de arte, ao longo da história, e o discurso da história da arte”34. 

 
33 DELEUZE, Gilles. Os Intercessores. In:______. Conversações. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1992. p. 156. 
34 Cf. BRITO, Ronaldo. O moderno e o contemporâneo: o novo e o outro novo. In: LIMA, Sueli de (Org.). Experiência crítica. São Paulo: 
Cosac Naify, 2005. 
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Quero ainda fazer uma incursão rápida a respeito de alguns pontos críticos sobre a universidade hoje. O filósofo 
Vladmir Safatle aposta suas fichas na tese de que a universidade, na realidade brasileira atual, precisa ter clareza 
ao defender como necessidade fundamental a recuperação de sua força de mobilização e de sua influência 
político-social. No ensaio “O que resta da universidade?”, publicado em periódico on-line em 2017, ele aponta 
de maneira aguda para um fator eminentemente considerável a esta proposta: a educação superior perde sua 
força na atualidade porque, nas engrenagens do sistema econômico, a classe intelectual deixou de ser um 
problema. De fato, novas faces mudaram o perfil do ensino superior nos últimos anos. Assistimos a quebra da 
dicotomia formação/empregabilidade, posto que, no contágio das inclinações neoliberais, os modelos de gestão 
trabalhistas apostam, em larga escala, na inserção de mão de obra de formação rápida, especialização elementar 
e exigência escassa. No caso das Ciências Humanas, Letras e Artes a situação é intensivamente mais específica. 
Para o crítico, sistematicamente, o que mais preocupa é que fora perdida a potência desestabilizadora da 
universidade, em seu histórico potencial de problematização e tensionamento das pautas sociais. E se perdeu 
essa força, em sua perspectiva, porque substancial parcela de pensadores e cientistas deixaram de provocar ou 
ser um incômodo ao outro. Vale sempre à pena a repetição reiterativa dos episódios de maio de 1968, no calor 
da hora e do contexto, cuja complexidade e ambivalência da mobilização serve de base para pensarmos os 
movimentos possíveis da universidade até hoje. Pois, pela ótica do campo político, Safatle escreve, se a gestão 
capitalista quiser alcançar eficácia plena na configuração social e construção disciplinar, será fundamental 
“paulatinamente neutralizar a universidade e sua classe de intelectuais, quebrar sua força de mobilização social 
e empurrá-los paulatinamente à obsolescência”35. Esse panorama é algo a se manter firme na ordem do dia, em 
constante reavaliação. Faço minha parte neste ponto. 

 
Talvez seja realmente o caso de insistir aqui, na tese, que estritamente é o esvaziamento do potencial incômodo 
realmente o que acomete os pesquisadores inseridos na universidade hoje. Vladmir Safatle aponta ainda que a 
submissão da universidade aos modelos de avaliação externa – não raro medido pelo índice de citação dos 
pesquisadores, pelo número de publicações bem-sucedidas em revistas de grande circulação internacional – é 
corriqueira, o que, a meu ver, restringe alguns gestos de criação artísticos que não constarão em revista indexada 
e qualificada; por outro lado, indiretamente, geram um mal-estar que dissuade os pesquisadores do seu caráter 
reativo de tensionamento político-social, contrariando o que historicamente esteve ligado à essa função no 
interior dos centros universitários. A irrefreável e desumanizada globalização econômica, política e social tem 
toda parcela de culpa nesse quadro. Em vez de transpor às peças de organização do Estado, forçando socialmente 
a reconfiguração de suas formas de gestão, parte dos intelectuais da modernidade acabaram se tornando mais 
um eixo da máquina estatal. De modo muito particular, veja bem, penso que, em meio as flexibilizações e 
reformulações acadêmicas das últimas décadas, isso parece ser ainda mais agudo no regime brasileiro atual, 
principalmente nos campos de criação artística e produção filosófica, cuja potência emancipatória do 
pensamento é capaz de criar subjetivamente os problemas dos quais Safatle acredita terem se perdido na figura 
do intelectual. O sistema quer calar as perguntas, intensificar a produtividade de uma mão de obra braçal e 

 
35  SAFATLE, Vladmir. O que resta da universidade? Revista Cult, 06 set. 2017. Disponível em 
<https://revistacult.uol.com.br/home/vladimir-safatle-o-que-resta-da-universidade/> Acesso em 09 set. 2019. 



 

42 

barata. Porque as dinâmicas da arte historicamente criam espaços de circulação de saberes a partir da subversão 
da linguagem para um itinerário reivindicatório na ordem da política e da sociedade. E no fundo, resume 
Vladmir Safatle, no contexto político brasileiro dos dias de hoje, “resta apenas [à universidade] um mal-estar em 
relação às imposições do presente”36.  

 
Desse ponto de vista, no atual estágio político no Brasil, marcado pela 
reverberação conservadora em larga escala por variados setores sociais, a arte 
e a educação acabam cada vez mais minimizados e aplainados por ministros e 
pelo chefe do Executivo. Contudo, a produção arte enquanto pensamento 
crítico exige esforços, ainda mais se transpostos à aparelhagem educacional 
universitária, por isso, a meu ver, a insistência maior na produção aberturas de 
espaço para a arte expandida em dissertações e teses, atualmente, representa 
um posicionamento político possível, um gesto de sedição frente ao contexto 
brasileiro em voga. Essas formas de experimentações-outras na academia, é 
claro, não surtem efeito, indispensavelmente, se não houver um acúmulo de 
mecanismos epistemológicos que constantemente proponha pensamentos 
sobre sua execução. De mão beijada por muitos contemporâneos meus, o 
trabalho desta tese, que sutilmente mistura, em vários pontos, a linguagem 
acadêmica e artística, segue um caminho trilhado por uma parcela de 
pesquisadores que insistiram fortemente trabalhos acadêmicos feitos em 
formatos ampliados no decorrer dos últimos anos. A favor desta minha leitura, 
citei alguns deles, mas incluo outros: Júlian Fuks, Manoela Sawitzki, Alice 
Sant’Anna, entre outros. Não se trata em nenhum dos casos de um confronto 
com outras formas de escrita mais tradicionais, mas um embate com o próprio 
aparelho acadêmico que, em alguns contextos, destitui de força trabalhos que 
empreendam curvas estético-conceituais. Assim, o convite para repensar esses 
outros modos de circulação da arte e do pensamento na academia feita aqui 
serve para criar um espaço de reverberação de outros trabalhos nos quais o 
meu flerta, como se eu desenhasse linhas intensivas cujo interesse maior criar 
pontos de contato nesse movimento de permanecer à procura de um lugar ao 
sol, mas não sozinho, nunca separado, sempre em adesão ao outro. 
  

 
36 Idem. 

Niterói, 18 de dezembro de 2018 
 

Inúmeras as tentativas frustradas de 
embarcar na escrita desde 2016. Falta 

sempre uma palpitação, algo que 
pulse no corpo. Restos de 

pensamentos se tornaram pedaços de 
anotações nos últimos dois anos. Mas 

é relendo todos os rascunhos 
abandonados, todas as nuances 

ilegíveis, que não me engano em 
considerar desejo de escrita todas as 

suposições de futuro anotadas. 
Porque, é verdade, chego ao final de 

2018 sem nenhuma página 
formulada. Reparo sempre, porém, 

que o que eu quero mesmo é escutar 
o resto de vozes que me rodeiam. 

Projeção é para mim um dos nomes 
da felicidade – na esperança encontro 

o apogeu de um futuro. Pode até 
parecer confuso, mas é tudo muito 

honesto. Nenhuma leitura me faz 
esquecer que a expressão vívida de 

alguns escritores são as projeções 
atormentadas acerca de uma escrita 

que não se coloca como horizonte 
possível. A um certo momento 

derradeiro, Roland Barthes esculpe 
sua rotina numa agenda em branco, 

uma vez mais pensa na preparação do 
romance, e escreve suas anotações 

como necessidade de operacionalizar 
o mínimo de organização em sua 
rotina. E ele se pergunta, como se 

direcionasse as palavras para mim – 
que pretensão a minha – sobre como 
passar do projeto à fabricação: o que 

farei amanhã? 
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Imagens anteriores: 

 
Álbum familiar, 2019 
Fotografias de familiares armazenadas em arquivo pessoal 
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Percurso um 

Porque lá está a potência 
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Não fosse o cansaço, permaneceria aqui 

 
Dentro de casa, trancado na escuridão dos quartos, nos cômodos desocupados pelos vivos, uma aflição percorre 
as pálpebras, endurece o corpo. Um zumbido no ouvido, um incômodo incomum. Talvez seja o tempo, o clima, 
a energia, os astros. Poderia abrir a porta à força, sem chaves, pular o muro se quisesse, mas uma espécie de 
esvaziamento de energia impede qualquer movimento. Permaneço por aqui, dia e noite, todas as horas, 
perfurando as cadernetas com rabiscos, cuspindo gotículas de saliva a cada bocejo ao virar suas páginas. O 
conhecimento de criação um mundo sendo sujo pelo suor dos meus dedos. Se é verdade que o incômodo da 
existência é a cicatriz de uma procura infinita e constante por algo que não se pode compreender, o melancólico 
é aquele que, numa descontrolada investigação, desfaz as ataduras entre sujeito e objeto, se atenta mais ao laço 
que os unia do que à matéria constituinte, procura reaver o caminho das mãos que deram o nó da alça. Diferente 
de quem fala de amor, que fala sempre endereçado a um outro, o melancólico fala somente para si. Equilibra-
se, ele mesmo, numa corda bamba para não cair numa cova profunda, não porque tem medo da queda ou da 
chão, mas porque esse lugar vazio, antes do tempo, não pode ser ocupado por outra coisa. Ali no buraco, restarão 
terra, bichos, sangue, vísceras, ossos, pele, fluídos. Não antes do instante exato. Cada coisa ocupa uma função, 
a espaço seria preenchido a seu tempo. Não agora, agora não. 
 
Um corpo amparado por matéria morta. Concreto, tijolos, telhas, cimento, madeira. Cascas de tinta, pó de 
reboco, azulejos partidos. Encrustado num espaço que já se confunde com a própria pele, apenas músculos, 
ossos, vísceras. As coisas ao redor estranham qualquer movimento. Caminhar até a moldura da janela é como 
correr uma maratona. Observar para a rua, mendigos espiam portão adentro. As noites irrompem mais tarde 
com o início do verão. O ar abafado e pesado enche a casa? de tédio e preguiça. Tédio e preguiça são braços 
direito e esquerdo; um no queixo e outro no colo. Estátua de um pensador. O braço esquerdo segura o cigarro; 
o direito treme os dedos como se não fizessem outra coisa além de trepidar. Acomodar-se no parapeito da janela, 
desenhar o fim da tarde, acender outro cigarro. A quem a paisagem enquadrada se endereça? Não sabe se abre 
as cartas ou rasura os envelopes. Como vai? Pergunta uma senhora bem idosa, cabelos brancos, mulher que não 
se intimida e caminha lentamente pela calçada, a curva coluna curva. Pergunta como hábito, como mania, 
cumpre todos os protocolos. Não espera a resposta, não lhe interessa. Reclina seu rosto de volta para o chão, 
para as calçadas imundas, anda sem olhar para trás. Do outro lado da janela, um corpo vulnerável, cobertura de 
poeira, feridas no cotovelo, joelho encardido, gozo ressecado. Ensaiar uma resposta é abrir uma fenda nos lábios.  
Sofrer o mundo na carcaça, ferir a pele do pulso. Um idiota toma para si o poder, constato. Suas garras sufocam 
todos os pescoços frágeis. 
 
Outras pessoas atravessam a rua, correm sem pudor. Maratonistas em busca da vitória, atletas mais corruptos 
do que tudo. Corpos anônimos, corpos machucados, corpos atravessados de êxtase pela vitória. Fascistas brotam 
da terra, invadem minha mente. À frente da janela, ao lado deles, passam viaturas, carretas, camburões. A escura 
fumaça entra pela veneziana da sala, encarde ainda mais as cortinas brancas, deixa certo vestígio cadavérico aos 
tecidos. Uma tarde de domingo que não oferece nada. A visão do futuro só causa prostração, perfis de ócio. Os 
homens de cinza me causam enjoo. Se for isso mesmo, um idiota no poder. Retornar aos livros como fuga. Com 
os seres inventados, agora sim, estreitar novas formas de contato. Segurar suas mãos, não as soltar mais. 
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Ninguém deve soltar o outro. No interior da casa, as mesmas imagens de outrora: corpos afogados, corpos 
pendurados, corpos retorcidos. Pela leitura encontrar um oásis. Seria isso resistir aos fascistas que a galope 
avançam? Procurar o conhecimento é manter-se de pé. Movimentar os olhos pelas páginas, contrair os lábios 
secos, manusear com cuidado o papel. O nó na garganta não desata nunca. Desacelerar a respiração, levantar a 
cabeça. O vazio é dispositivo de leitura, companheiro de invenção. Porém tudo se interrompe. Marcando a 
página cinquenta e um, uma fotografia antiga grudava-se ao papel, expunha seu vínculo natural, parecia ter 
sido gestada ali. Com espanto, agracia à tarde com um feixe de alegria — singela e inesperada vontade de rasgar 
o retrato, espalhá-lo pelos cômodos da casa. Fragmentos que habitam o real desabam num lugar onde tantos 
outros corpos se 
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Perfuraria a epiderme de cada palavra  

 
A narrativa preliminar a esta seção é um exercício interrompido de escrita ficcional, com objetivo de fôlego crítico, 
rascunhada no final do mês de outubro de 2018. Naquela época, além do resultado caótico das eleições 
presidenciais e do prognóstico para a política brasileira, a doença me atacava com força e me fazia ler 
compulsivamente textos e mais textos sobre luto e melancolia. Me punha constantemente a escrever sobre ecos 
e traumas enfrentados no descuido de permanecer sozinho numa casa herdada após a morte da minha avó. O 
espaço vivo do papel servia como engrenagem viva de acesso à memória, mantendo-se erguido como um ermo 
espaço entre a concretude física e a imagem imaterial do passado. Quem escreve reminiscências imerso numa 
casa intensamente carregada de uma história obscura, tal qual a mim naquela época, estaria fadado a 
permanecer enfermo. Sem conservação e cuidado, a casa e o corpo decompunham-se juntos. Era como se o luto 
já tivesse sido superado, a perda de quase todas as referências familiares já haviam sido compreendidas, no 
entanto, ainda assim, o escuro de dentro da casa, suas fissuras na parede, suas marcas de tinta lascada 
projetavam em mim uma espécie de assombro, um torpor, um vazio, uma respiração cansada pelo medo da 
repressão dos dias porvir. Comecei a escrita, como tantas outras, mas não a terminei. 
 
E agora, ironicamente, não penso em concluir essa narrativa que rascunhei — a força do projeto de ficção, percebo 
em vários instantes, estava contida na tentativa de me deslocar pela realidade sem enlouquecer. Escrever servira 
para ficar, insistir, permanecer vivo, mas não a qualquer custo. De que valeria continuar uma narrativa até sua 
conclusão, se ela encerraria, em si mesma, o fim incontornável do processo? Lidar com o vazio do texto 
encerrado, de uma outra vida projetada em um corpo artificial, poderia ser outro acidente no percurso, talvez 
com danos ainda mais violentos. Aflição diante das coisas que duram, disse Nuno Ramos, questionando-se em 
seguida sobre para quem elas durariam37. Reparar no tempo de duração das coisas aflige, por si só, porque 
carrega a suposta ideia melancólica de que se está irremediavelmente diante do vazio horizonte do fim. E 
permanecer nesse interstício é uma pausa agitada de uma coisa não ser outra, como completou Nuno. Porque, 
neste instante em que minha mudança de casa já foi concretizada, o estado de abandono da narrativa 
rascunhada servirá como um abrigo, e a casa será apenas um cômodo responsável por resguardar um enredo 
escrito pela metade e que, em afirmação legítima, ainda é capaz de me desestruturar.  
 
Foi com Giorgio Agamben que passei a maior parte daqueles dias. Eu não pude evitar sua influência, pois foi 
com ele que aprendi quase tudo que sei hoje sobre o vínculo entre melancolia, luto, arte e vida. Ora, a 
intensidade dos seus escritos me tirou da minha permanência inerte, em meio ao abatimento, e comparece aqui 
como forma de intercessão entre meu objeto-obra e a legitimação da tese. Ler Agamben me incentiva a pensar 
criticamente enquanto escrevo, ou escrever enquanto penso criticamente. Em seus estudos, na esteira das 
reflexões sobre a cisão que ocorre no seio da metafísica ocidental entre poesia e filosofia, o filósofo percebeu a 
noção de estância não só como organizadora do espaço físico, mas, sobretudo, como evento poético, ligado aos 
poetas do século XIII. A estância designa, em um só sentido, o formato da obra e o conteúdo que está nele 
veiculado. Escreveu o filósofo que os poetas stilonovistas chamavam estância o núcleo da sua poesia, tendo em 

 
37 RAMOS, Nuno. Cujo. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2011, p. 31. 
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vista que ele mantinha iluminada a alegria da paixão amorosa, considerada o único objeto da poesia, presente 
ao lado de todos os demais elementos da forma da canção. Diante disso, Agamben se questiona e centraliza a 
ênfase de sua discussão na seguinte interrogação: o que vem a ser, de fato, esse objeto considerado 
fundamental à poesia? Se for examinada a interpretação que ele faz, observa-se que a dificuldade de resolução 
desse questionamento assalta seu pensamento porque, inevitavelmente, não renuncia e reconduz suas 
reflexões sobre a objeção entre palavra poética e palavra pensada, no sentido de que, nessa perspectiva de 
fissura e abismo, tal divisão testemunharia a impossibilidade de a cultura ocidental possuir de modo pleno o 
objeto do conhecimento. Ocupando lugar central na genealogia da crítica, a poesia seria, como já dito aqui, 
aquela que possui o objeto sem o conhecer, ao revés da filosofia, que, por sua vez, conhece o objeto sem 
conseguir possuí-lo. Essa noção de perda inevitável está no cerne da ideia freudiana de melancolia. 
 
Se na tradição do pensamento ocidental o desmembramento anunciado entre poesia e pensamento crítico 
provocava tensionamentos intensos, isso só era possível porque uma obra incluiria em si, a princípio, um caráter 
dúplice e paradoxal de afirmar algo ao mesmo tempo em que estaria em autonegação. Parece confuso, mas o 
que há de indagador, a meu ver, nessa condição conflituosa entre afirmar e autonegar é que, atualmente, a 
crítica cria uma zona de identidade com o objeto para provocar certas indagações, a partir dele, acerca dos limites 
do conhecimento, sem evidenciar que isso só pode ser feito por meio de sua negatividade38 absoluta. Enquanto 
sujeito e objeto, na ciência do homem, identificam-se profundamente a fundação dialética de uma ciência sem 
objeto. Irrompe a possibilidade para que se possa pensar que à crítica restou hoje a dissimulação da consciência 
de que, como me parece cada vez mais frequentemente, o objeto não pode ser encontrado, elegendo-se, assim, 
por seu caráter de inacessibilidade, o movimento de autêntica busca como condição vital para sua permanência. 
Com esse pensamento é possível seguir escrevendo. 
 
Bastante afeito a investigação histórico-filosófica, é nesse ponto específico que Agamben assinala que a cisão 
entre arte e filosofia atingiria seu ápice, à medida que se fundamentaria, pois, segundo uma interpretação 
tradicional, na incompatibilidade da crítica em não resolver a incongruência entre o regozijo de um objeto que, 
paradoxalmente, não pode ser possuído e a conservação de posse de um objeto cujo gozo não é capaz de ser 
alcançado. Com o pensamento de Agamben podemos ver anunciado que o limite dessa tensão entre a 
apreensão e o gozo do objeto se encontra na sugestão de que a crítica ainda não alcançou a superação de sua 
limitação central. Se lermos a partir dessa chave, sem conseguir representar seu objeto ou mesmo compreendê-
lo, a operação crítica converte-se, ela mesmo, em compreensão da representação: “à apropriação sem 
consciência e à consciência sem gozo”, comenta Agamben, “a crítica contrapõe o gozo daquilo que não pode ser 
possuído e a posse daquilo que não pode ser gozado”39. Justamente por isso, a vacuidade, o nada da crítica — 
seu objeto ausente e inapreensível — torna-se, paradoxalmente, o imperativo valioso daquilo que reside na 
estância e provoca um exercício de negatividade, uma espécie de traço melancólico. 

 
38 Sigmund Freud compreende o negativismo como o “desejo geral de negar, que é apresentado por alguns psicóticos, e que deve 
provavelmente ser encarado como sinal de uma desfusão das pulsões da libido”. In: METZGER, Clarissa; SILVA JUNIOR, Nelson da. 
Sublimação e pulsão de morte: a desfusão pulsional. Psicol. USP, São Paulo ,  v. 21, n. 3, p. 567-583,  Set.  2010. 
39 AGAMBEN, Giorgio. Estâncias — a palavra e o fantasma na cultura ocidental. Trad. Selvino José Assmann. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2012, p. 13. 
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Em sua argumentação, de outra parte, Julia Kristeva escreve que, para os indivíduos devastados pela melancolia, 
experimentar uma escrita sobre ela só faz sentido caso esse escrito surja também da melancolia. Que fique claro: 
melancolia e depressão são articulações distintas. No entanto, distante de esgotar um exaustivo caminho já 
percorrido pela teoria e crítica histórica, filosófica e psicanalítica, o que me interessa neste ponto é oxigenar os 
conceitos a partir de um exercício de pensamento. O que me resta, neste movimento de produção que se quis 
expandida, é pensar pontos de contato, furos e dobras que possam servir de abertura para correlacionar 
melancolia a gestos artísticos contemporâneos. Escrevendo nesse território da melancolia, ao lado dos artistas 
que intercedem minha relação com a arte, percebo que a introjeção cabal é a marca de um corpo estranho na 
pele do sujeito acometido. Conquanto tenha recebido teorização mais profunda na cultura europeia a partir da 
publicação do livro “The Anatomy of Melancholy”40, escrito por Robert Burton em 1621, associado ao sentimento 
radicalmente oposto aos progressos científicos da época do renascimento cultural europeu, o passeio pelas 
veredas da antiguidade como possibilidade de resgate e contraponto de visões que direcionem luzes antes ao 
melancólico, do que à melancolia por si, é o meu desejo primeiro. Escrever sobre o melancólico conjuraria a 
inevitabilidade de saber que esse indivíduo, por seu suposto traço pesaroso, obscuro, taciturno — além de 
exilado de si por não aceitar uma ausência incompreensível — é aquele cuja legitimidade da escrita se faz 
adensada por esse pesar, haja vista ser portador de um sentimento inominável, irrepresentável por outrem: 
 

A lista das desgraças que nos oprime todos os dias é infinita... Tudo isso me proporciona 
bruscamente outra vida. Uma vida insuportável, cheia de tristezas diárias, bebidas 
amargas, tristeza solitária, às vezes escaldante, às vezes incolor e vazia. Em suma, uma 
existência sem vigor, ainda que às vezes exaltada pelo esforço feito para continuar, pronta 
para naufragar a cada momento na morte.41 

 
Apesar de reconhecer a relevância das leituras mais tradicionais, a meu ver a melancolia não se resume à 
carência, tampouco se reduz ao abatimento absoluto. De modo contrário, aposto mais na noção de guinada 
melancólica na arte contemporânea, que se fundamenta como um gesto de levante ativo ao tempo tensionado 
pela aceleração. Mais do que ler a melancolia enquanto fenômeno corporal de paralisia, interessa intensamente 
sua figuração na estrutura temporal, muito mais como um gesto melancólico no campo simbólico do que como 
afecção de um indivíduo. Enervação entre literatura, filosofia e psicanálise – retorno, em larga escala, ao diálogo 
com Agamben. Onde estaria, neste tempo de espera, na produção artístico-literária sobre o presente, o objeto 

 
40 A publicação é citada por Moacyr Scliar em seu livro a respeito da melancolia. Nesse estudo, Scliar empreende com afinco a tarefa de 
organizar um audacioso mapeamento do conceito melancolia e ressalta, com base na concepção de Robert Burton (1621), a transmutação 
da conotação de pecado capital para tristeza, abatimento e doença, ligadas à noção de genialidade artística e intelectual: “De outra parte, 
e como doença, a melancolia escapa ao estreito círculo da teologia e passa a ser abundantemente estudada, tanto por médicos como por 
pensadores, no contexto do interesse pela mente característico do século XVI, o século que vê o nascimento da palavra 'psicologia'”. 
SCLIAR, Moacyr. Saturno nos trópicos: a melancolia europeia chega ao Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 76. 
41 Tradução livre para o trecho: “La lista de desgracias que nos abruma todos los días es infinita... Todo esto me proporciona bruscamente 
otra vida. Una vida insufrible, cargada de penas cotidianas, de tragos amargos, de desconsuelo solitario, a veces abrasador, otras, incoloro 
y vacío. En suma, una existencia sin vigor aunque en ocasiones exaltada por el esfuerzo realizado para continuarla, dispuesta a naufragar 
a cada instante en la muerte”. KRISTEVA, Julia. Sol negro. Depresión y melancolía. Traducción por Mariela Sánchez Urdaneta. Caracas: 
Monte Ávila Editores Latinoamericana, 1997, p. 9. 
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ausente por ele questionado? Ora, a melancolia, em sua genealogia, veio a ser o emblema de teor ambivalente 
no que se refere, em teoria, à incessante busca em paradoxo por apreensão de um objeto inapreensível por seu 
princípio de incorporeidade. Documentos do período medieval, a propósito, nos revelam a existência do que 
seria uma praga silenciosa, considerada à época pior do que a peste negra – doença que dizimou um terço da 
população europeia no século XIV. Dessa praga melancólica, como argumenta o filósofo, restava a reflexão de 
que ela vinha a ser um mal segundo o qual, de acordo com a crença dos eclesiásticos enclausurados, acolhia a 
sombra da morte no espírito do sujeito menos vigilante ao exercício da fé.  
 
A menção ao período medieval parece necessária. De fato, o mal-estar que, a princípio, abatia os habitantes da 
morada da vida espiritual recebeu variadas interpretações: ascedia, tristitia, taedium e desídian foram algumas 
denominações as quais o demônio que se instalava ao meio-dia42 recebeu à época, numa primeira e insuficiente 
tentativa de compreender o fenômeno conhecido como melancolia — mal que conduziria à morte da alma, 
incorporar-se-ia à tristeza e, entre os oito pecados capitais da antiga tradição patrística, despontaria como o vício 
mais mortal, para o qual não haveria perdão. Demônio de paradoxos — cambiava os homens entre a apatia e o 
êxtase. Seria, portanto, chamada de ascedia a sensação de ausência diante de algo que não foi perdido, 
antecipando o desespero da condenação, ainda em vida, de um pecado cometido involuntariamente. A respeito 
desse acometimento, a condição física dos nocauteados por esse espírito maligno, na caracterização feita por 
Agamben para os monges medievais, compreendia uma acentuada dificuldade para dormir, inexistência de 
apetite, súbita e leve euforia seguida de um desejo profundo de entregar-se à morte. A correlação entre acídia e 
preguiça seria, ainda, redutiva diante da especificação pensada pelos doutores da Igreja acerca da “essência” do 
mal que tem como herdeiras: 
 

Em primeiro lugar malitia, o ambíguo e irrefreável ódio-amor pelo bem como tal, e rancor, 
a  revolta  da  má  consciência  contra  os  que  exortam  ao  bem; pusillanimitas,  o  “animo 
pequeno” e o escrúpulo que se retrai assustado diante da dificuldade e do empenho da 
existência  espiritual; desperatio,  a  obscura  e  presunçosa  certeza  de  estar  já  condenado 
antecipadamente  e  o  complacente  aprofundamento  na  própria  ruína,  como  se  nada,  
nem sequer a graça divina, pudesse salvar-nos; torpor, o obtuso e sonolento estupor que 
paralisa qualquer gesto que  nos pudesse  curar; e, por fim, evagatio mentis, a  fuga  do 
ânimo diante de  si  e  o  inquieto  discorrer  de  fantasia  em  fantasia  que  se  manifesta  
na verbo  sitas, a tagarelice que gira  inutilmente  sobre  si  mesma,  na curiositas, a  
insaciável  sede  de  ver por ver   que   se   perde   em   possibilidades   sempre   novas,   na 
instabilitas   loci   velpropositi [instabilidade de lugar ou de propósito] e na importunitas 
mentis, a petulante incapacidade de estabelecer uma ordem e um ritmo para o próprio 
pensamento.43 

  

 
42 A noção de “demônio meridiano”, na doutrina moral cristã, com base na tradição patrística da Idade Média, está apresentada no 
capítulo primeiro da obra Estâncias — a palavra e o fantasma na cultura ocidental, de Giorgio Agamben. Essa penetração psicológica de 
um espírito maligno que invadia os religiosos em clausura no mosteiro encontra-se no Salmo 90 da Bíblia (na tradução de São Jerônimo), 
cuja acepção é assemelhada à sensação de preguiça, mas não uma preguiça costumeira. Trata-se, nesse excerto, de uma preguiça 
espiritual, específica da vida nos mosteiros e abadias medievais da qual, quando contraída, era responsável pelo abatimento total do 
monge, seu desejo de não pertencimento à sua realidade, as lamentações intermitentes pelo insucesso na realização dos exercícios de 
oração e de prática da vida cristã e, por fim, a sensação de vazio que recai sobre si e o deixa inerte. 
43 Ibidem, p. 24-25, grifos do autor. 
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Personagem-chave para a filosofia escolástica, Tomás de Aquino — doutor da igreja que exercitou um movimento 
considerado herético ao conciliar o pensamento aristotélico à fé cristã — na famosa Summa Teológica44 refletiu 
brevemente sobre a questão melancólica ao tratar a autodesvalorização como uma das marcas da descrença que 
desassocia e aparta o objeto desejado do indivíduo que o deseja. Precisamente por não ter acesso, ou por este 
estar atravancado e ocluso, a persistência para alcançar o objeto desejado assalta o sujeito com uma espécie de 
morte em vida, uma não-vida, uma brecha vazia da existência, ainda que, de certa forma, paradoxalmente, o 
próprio desejo permanente torne o objeto impossível de ser apreendido para si. Novamente, ao retomar o 
contexto escolástico, a discussão entre o objeto ausente e o desejo de apreendê-lo ganha evidência na discussão 
agambeniana. O mecanismo de entendimento da acídia como filiada a um pecado imperdoável gera um motor 
dúplice e circular da relação do homem acidioso/melancólico com o divino. À medida que ele se repugna diante 
do descompromisso com Deus, o desejo de alcançar esse contato com o celestial e com o sagrado proporciona 
outro sentimento de perda e falência cuja existência retroalimenta, por assim dizer, o círculo de afetações dos 
enclausurados religiosos. A persistência e a exaltação de um desejo inalcançável criam uma retratação do 
acidioso: sem conseguir eclipsar e enfraquecer as forças eminentes da vontade de possuir algo inominável, o 
melancólico perscruta incessantemente a procura impossível de um objeto que tornado inatingível para si. 
Enquanto não consegue alcançá-lo, procura com lamento e autoflagelo um objeto que sempre o escapa: 
 

A ambígua polaridade negativa da acídia se torna o fenômeno dialético capaz de 
transformar a privação em posse. Já que o seu desejo continua preso àquilo que se tornou 
inacessível, a acídia não constitui apenas uma fuga de..., mas também uma fuga para..., 
que se comunica com o seu objeto sob a forma da negação e da carência. Assim como 
acontece com as figuras ilusórias que podem ser interpretadas ora de um, ora de outro 
modo, assim também cada traço seu desenha, na sua concavidade, a plenitude daquilo de 
que se afasta, enquanto cada gesto realizado por ela na sua fuga testifica a manutenção do 
vínculo que a liga a ele. 45 

 
Em estado de quase-contradição, estaria aí a dialética do afastamento e da aproximação do objeto. Somada à 
noção de Aquino, a abrangência semântica medieval situada em torno da acídia, por sua vez, abriria margem 
para assinalar os reclusos monges acometidos por esse mal como imaginativos por excelência. Essa injunção 
trazia em seu bojo um tópico a par do pensamento aristotélico: “Por que todos os homens que foram 
excepcionais na filosofia, na vida pública, na poesia e nas artes são melancólicos, alguns a ponto de serem 
tomados pelas enfermidades oriundas da bílis negra?”46. Na tradição da cultura grega, o vocábulo “melancolia” 
carregava a priori a nomeação da afecção descrita pelo excesso de humor atrabiliário. A teoria dos quatro 

 
44 Cf. AQUINO, Tomás de. Questão 6: Do voluntário e do involuntário. Art. 5 — Se a violência causa o involuntário. In:______. Suma 
Teológica. Disponível em <https://sumateologica.files.wordpress.com/2017/04/suma-teolc3b3gica.pdf> Acesso em 05 jan. 2018. No 
fragmento citado, Tomás de Aquino afirma que há inclinação da natureza “relativo à ação, como quando alguém quer fazer alguma coisa; 
noutra, relativo à paixão, como quando alguém quer sofrer alguma coisa, de outrem. Por onde, sendo a ação causada por algo exterior, 
e permanecendo, no qual sofre, a vontade de sofrer, não há, no caso, violento em si; porque, embora o que sofre não contribua para a 
ação, contribui contudo, querendo sofrer e, por isso, não pode ser considerado involuntário” (s.p.). 
45 AGAMBEN, op. cit., p. 32. 
46 Cf. ARISTÓTELES apud AGAMBEN, op. cit., 2012, p. 34. 
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humores do corpo humano47 expõe que a melancolia seria uma síndrome fisiológica a qual, para além das 
questões orgânicas, teria consequências temperamentais nocivas, apresentadas pelo miserável homem em cujo 
organismo prevalece de bílis negra, tais como ser “triste, invejoso, mau, ávido, fraudulento, temeroso e 
terroso” 48 , além de sua correlação ao planeta Saturno 49 . Não obstante, no conjunto das antigas aporias 
aristotélicas, essa desordem humoral foi pensada também como provocação e paradoxo de ser, a um só tempo, 
negatividade e afirmação, ou seja, causar afetações biológicas e temperamentais, ao passo que o caráter positivo 
vinculava o melancólico à plena habilidade de exercício poético, artístico e filosófico.  
 
Como dito, Aristóteles concebe em “Problema XXX” o princípio basilar segundo o qual a melancolia, extraída do 
campo patológico das ideias hipocráticas e redimensionada à natureza, seria o ponto de contato entre todos os 
homens inclinados à criatividade excepcional nos campos da arte, literatura e ciência. Jackie Pigeaud, 
pesquisador da relação entre corpo e alma na tradição do pensamento médico, escreve em “Apresentação e 
notas ao Problema XXX, 1 de Aristóteles”50 que a criatividade aristotélica é o caminho de diferenciação do 
homem, um modo de vir-a-ser outro. Nesse sentido, a transfiguração do eu em outro, a partir da perspectiva do 
filósofo grego, torna-se eminentemente germe da perspicácia da criação que, ao realizar-se, operaria o desvio 
do eu para fora de si, para um outro estranho, o que seria a ameaça potente contra a racionalidade e a 
consciência. Ao mesmo tempo em que era pensado o transbordamento da bílis negra em indivíduos 
melancólicos, para a fisiologia natural essa mesma disfunção humoral estava associada à loucura, o que cria um 
círculo que envolveria tanto a melancolia quanto a loucura em torno da ideia de genialidade. No cerne da 
compreensão do melancólico e do louco estaria a intersubjetiva relação de associação temperamental, 
conquanto o estado de ânimo seja distinto. Não é tão simples estabelecer a similitude que ocorre entre o 
indivíduo saturnino e louco. A partir do pensamento aristotélico, percebe-se que, não obstante tenham sido 
considerados sinônimos, a melancolia plasmou-se de um caráter positivo, cuja carga semântica direcionou-se 
para a explicação da genialidade e criatividade do indivíduo melancólico. O desejo aí, portanto, destinado a um 
objeto fundido no próprio eu, conduz o melancólico a uma espécie de abismo vazio, cujo resultado seria quase 
sempre a inclinação permanente para a criação artístico-intelectual.  
 
Houve fortes imbricações entre o louco e o melancólico. Tudo isso, durante muito tempo, provocava a 
consideração de que um filósofo pudesse ser visto como estúpido, assim como trazia à cena a ideia de que a 
melancolia era capaz de levar esses indivíduos para um estado além da razão, para o que seriam os escombros 

 
47 À melancolia Hipócrates (337 a.C.) atribuiu um caráter de patologia causada pelo desarranjo corporal dos humores do corpo humano. 
Considerando o padecimento como uma afecção causada pelo desequilíbrio da bílis negra e provocadora de um descontrole das 
emoções, o pensamento do pai da Medicina assinalou uma noção endógena e exógena à doença: a primeira enclausuraria o homem em 
um espaço de isolamento, atribuindo tristeza profunda ao sujeito-doente, sem motivo específico ou palpável, enquanto a segunda é 
ocasionada como consequência às proporções do trauma nas relações intersubjetivas com a realidade concreta. Cf. PESSOTTI, Isaías. A 
loucura e suas épocas. São Paulo: Editora 34, 1994. 
48 AGAMBEN, op. cit., p. 34. 
49  A concepção que atrela os astros à regulação do comportamento humano e que o planeta Saturno seria o influenciador do 
temperamento melancólico advém desde a Antiguidade Clássica. Seria, então, na perspectiva da época, o mundo construído como uma 
malha de ligações íntimas e inseparáveis, na qual as ligações entre astros e humanos dão respostas uns aos outros, havendo, dessa 
maneira, uma direta ligação entre os astros e as partes do corpo. 
50 PIGEAUD, Jackie. Apresentação e notas ao Problema XXX, 1 de Aristóteles. Rio de Janeiro: Lacerda, 1998. 
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da escuridão humana. Desajuste do ser na concepção filosófica, a melancolia estaria aí, então, relacionada ao 
obscuro, à mania, à excitação — associada à diferentes níveis de desrazão, os melancólicos e os loucos são aqueles 
que regressam para o ponto onde, em determinado momento da história da humanidade, a hegemonia da 
razão vem “libertar” os homens, no sentido controverso que o vocábulo pode assumir no contexto. Contrapondo-
se ao pensamento platônico, Aristóteles desloca o ímpeto divino dos bons poetas para o exercício criativo do 
espírito. Nesse sentido, pensando na ostentação fantasmática desse objeto perdido, vale acreditar apenas 
parcialmente na ideia de que o que foi descrito como descontrole dos humores seria o responsável pela criação, 
pela genialidade, pela habilidade e pelo domínio natural da técnica — aspectos ponderados como incontroláveis 
e que fogem à responsabilidade do sujeito. Para além de um indivíduo exteriorizadamente melancólico, a 
estreita relação entre melancolia e arte, no que considero possível, veja bem, dá-se mais como um gesto 
melancólico, como ação advinda de fora para dentro, como resposta não apenas aos desejos insatisfeitos, mas, 
sobremaneira, aos pormenores caóticos das profundezas da vida cotidiana. Por isso não se pode nunca confundir 
luto e melancolia. Porque embora parecidos a primeira vista, e ambos interessantes a esta escrita, a melancolia 
pode ser vista como gesto afirmativo o qual não necessariamente depende de uma perda real. Diferentemente 
do que ocorre no luto, quando a energia investida na imagem de um objeto perdido está a serviço da 
rememoração, na melancolia esse investimento energético advém, na leitura de Freud feita por Agamben, 
muito mais da identificação do indivíduo com o objeto ausente, em sua incorporação multidimensional, feito 
um movimento de absorção pela no eu, tal-qualmente um arquétipo estrutural narcísico. 
 
Se retornarmos aos mitos da tradição clássica da cultura grega, em “Odisseia”, de Homero, abalizada como a 
primaz narrativa da civilização ocidental, perceberemos que Ulisses, em sua trajetória até Ítaca, perfaz um 
caminho orientado pela constituição de uma racionalidade a qual é provocadora da renúncia e da transformação 
dos seus desejos maiores em objetos inapreensíveis. Essa viagem empreendida pelo herói representa 
metaforicamente o transcurso da humanidade na passagem da natureza à cultura, como a tomada de 
consciência da possibilidade de dominar as forças exteriores ao homem. Consciente de sua fraqueza física frente 
às manifestações naturais interiores e exteriores com as quais precisaria se opor no curso de sua trajetória, o 
herói, no Canto XII, reconhece ser impossível ouvir o canto das sereias sem sucumbir à sua melodia. Embora o 
som entoado pela personificação dos perigos do mar torne-se seu objeto íntimo de desejo – ele quer ouvir esse 
som lascivo –, o refreamento de sua libido é fruto da renúncia racional ao canto, o que abate o seu espírito, 
obscurece seu ego. Submetido à tentação, o recalque dos seus instintos é aquilo que, racionalmente, o separaria 
dos animais irracionais; outrossim, sua ação sacrificial consciente torna-se a marca da sua obscuridade e sua 
negativa. Às sereias, por sua vez, foi destinada a noção de representação do prazer, oferecendo o gozo por meio 
da solicitação de uma moeda de troca: o descontrole perpétuo de si, o absoluto sucumbir-se. O fantasma que 
fica desse episódio, para sempre recalcado na sua memória, tornar-se-á o desejo dedicado a um objeto 
inexplorado e inacessível, pois desconhece de uma só vez o prazer e o som do canto. 
 
Desdobrando um pouco mais esta discussão, é difícil não lembrar aqui de um ensaio de Deleuze, que encara a 
literatura enquanto clínica, medicina, saúde. Deleuze, é evidente, aplica essa noção de saúde em um sentido 
bastante amplo, mas, defendo, para cá, que esse ponto não deixa de esbarrar nas reflexões sobre os gestos 
criativos de indivíduos melancólicos ou lutuosos. Se a fabulação está na estância da crítica de arte, indissociável 
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a ela, essa mesma crítica se torna clínica ao proporcionar uma espécie de força favorável à preservação da saúde. 
Não se trata de falar aqui em uma saúde ligada à concepção de anatomia vigorosa, de um corpo plenamente 
sadio, não convalescente, sem afecções, de longevidade orgânica garantida, mas, antes, Deleuze convida a 
pensar em uma saúde reativa, criativa, fabuladora, inventora de modos de existência. Ainda que em “Lógica do 
sentido”, publicado em 1969, haja por parte de Deleuze uma visão muito crítica no que diz respeito ao discurso 
do louco, é somente em “O anti-Édipo”, experiência epistemológica publicada em 1971 em parceria com 
Guattari, que ocorre a exploração de novos trajetos de pensamento sobre o inconsciente e o desejo, exercitando 
uma leitura romantizada, por assim dizer, que vai inclusive defender a afecção da esquizofrenia como uma 
espécie de “saúde” contra a lógica do capital51.  Nesse sentido, a criação enquanto delírio do melancólico, de 
mesmo modo que a do louco, dispõe em seu exercício não uma ação de remissão dos sintomas; ainda mais 
potente, acolhendo a afecção, a criação promoveria processos de vida que, ao invés da exposição da doença, 
abririam margens para insurreição uma série de articulações entre o afetado e a obra produzida, capazes de 
engendrar sentidos outros à existência. Dessas experiências surgidas do delírio melancólico, Deleuze opera o 
pensamento crítico para evidenciar, em sua relação com a literatura, a criação pela linguagem enquanto 
atribuição de sentidos às variadas linhas de vida possíveis, novos caminhos de existência: 
 

Não se escreve com as próprias neuroses. A neurose, a psicose, não são passagens de vida, 
mas estados em que se cai quando o processo é interrompido, impedido, colmatado. A 
doença não é processo, mas parada do processo [...]. Por isso, o escritor, enquanto tal, não 
é doente, mas antes médico, médico de si e do próprio mundo. [...]. A literatura aparece, 
então, como um empreendimento de saúde: não que o escritor tenha forçosamente uma 
saúde de ferro [...] mas ele goza de uma frágil saúde irresistível, que provém do fato de ter 
visto e ouvido coisas demasiado grandes para ele, fortes demais, irrespiráveis, cuja 
passagem o esgota, dando-lhe contudo devires que uma gorda saúde dominante tornaria 
impossíveis.52 

 
Penso nas palavras de Deleuze, redimensionando-o à vertigem do tempo presente. Eu me interrogo a respeito 
de qual motor faria a linguagem produzir saúde, pulsar energia vital. O que atribuiria à linguagem essa 
capacidade de criar uma aliança entre o corpo e a arte no sentido de promover ali essa “promessa de felicidade” 
anunciada por Deleuze? O que promoveria, afinal, a noção de que o delírio da linguagem na literatura se torna 
uma força perturbadora e criadora de vitalidade afirmativa? Deparo-me com algumas questões centrais as quais 
circundam meu trabalho e me incentivam a pensar ainda mais a intensidade melancólica como uma condição 
intrínseca à linguagem e ao sujeito contemporâneo. Ao voltamos à leitura de Julia Kristeva, articulando-a ao 
pensamento de Deleuze, percebemos que ela não relativiza a ideia de que a linguagem se inicia por uma 
denegação de alguma perda. Não seria incoerente dizer, assim, que o fundamento da linguagem estaria 
propriamente em uma espécie de inacabamento, justamente pelo efeito de ser impossível aceitar a noção de 
totalidade de sentido para algo. Nesse contexto, como tudo que é estanque escapa à linguagem – uma vez que 

 
51 Em “O anti-Édipo”, os filósofos Deleuze e Guattari, dando continuidade às discussões iniciadas em Maio de 68, avançam contra a teoria 
psicanalítica de Freud e Lacan tal qual uma máquina de guerra, afirmando que a intensidade do sujeito vaza para além das estruturas 
dominantes do consciente, do contrato, da instituição, entre outras estruturas limitantes na relação homem-desejo. Cf. DELEUZE, Gilles; 
GUATTARI, Félix. O anti-Édipo: capitalismo e esquizofrenia. Trad. Luiz B. L. Orlandi. São Paulo: Editora 34, 2010. 
52 DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1997, p. 13-14. 
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seu fundamento carrega em sua base a incontestável arbitrariedade do sentido – ela estaria para sempre 
fraturada, despedaçada, incompleta, movediça, deslizante: 
 

A criação literária é esta aventura do corpo e dos signos, que dá testemunho do afeto; da 
tristeza, como marca da separação e como início da dimensão do simbólico; da alegria, 
como marca do triunfo que me instala no universo do artifício e do símbolo, que tento fazer 
corresponder ao máximo às minhas experiências da realidade. Mas esse testemunho, a 
criação literária o produz num material bem diferente do humor. Ela transpõe o afeto nos 
ritmos, nos signos, nas formas.53 

 
Como sugere o material teórico-crítico manuseado até aqui, a analogia entre melancolia e criação artística 
abrangeria a irremediável tentativa impulsiva, ao mesmo tempo obsessiva e frustrada, na qual o sujeito insistiria 
numa intensa busca por aquilo que é permanentemente ulterior à própria linguagem. E nessa construção de 
leitura que busco defender que a melancolia seria, como acredito, não paralisia, mas potência de ação. Essa 
espécie de obsessão pela linguagem, mencionada por Julia Kristeva, permite que o sujeito, no escopo artístico, 
module e retorça o discurso literário por ele empreendido, deixando em vias de fazimento e desfazimento, em 
enunciação fragmentária que produz, no escritor, o desejo de esgarçar as palavras ao seu limite de significação, 
mesmo que para sempre inalcançado como totalidade. Ainda apoiada nesta ideia, a enunciação errante e nunca 
fixada, a qual assinala a marca fundamental do fracasso da linguagem, torna-se para ela o que, dialeticamente, 
faria erigir a potência do discurso literário e, de certa forma, constitui-se como condição do sujeito 
contemporâneo. Na escrita literária, desestabilizam-se construções convencionais, abrindo um terreno de 
denegação através da linguagem. Estaria aí a potência do fracasso? Mesmo com certo receio de cair na sedução 
teórico-crítica, neste ponto só me cabe a iluminação pelo sol escuro, pela ativação reluzente do breu, para fazer 
ainda mais algumas indagações. Ela, Kristeva, convicta e aguda, ao se indagar se o humor é uma linguagem, 
chega próxima a ideia de que a tristeza seria a marca da própria humanidade. O que estou querendo pensar 
neste ponto, quando me aproprio dessas ideias, é que talvez a possibilidade do gozo e da alegria seja traduzida 
na literatura feita pelo homem triste, mediante a dissolução de um eu melancólico nos corpos de outros, uma 
espécie de fuga em disparada.  
 
Fazer correr aceleradamente pelo mapa essas noções solicita diligência. Isso tudo, no entanto, não é nem de 
longe simplista. Ler obstinadamente sobre a melancolia gera um enorme dispêndio energético. E eu quero 
ainda mais dessa possibilidade de diálogo. Em seu recorte, em posse da defesa intelectual entre melancolia e 
criação literária, Kristeva comenta acerca desse “testemunho do afeto”, o que parece levar a cabo a produção de 
um humor diferente. Apesar de toda complexidade da existência melancólica, o eu do texto, numa espécie de 
transposição ficcional, produziria um ar fresco no manuseio de um material diferente do humor, num 
deslocamento e deslizamento sutil, muito sutil, entre ritmos, signos e formas de escrita. Se bem compreendi 
das leituras que fiz até este instante, deixando escorregar algumas coisas, a literatura poderia de fato invocar a 

 
53 Tradução livre para: “La creación literaria es esta aventura del cuerpo y de los signos que da testimonio del afecto: de la tristeza, como 

señal de la separación y como esbozo de la dimensión del símbolo; de la alegría, como señal del triunfo que me instala en el universo del 

artificio y del símbolo que intento hacer corresponder lo mejor posible con mis experiencias de la realidad. Pero la creación literaria da fe 
de ello con un material muy diferente del humor. Transpone el afecto en ritmos, signos, formas.” Cf.  KRISTEVA, Julia, op. cit., p. 25. 
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saúde: por mais que a melancolia seja desencadeada como condição daquele que nunca chega a alcançar a 
totalidade do sentido, porque isso contrariaria o fundamento da linguagem, ela não deixa de produzir a 
articulação do enunciador com a criação, subversão de uma língua outra, não sendo apenas uma forma de 
resistência e denegação, mas também de potência inventiva. Gostaria de pensar que a força a qual a melancolia 
é capaz de promover também pode ser motor do risco de uma escrita que fracassa afirmativamente, que não se 
materializa, que se torna vulneravelmente inconclusa. A isso, soma-se a ideia de que essa experiência possibilita 
entrever uma aguda potência no fracasso, como se surgisse uma fresta que evidenciasse a noção de desejo de 
escrita não como falta, mas como transbordamento potente da linguagem, não raro impossível de apreender 
como um todo. Existiria, assim, algo melancólico que esbarraria intensivamente na linguagem e que 
desarticularia o pensamento para enformar-se numa escrita cambiante e inconclusa, em interminável exercício 
de refazimento de um objeto ausente. E isso se dá pela difusão e propagação dos afetos pela escrita, pois ela 
“veicula os afetos e não os recalca, propõe uma saída sublimatória para eles, ela os transpõe para um outro num 
terceiro elo, imaginário e simbólico”54. 
 
O privilégio que aqui recebe a leitura de constructos artísticos polivalentes – nomeados de expandidos ou 
ampliados – serve a um propósito subjacente a todo o trabalho: considerar a melancolia como possível e 
saudável força ativa de levante ético e estético na contemporaneidade. Como um meio de considerá-la potência 
e não abatimento, não se trata de aproximar a melancolia das práticas artísticas somente como um modo 
subjetivo de apreensão da realidade fraturada, mas, antes, como um afeto que também pode conduzir a 
assimilação das modificações e limitações do presente e a elas responder com saúde. Recuando de novo 
cronologicamente, Aristóteles já havia mencionado que estaria na constituição do indivíduo melancólico a 
capacidade de associar inventivamente a realidade ao seu redor, enfrentando metáforas, produzindo expansões 
do gênio. Se é verdade que a possibilidade do melancólico em retorcer a realidade para vê-la de maneira mais 
ampla seria o fundamento da atividade intelectual, também se pode ver que o alargamento das fronteiras 
criativas associadas à fabulação estaria em amplo destaque, aspecto que estaria obstruído ao homem sem a 
força da sensibilidade melancólica. Para além do gesto especulativo intelectual, o filósofo grego já apostava na 
articulação da fisiologia do melancólico com a atividade artística. Só que, ainda aí nesse pensamento, que tipo 
de disposição artística seria essa? Falar em disposição, pelo próprio vocabulário, não seria ao mesmo tempo 
assumir um corpo atlético, retirado da inércia, lançado à ação? Tudo isso não estaria relacionado a uma espécie 
de melancolia social que abate os viventes hoje? Ora, em face dessas aporias que rondam esta teia que vem 
sendo tecida historiograficamente em torno da melancolia, a condição física ou subjetiva para a ação ativa, ainda 
que não executada, acaba vinculada à noção de potência. Daí, nessa concepção, residiria a capacidade do 
indivíduo de agir, no exercício lento da melancolia, e responder ao mundo pela lente borrada por uma 
sensibilidade estrangeira, capaz da construção, do colapso e da destruição de tudo. Considerando a melancolia 
como uma das manifestações mais complexas da história do pensamento ocidental, Starobinski define: 
  

 
54 Em tradução livre para “La escritura vehicula los afectos y no los reprime, les propone una salida sublimatoria: los transpone para un 

otro en un vínculo tercero, imaginario y simbólico”. KRISTEVA, op. cit., p. 182. 
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A palavra “melancolia” designa um humor natural, que não pode ser patogênico. E a 
mesma palavra designa a doença mental produzida pelo excesso ou pela desnaturação 
desse humor quando ele se interessa principalmente pela “inteligência”. Porém, essa 
desordem não se dá sem algum privilégio: ela confere a superioridade de espírito, 
acompanha as vocações heroicas, o gênio poético ou filosófico.55  

 
Ao que me parece posto, o domínio afetivo melancólico poderia responder às demandas históricas e 
socioculturais do presente, tais como a ilusão de totalidade, a falsa compreensão universalizante, a guinada da 
tanatopolítica, a escavação das ruínas dos mortos, entre outros vários inseridos numa lista excessiva, intensiva e 
complexa. Haveria, pois, pela linguagem da arte, conforme a filosofia aristotélica sutilmente sugeriu, uma força 
aguda que se daria na fragilidade do melancólico. Entender as afinidades contemporâneas entre melancolia e 
arte opera o gesto de um deslizamento de enfrentamento teórico-crítico, alcançando um ponto de equilíbrio 
que não se interessa pelo indivíduo imerso em melancolia paralisante, mas pelo seu gesto melancólico ativo, 
por sua resposta ao tempo. Em um regime contemporâneo no qual as formas de poder disciplinam os corpos e 
reduzem a vida à sobrevida, a subjetividade que incide sobre o gesto artístico responsivo ao presente encontra 
na arte micropolíticas de intensidades ao mesmo tempo melancólicas e intensivas. Parece haver hoje um modo 
de resistência subjacente a quase tudo em arte, ainda que ele não se revele frontalmente como tal. Revisando o 
cruzamento da criação poético-visual com a melancolia, deixando guiá-las pelos fluxos contemporâneos, vejo 
que pelo modo como esse afeto é fundado ou disposto no homem – ou revendo a institucionalização dos 
aspectos carentes, transformativos e restaurativos impossíveis – as obras artísticas vêm a ser capazes de ampliar 
as perspectivas de encontro com o presente e intervenção sensível no tempo, sem deixar de revolver o passado, 
como faz um arqueólogo com as ruínas. Uma instância de mediação com o passado, não fendida com a história, 
provocadora de experiências afetivas pela potência da linguagem artística, num mundo colapsado após as 
utopias políticas. Para Denilson Lopes, crítico de arte contemporânea, o gesto melancólico na arte sinaliza uma 
postura política à revelia de uma postura reducionista do conceito, traçando um trajeto pontilhado para o ponto 
central da criação artística: 
 

A singularidade da melancolia como sensibilidade depende da compreensão da 
instabilidade enquanto algo que não se destina necessariamente à estabilidade ou 
formalização, mas que mantém seu caráter corrosivo do institucional. A melancolia no 
horizonte da pós-modernidade pode ser entendida como institucionalizada apenas como 
uma redução, uma banalização dentro de um discurso midiático da catástofe ou 
cinismo/cepticismo intelectual. A escolha da arte de qualidade estética tem o mérito de 
apresentar a melancolia com toda sua ambivalência, que talvez ficasse comprometida se a 
considerasse apenas como um discurso em circulação em diversos saberes, na filosofia, na 
medicina, na psicanálise ou na astrologia.56 

 

 
55 STAROBINSKI, Jean. A tinta da melancolia. Uma história cultural da tristeza. Trad. Rosa Freire d'Aguiar. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2016, p. 22. 
56 LOPES, Denilson. Nós, os mortos. Melancolia e Neo-Barroco. Rio de Janeiro: Ed. 7Letras, 1999, n.p. Livro digital. Disponível em 
<https://www.academia.edu/9991306/Nós_os_Mortos_Melancolia_e_Neo-Barroco> Acesso em 10 mai. 2019. 
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Se a ancoragem deste texto for lida a partir dessa série de proposições arriscadas as quais exercito escrever sobre 
a potência da melancolia, o reforço do aspecto afirmativo desse gesto de desejo por uma linguagem inalcançável 
toma partido da aposta de Agamben de que “toda obra escrita pode ser considerada como prólogo de uma obra 
jamais escrita”57. Falar em potência da melancolia, neste ponto, me faz recordar brevemente do que Aristóteles58 
já havia mencionado em sua elucubração a respeito da potência, a qual se fundamenta, a grosso modo, na sua 
possível não-execução. Se assim for, a metáfora do arquiteto mostra-se uma imagem fundamental para a 
potência – incapaz de construir, o arquiteto é aquele que projeta a casa, porque está carregado de potência, 
ainda que não passe ao ato de construção. Ou seja, a não execução e a projeção não impossibilitam a potência, 
porque ela própria estaria fundada em um possível não-fazer, na concentração energética. Está, neste trecho do 
texto, neste instante, inscrevendo-se aqui uma ideia talvez pertinente para explicitar a potência de uma escrita 
que fracassa, silencia, suspende. E só fracassa porque é potência; e se é potência não executada, pode ser lida 
como melancolia. Exercitamos sempre a produção quase-imitativa (ou responsiva) a textos outros que lemos e 
que também estão para sempre inacabados, mas, mesmo assim, nos consubstanciam de intensidades capazes 
de produzir outros textos inacabados. Ser a um só tempo alguém que escreve mas também alguém que não 
escreve. Daí, nessa perspectiva criativa se coaduna à melancolia – a potência não estaria apenas no dispêndio 
de energia que realiza uma ação e a esvazia posteriormente; o papel desabitado que precede a escrita não 
contém a energia rarefeita do escritor, senão sua acumulação bruta. O estar ausente da folha em branco, ou da 
escrita inconclusa, assegura também uma acumulação de potência. E essa mesma potência de não realização é 
sobretudo afirmativa, sob a égide da melancolia, porque é nessa falta, nessa paralisia pela ausência de 
apreensão de um objeto desconhecido ou não reconhecível, que uma força acumulada se articula como potência 
de vida, como aponta Agamben: “Aquilo que se mostra no limiar entre ser e não ser, entre sensível e inteligível, 
entre palavra e coisa, não é o abismo incolor do nada, mas o raio luminoso do possível”59.  
 
Gosto muito da imagem paradoxal que Deleuze propõe ao pensar a figura de Bartleby. Entre a potência e o ato, 
durante a escrita eu não conseguia calcular se haveria respostas para tudo que ambicionei questionar no projeto. 
Sequer sei dizer se até agora houve de fato perguntas verdadeiras na projeção inicial. O que talvez se construa 
neste gesto de tentativa – colocando a escrita à prova, fazendo experiências com a linguagem – seja o movimento 
performático de rondar uma resposta sem pergunta, ensaiando formas de escavar a melancolia subjacente à 
produção criativa de dois artistas plástico-verbais interpelados aqui à força do desejo íntimo, o que faz da escrita 
um gesto melancólico ativo. Performance escrita da própria escrita, assim penso. Assenhorar-se de uma 
consistente interrogação norteadora seria, frente ao procedimento de escrita almejada, a constrição do 

 
57 AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem da história. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2005, p. 9. 
58 A referência ao pensamento de Aristóteles acerca do conceito de potência aparece, neste ponto da tese, a partir da menção feita por 
Giorgio Agamben ao analisar a expressão “I would prefer not to” (Eu acho melhor não, em tradução livre), personagem Bartleby, de 
Herman Melville. Para ele, essa ambiguidade entre poder ser e não ser (ou poder fazer e não executar) – a potência de não – é o que 
subjaz a essência do que vem a ser a própria potência para o filósofo grego. Segundo Agamben, “Toda potência de ser ou de fazer 
qualquer coisa é, de fato, para Aristóteles, sempre também potência de não ser ou de não fazer. [...] Essa ‘potência de não’ é o segredo 
cardeal da doutrina aristotélica sobre a potência, que faz de toda potência, por si mesma, uma impotência”. AGAMBEN, Giorgio. Bartleby 
ou da contingência. In:______. Bartleby Escrita da potência. Trad. Manuel Rodrigues e Pedro A. H. Paixão. Lisboa: Assírio & Alvim, 
2007, p. 13. 
59 Ibidem, p. 30. 
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deslocamento de um sujeito que, pela linguagem da arte, experimenta o movimento, a mudança pela qual um 
corpo está sucessivamente presente em diferentes pontos do espaço. Aceitar a ideia de que a crítica é ela mesma 
uma crise evidencia formas de legitimação do espaço de tensões em que ela deve se produzir hoje. Nesse 
sentido, para cá, o próprio conceito de escrita rizomática, apresentado por Deleuze e Guatarri, torna-se tão caro 
e soberano à produção de uma escrita que vai sendo germinada – ou aliás se germinando – por vários pontos 
do mapa. Uma escrita assinalada pela impotência em afirmar categoricamente qualquer coisa, uma escrita 
improrrogável, mas também irrevelável como um todo.  

 
São esses caminhos bifurcados que constituem a tese e dão origem ao seu título. Ensaios díspares mas 
reposicionados juntos porque demandam a construção de um roteiro rumo ao acaso comum à própria escrita. 
Uma espécie de cartografia entre arte e melancolia, pronta há tanto na história, mas a qual ofereço agora um 
pequeno roteiro recortado para colocar o corpo em movimento sobre esses mapas de objetos artísticos antes tão 
bem definidos pela crítica. E se esse roteiro só pode levar ao acaso, resta então navegar com uma bússola 
quebrada, com o vidro trincado, cuja força magnética parece mostrar que o imperativo é o caminhar, não o 
chegar ao horizonte. Melancolia e arte – “a água escura se transforma em material de escrita”60. Melancolia e 
literatura – “a escrita é o estranho meio de dominar este infortúnio”61.  Aparece, por tudo isso, na feitura do texto, 
outra articulação assumida como aliança erótica e desviante desse roteiro: desencarnar a empáfia de uma 
asseveração sobre os “objetos de análise” e se aproximar deles por meio do gesto inacabado do ensaio como 
caminho. Um caminho incompleto e quebrado, que avança e recua. Do lado do fracasso, uma potência da 
incompletude poderia surgir. Parece estar Nuno Ramos, meu grande intercessor com a arte, convicto disso: “a 
energia maior do trabalho vem de não estar pronto, no sentido de querer estar pronto mas não conseguir, de 
passar perto disso mas nunca concluir”62. A isso que poderia ser resumido como a negação da enunciação 
conclusiva e estanque só pode ser direcionada uma produção de arte que se exercita no movimento, no crepitar 
da linguagem, em seus estalos, na produção de “blocos de sensações”. Como um rufar dos tambores, a 
construção poética já é potência antes mesmo do prelúdio, é uma formulação erguida num sistema de signos 
que nem se organizam e se materializam, mas deslizam em uma dinâmica sobreposta à linguagem comum. 
Não seria isso a arte? Aliás, não poderia isso também ser uma tese? Uma fabulação provocativa, um bloco de 
sensações que possa ser firme por si só, capaz de rasgar e costurar a pele?  

 
Para isso, é preciso por vezes muita inverosimilhança geométrica, imperfeição física, 
anomalia orgânica, do ponto de vista de um modelo suposto, do ponto de vista das 
percepções e afecções vividas; mas estes erros sublimes acedem à necessidade da arte, se 
são os meios interiores de manter de pé (ou sentado, ou deitado). Há uma possibilidade 
pictural que nada tem a ver com a possibilidade física, e que dá as posturas mais 
acrobáticas a força da verticalidade. Em contrapartida, tantas obras que aspiram à arte não 

 
60 STAROBINSKI, op. cit., p. 494. 
61 Em tradução livre para “la escritura es el extraño recurso que domina este infortúnio”. KRISTEVA, op. cit., p. 124. 
62 A respeito da montagem de sua exposição “O Direito à Preguiça”, no Centro Cultural Banco do Brasil de Belo Horizonte, o artista Nuno 
Ramos tomou notas da experiência que vivia durante a preparação e montagem do trabalho, registrando reflexões teórico-críticas sobre 
os fundamentos dessa obra. Essas anotações estão publicadas no ensaio intitulado “Fooquedeu”, publicado na revista Piauí em 2016. 
Cf. RAMOS, Nuno. Fooquedeu. In: Revista Piauí. Texto publicado online na edição 118, em julho de 2016. Disponível em: 
<https://piaui.folha.uol.com.br/materia/fooquedeu/> Acesso em 28 de agosto de 2019. 
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se mantém de pé um só instante. Manter-se de pé sozinho não é ter um alto e um baixo, 
não é ser reto [...], é somente o ato pelo qual o composto de sensações criados se conserva 
em si mesmo.63 

 
Permanece ainda alguma dificuldade: uma vez lançados os questionamentos, quero pensar que uma 
experiência de escrita ensaística, voltada também para si própria – como se fosse um cão circulando atrás da 
própria cauda, um gato que se lambe e limpa a si mesmo – pode se construir não apenas para o exercício 
epistêmico, como também para realizar uma performance intelectiva verbo-visual, potência marcada pela 
movência e não pelo aprisionar. Na experiência ensaiada existe, portanto, algo de uma profusão inacabada, 
tendo em vista que o exercício ensaístico está conceitualmente afastado da noção de totalidade – afinal, quando 
ensaiamos, residimos a energia na experimentação de derivas que fogem às margens ou linhas totalizantes. 
Disso tudo advém outras inquietações: o que ainda se é capaz de dizer sobre arte e literatura? De que maneira 
a melancolia na arte, cruzamento tão antigo, ainda pode despertar força de pensamento no ensaio crítico? 
Desdobrando mais a pergunta, o que ainda somos capazes de ler ou ver no campo das artes, como se fosse 
quase tudo um gesto melancólico responsivo ao tempo? Espero que valha a pena continuar pensando, 
escrevendo, criando a partir disso tudo, inclusive depois do fim do texto. Porque a tese carrega em si uma ideia 
de processo vivo e intensivo, não poderia eu me aproximar dos artistas com os quais dialogo por um viés 
supostamente separatista entre um sujeito-pesquisador e os supostos objetos de análise. E digo abertamente 
aqui que Leila Danziger e Nuno Ramos não podem ser aqui nomeados academicamente como objetos de 

análise, visto que, à medida em que leio e releio seus trabalhos crítico e artísticos, afasto-me desse vocabulário 
distanciado, da exegese minuciosa, da vontade de enfrentar seus gestos por meio de investigações sistêmicas 
com métodos fechados – seria isso “defender uma tese”?  
 
Justamente por essa pergunta, penso que a análise estrita estaria na ordem de uma violência com meu próprio 
gesto de escrita errática, ensaística, desejante, melancólica. Percorrendo o trajeto de um roteiro ao inesperado, 
prefiro a ideia de me instalar nas dobras dos trabalhos de Nuno e Leila como se o contato do olhar fosse um 
encontro, uma visita insuspeitada. Ou, aliás, como se fosse eu um forasteiro, um transeunte em busca de abrigo 
temporário. Porque embora haja o investimento crítico sobre alguns trabalhos específicos dos artistas, o que 
interessa fundamentalmente a estes ensaios reunidos não é a análise de obras finalizadas, publicadas e/ou 
expostas por Leila Danziger e Nuno Ramos, senão antes o vasculhar de suas possibilidades inventivas de criação 
e de uso dos materiais, manipulando-os infinitamente, com todas as suas intensidades, como a cumprir uma 
busca incessante e espiralada em torno dos processos de iluminação e abertura das portas e janelas do atelier – 
exibição plástica de uma medialidade intensiva, brecha sem início nem fim. Contágio pelos processos 
experimentados por Nuno e Leila: este é o disparador de fluxos a que esta tese se propôs a aceitar desde o início. 
Mesmo que esta escrita seja feita solitariamente, o texto nunca será um exercício de solidão. Se não há certeza 
alguma de que a meta inicial poderá ser alcançada, pelo menos existe a potencialização do meu pensamento, a 
conversa sobre o fazer do outro, o caminho a percorrer, bem como a garantia de estar junto a trabalhos e 
interlocutores que me animam, povoando-os, povoando-me, avizinhando-nos. Deleuze se incube de me apontar 

 
63 DELEUZE, Gilles. O que é a filosofia? Trad. de Bento Prado Júnior e Alberto Alonso Muñoz. São Paulo: Ed. 34, 2005, p. 214. 
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a ideia tão aguda de que existiriam veredas que, mesmo com roteiros e planejamentos traçados, nunca podem 
ser cruzadas de modo solitário e individual: 
 

O que é um precisamente um encontro com alguém de quem se gosta? É um encontro 
com alguém ou com animais que vêm nos povoar, com ideias que nos invadem, com 
movimentos que nos comovem, sons que nos atravessam? E como separar estas coisas? 
[...] Em cada um de nós há como que uma ascese parcialmente dirigida contra nós 
próprios. Somos desertos, mas povoados de tribos, de faunas e de floras. Passamos o 
tempo a ordenar essas tribos, a dispô-las de outro modo, a eliminar algumas delas, a fazer 
prosperar outras. E todas essas tribos, essas multidões não impedem o deserto que é nossa 
própria ascese. Pelo contrário, habitam-no, passam por ele, sobre ele. O deserto, a 
experimentação sobre si próprio, é a nossa única identidade, a nossa única oportunidade 
para todas as combinações que nos habitam.64 

 

Com a companhia dos dois, Nuno e Leila, garanto movimentos de lentidão e aceleração da minha escrita. Meus 
cúmplices, artistas cujos trabalhos me dizem que a feitura da tese vale a pena enquanto autosingulariza sua 
própria elaboração. Ao “defender” o trabalho – mesmo sem considerar que qualquer tese precise da violência 
de um campo de guerra – é importante mencionar que quaisquer processos de desenraizamento meu em 
relação à escrita não se faria possível, pois, sem dispositivos autodefensivos, defendo a escrita – acadêmica e 
ficcional – enquanto contínua performance autorreferencial. Avanços, recuos, incertezas – seria possível 
compreender e ser compreendido pelo que a escrita se constrói dentro e fora do trabalho artístico-acadêmico? 
Já não reconheço se o que eu escrevo se confronta com o que eu já escrevi ou com o que eu deveria ter escrito, 
anunciado lá na proposição, no projeto escrito tantos tempo antes. Quando, aliás, me dispus a escrever a tese, a 
partir desse exemplo gestual e performático de pensar o próprio texto enquanto ele se costura, precisei convocar 
intercessores para conduzir minha relação de intermédio entre a arte e a escrita acadêmica. Afinal, isto é uma 
tese acadêmica – não poderia me esquecer. E essa escolha de intercessores não se trata de uma compensação 
formal, mas vem de uma não renúncia de conviver com aqueles por quem nós nos enamoramos no curso da 
vida. Afinal, o que seria a arte senão pathos? Paixão, excesso, mal-estar, passagem, passividade, sofrimento, 
assujeitamento, sentimento ou doença – tudo próprio ao humano e que se realiza ou acontece. Entre todos, só 
poderiam ser meus intercessores, ao fim e ao cabo, Leila Danziger e Nuno Ramos. Os dois, a um só tempo, 
porque ambos me seduzem por se afastarem de qualquer processo estruturante fixo, tudo neles transborda em 
disjunções próprias. Por isso o contato não pacífico: “será um encontro com alguém, ou com animais que vêm 
povoá-los, ou com ideias que os invadem, com movimentos que os comovem, sons que os atravessam?”65. Só 
poderiam, portanto, ser os dois, em diferentes posições, pois, acreditando novamente em Deleuze, “o essencial 
são os intercessores. A criação são os intercessores. Sem eles não há obra”66.  
 

  

 
64 DELEUZE, Gilles; PARNET, Claire. Diálogos. Trad. José Gabriel Cunha. Lisboa: Relógio D'Água Editores, 2004, p. 21-22. 
65 DELEUZE, Gilles. Conversações. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1992. p. 19. 
66 Ibidem, p. 156. 
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Estancaria a hemorragia das ideias banais 

 
O que desenvolvi até aqui possui certa força que vem de uma iluminação antiga: a crença na escrita enquanto 
rota de colisão e atrito saudável com os fantasmas. Entre tudo o que já foi dito, esta tese vem, de fato, a ser um 
espaço de reverberação da minha voz com outras, não somente uma redescoberta do corpo, mas através do 
corpo, no interior dele, com suas afecções, suas lacunas, seus acoplamentos. Quando a tese esbarra em um tom 
comum ao relato, ela estaria encostando nos limites fora da produção de pensamento, nas bordas imprecisas? 
Muitas das leituras que empreendo ao longo dos dias de escrita reverberam o pensamento de Julia Kristeva, 
numa trilha de afetos potentes que um livro em específico me proporcionou ao me fazer transitar de um espaço 
a outro. Falo aqui de “Sol Negro – depressão e melancolia", leitura aconselhada por Diana Klinger, num período 
em que um projeto de tese era apenas a potência da página vazia. Esse livro veio a ser o terreno onde encontrei 
a energia que devolveu a mim uma vontade de me confrontar com as formas vacilantes da melancolia. Se toda 
escritura é amorosa, tal qual afirma Kristeva, “toda imaginação é, visível ou secretamente, melancólica”67. 
Especulando sempre sobre um outro esfacelado dentro de seu mundo próprio, despovoado e irrepresentável, 
comecei a escrever a tese com a guinada que a leitura da obra de Kristeva, dedicada a pensar sobre as torções 
entre melancolia e arte. Como resposta quase imediata, a forma ensaística do livro foi fundamental para que eu 
colocasse em ação também uma escrita que se faz por dentro, desestabilizando-se enquanto se ergue. Ora, não 
nego que, às vezes, na leitura, a sensação de desastre iminente e de uma ausência inominável me arrastou 
várias vezes para um espaço intermediário entre ação e abatimento, onde convivi com uma imagem de um 
animal que minha pele diariamente, um estrangeiro que me possuía. Debaixo da mesma redoma, dentro do 
mesmo corpo, nós, o obscuro e eu, éramos presa e caçador, inventando armadilhas, esperando ansiosamente 
que um abatesse o outro de uma vez por todas. Pedia ao tempo passagem. 
 
Aos poucos, me desvinculo dessa outra parte fantasmática, mas ainda me pergunto, às vezes, como me livrar 
dos fantasmas. Com a intensidade desse embate entre partes, a queda numa dimensão escura me impediu de 
escrever quaisquer palavras em dois anos. Foi apenas após a leitura do livro, pouco antes do desmontar da casa, 
que tudo mudou. Ao lado dos confrontos filosóficos construídos por ela, pude também conduzir meu interesse 
de leitura até o choque com o pensamento de Freud, o que fez com que eu tivesse a possibilidade me estilhaçar 
na cadeia de discursos a qual me incluo agora neste eterno rascunho de tese. É sempre um risco iminente: fazer 
da tese um rizomático e interminável processo, no sentido de escrita em trânsito, implica também dobrar o 
termo e compreendê-lo sobretudo como processo na concepção jurídica, uma vez que tudo o que eu dizer aqui, 
neste espaço regulado, será posto à prova, será julgado. Estar entre luto e melancolia, entre autoficcional e 
acadêmico — se o pensamento e a literatura se confrontam com a morte, como não me autotraduzir? Se eu 
realmente insistir, como não me dar o direito de tropeçar no equívoco de recriar um formato outro, uma 
linguagem estranha até a mim? Apego-me, então, à iluminação de que toda linguagem é suspeita. É antes o 
falseamento de uma verdade. Permanecerá para sempre como um ininterrupto fluxo de possibilidades, 
caminhos contínuos de ressignificações. 
  

 
67 Tradução livre para: “toda imaginación es, abierta o secretamente, melancólica”. Cf. KRISTEVA, op. cit., p. 11. 
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E suspenderia os dedos que furam os olhos 

 
“Os poetas e os filósofos descobriram o inconsciente antes de mim. O que eu 

descobri foi o método científico que nos permite estudar o inconsciente.” 
 

Sigmund Freud 
 
Encontra-se no arcabouço teórico pensado por Freud uma noção que adquire centralidade e, como tal, alastra-
se, mesmo que de modo espectral, na condição de alicerce de quase todos seus ensaios. É especificamente ao 
redor da pulsão da libido que a teoria freudiana irá projetar, em encadeamento progressivo, as malhas 
conceituais e relacionais diretamente ligadas ao luto e à melancolia. O conjunto de ensaios intitulado “Luto e 
Melancolia”, publicado em 1917, foi o estudo no qual Freud enfrentou a tarefa de investigação e reflexão 
psicanalítica do ser melancólico, buscando uma revisão da teoria dos humores corporais. Dobras foram 
realizadas: são nos exemplos extraídos de algumas correspondências com seu amigo Whielm Fliess, datadas de 
1894 e 1895, que uma incursão sobre essa temática, mesmo que superficial, foi realizada pela primeira vez. 
Nos rascunhos das correspondências Freud/Fliess existem as primeiras aparições da melancolia enquanto 
conceito de interesse, os nomeados “afetos tristes”. Nessas cartas há a menção da melancolia como ligada a uma 
anestesia sexual, a descrição do caso de um homem que paulatinamente perde o prazer de viver e, por fim, uma 
enumeração de conclusões sobre a afecção e sua ligação com a carência do apetite sexual.68 
 
Não é, entretanto, na derrocada de todo vestígio da medicina humoral que se fora travada a criação de “Luto e 
Melancolia”. Classificada como crítica afecção mental, é a partir da apropriação disruptiva da teoria dos humores 
que o estudo freudiano sobre o indivíduo melancólico sugere uma ligação particular entre a linguagem da libido 
e a expressão da melancolia, o que requer ainda a observação de que, como um retorno às noções passadas, a 
perda do objeto e a contração em si própria do propósito contemplativo configuram-se como dois traços 
concernentes às reflexões religiosas sobre a acídia e à fenomenologia do sujeito acidioso, ambos caminhos 
presentes como persistência analítica nos estudos de Freud sobre luto e  melancolia. No parágrafo inicial da 
publicação, Freud já apresenta aos leitores a espinha dorsal de sua reflexão, expondo que ela é uma busca para 
elucidar a natureza específica da melancolia em contraponto ao afeto normal do luto: 
  

Mas desta vez temos que admitir algo de antemão, para evitar uma superestimação de 
nossos resultados. A melancolia, cuja definição varia mesmo na psiquiatria descritiva, 
apresenta-se em variadas formas clínicas, cujo agrupamento numa só unidade não parece 
estabelecido, e das quais algumas lembram antes afecções somáticas do que 
psicogênicas.69 

 
 

 
68 Cf. BRANCO, Felipe de Oliveira Castelo. Tristes Tópicos: um estudo sobre a melancolia em Freud. 2009. Dissertação (Mestrado em 
Psicanálise). Instituto de Psicologia, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 
69 FREUD, Sigmund. Obras completas, volume 12: Luto e melancolia. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 
2010, p. 71.	 
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Toda interpretação de Freud, então, considerará o abatimento melancólico uma noção vacilante e instável, sobre 
a qual ele perscruta substancial parcela de sua obra, direcionando-se à esfera de considerá-la, a melancolia, 
antes uma afecção psíquica do que orgânica. Freud procura delinear pertinentes traços do indivíduo 
melancólico, culminando com o levantamento de uma hipótese esquemática que, a partir de uma dinâmica 
comparativa, criava uma zona de tensão entre as duas noções englobadas no título da obra. O nexo entre luto e 
melancolia estabeleceu-se porque, no campo do comportamento, o psicanalista recuperou marcas em comum 
entre o abatido pelo luto e o acidioso medieval, tais quais o abatimento, a carência de desejo de vitalidade, a 
depreciação de si e a propensão aguçada à atividade artística e intelectual. Sem desembaraçar por completo os 
conceitos, propõe Freud, o luto e a melancolia estariam correlacionados pois ambos são originários do 
mecanismo de recesso de um objeto que fora contemplado, mas que, de um dado momento em diante, tornou-
se ausência. Mas o que o luto experimenta, na subtração irreversível pelo apagamento de um objeto ou de um 
indivíduo amado, é uma fixação externa – o sujeito enlutado condensa energia afetiva em contemplar os objetos 
inscritos ao seu redor e que possuíam alguma relação com ente amado. Daí o luto seria uma reação responsiva 
a essa perda, porém considerada saudável, diante do fato de que a perda e a interdição acometem a todos os 
seres humanos de modo incontornável: 
 

O luto profundo, a reação à perda de um ente amado, comporta o mesmo doloroso 
abatimento, a perda de interesse pelo mundo externo – na medida em que não lembra o 
falecido -, a perda da capacidade de eleger um novo objeto de amor – o que significaria 
substituir o pranteado -, o afastamento de toda atividade que não se ligue à memória do 
falecido.70 

 
O que se encontra na base da reflexão de Freud, para além do traço de perda da autoestima, prototípica dos 
melancólicos, é o pensamento de que a dinâmica de produção e manutenção do luto em um sujeito marcado 
pela perda sinaliza um caráter transitório, superável, assim não-patológico. Para ele, sob influências mútuas, em 
algumas pessoas são encontrados traços de melancolia em vez de luto, passando a suspeitar de que haveria, 
nesses indivíduos, uma predisposição a uma disfunção de ordem patológica: “no luto, é o mundo que se torna 
pobre e vazio; na melancolia, isso acontece com o próprio eu”71. Essa concepção pensada por Freud concretiza 
uma oportuna ascensão em proporção aos seus preliminares “Rascunhos”, cuja identificação psíquica do 
melancólico estava ainda em sedimentação e, de certo modo, sua concepção teórica reduzida à compreensão de 
pouca profundidade a respeito da aposta de a melancolia ser apenas o refreamento psíquico da libido. Nos 
parece, aqui, a execução de um certo desvio por parte de Freud em relação à aparelhagem de concepções da 
psiquiatria do seu tempo. Fazendo frente à perspectiva pensada até o século XX, ele supunha que, em indivíduos 
melancólicos, haveria um obstáculo apenas de ordem psíquica e não física. Onde se acumula tensão sexual 
física, nos assegura Freud, haveria neurose de angústia; onde se acumula tensão sexual psíquica, melancolia72. 
 
Avanço aos poucos na minha leitura do ensaio “Luto e Melancolia”. Com a curiosidade intensa e a dificuldade 
tenaz com a qual enfrento os escritos de psicanálise, percebo, como uma sombra que o incomoda e o persegue, 

 
70 FREUD, op. cit., p. 173. 
71 FREUD, op. cit., p. 243. 
72 FREUD, op. cit, p. 237. 
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um certo desconforto de Freud na tentativa de traduzir uma origem para a melancolia diante do reconhecimento 
epistemológico de que no luto se concentraria uma perda que de fato ocorreu, ao passo que na melancolia não 
há perceptibilidade plena acerca do que foi perdido, ou, tampouco, se é possível declarar a ocorrência de uma 
perda real. Desse tênue ponto de complexa indissociação, quem sabe, tenha surgido o paradoxo de ocorrer uma 
perda sem haver um objeto perdido, tratando-se, nesse caso, de uma “perda objetal que escapa à consciência”73. 
Nesse sentido, a melancolia, nos diz Freud, apresenta a ambivalente situação de falha da relação com o objeto, 
na qual irrompe uma força pré-lutuosa, de modo a prefigurar o recesso e a interdição de um objeto a ser perdido, 
mesmo que não se reconheça ainda sua concretude ou sua forma. Se considerarmos, então, que a perda de algo 
que foge ao conhecimento é o limiar da procedência da melancolia, não é incomum dizer que a acumulação da 
libido melancólica seria o recrudescimento desesperado do desejo diante da conjuntura de que a posse está 
fadada a ser, paradoxalmente, inapreensível. Daí a fantasmática aparição de um objeto que não pode sequer 
ser apreendido ou identificado opera uma exacerbada disposição do desejo, o qual, em acúmulo, impulsiona e 
move as engrenagens do mecanismo melancólico, tal qual Agamben argumenta: 
 

A retração da libido melancólica não visa senão tornar possível uma apropriação em uma 
situação em que posse alguma é, realmente, possível. Sob essa perspectiva, a melancolia 
não seria tanto a reação regressiva diante da perda do objeto de amor, quanto a capacidade 
fantasmática de fazer aparecer como perdido um objeto inapreensível. Se a libido se 
comporta como se tivesse acontecido uma perda, embora nada tenha sido de fato perdido, 
isso acontece porque ela encena uma simulação em cujo âmbito o que não podia ser 
perdido, porque nunca havia sido possuído, parece como perdido, e aquilo que não podia 
ser possuído porque, talvez, nunca tenha sido real, pode ser apropriado enquanto objeto 
perdido. Nesta altura, torna-se compreensível a ambição específica ambíguo projeto 
melancólico, que a analogia com o mecanismo exemplar do luto havia desfigurado 
parcialmente e tornado irreconhecível, e que justamente a antiga teoria humoral 
identificava na vontade de transformar em objeto de abraço o que teria podido ser apenas 
objeto de contemplação. Cobrindo o seu objeto com os enfeites fúnebres do luto, a 
melancolia lhes confere a fantasmagórica realidade do perdido.74 

 
É curioso considerar, a partir dessas proposições dialógicas acenadas entre Freud e Agamben, que a condição 
depressiva-obsessiva que acomete a um sujeito o qual enfrenta a experiência da perda de um ente amado, ou 
de algo de valor afetivo — a configuração do estado de luto —, pode também ser provocada e concretizada, 
paralelamente, sem que qualquer recessão venha a ocorrer, antecipando uma perda intangível. Mas Freud se 
questiona sobre qual seria, então, a origem dessa retração libidinosa, encontrando certo ponto de conforto e 
convicção na proposição, ainda que parcial e pouco iluminadora, de que a precondição da melancolia, no que 
lhe concerne um caráter específico, peculiar e contraditório, reforça a ambivalência nítida que se manifesta em 
uma dinâmica marcada entre o desapossar-se de um objeto que, em nenhuma instância, foi posse, e o desejo 
impetuoso de apropriação de algo que, talvez, seja interno e irreal. Esse processo paradoxal resulta, de toda 
forma, em um padecimento marcado pelo inconformismo contemplativo de um objeto fraturado. O que 

 
73 FREUD apud AGAMBEN, op. cit, p. 44. 
74 AGAMBEN, op. cit, p. 45. 
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enamora o melancólico frente a obstinação ao objeto libidinal é o fato de que o próprio eu se encontra no objeto, 
consubstanciado exatamente no instante quando o objeto passou a ser incorporado ao ego. 
 
É no interior dessa complexa construção de pensamento, concebida no transcurso das reflexões freudianas, que 
Freud encerra o pensamento de que o sentimento de devoção pela coisa perdida retorna para a concentração 
do espírito sobre o eu, tal qual uma incursão narcísica. Para ele, não fora incomum perceber, nesses indivíduos, 
o movimento psíquico de autocondenação, autoacusação, autoflagelo e perda da autoestima, sobremaneira 
diante da ideia de que toda paixão irá se constituir de uma aversão instintiva quando repulsa pela perda do 
objeto é superinvestida no eu. Assim, direciona-se esse objeto a si próprio, num impulso narcísico desmesurado. 
Passa a haver um vazio e um obscuro buraco no psiquismo no lugar do ideal, porque aquilo que o sustentava 
não existe mais, e não consegue eleger outro para ocupar seu lugar. O que subsidia esse pensamento é a ideia 
de que o ego passa a agir, portanto, exasperando-se contra si mesmo, como um processo contínuo de 
autodegradação. Considerando-se como o responsável pelos males que circundam a própria existência, o 
melancólico, com seus passos pesados e seu ânimo retorcido, não raro chega ao delírio frente ao inconsciente 
processo psíquico que se instala nele de modo fantasmático. A melancolia, portanto, estaria nas bases da teoria 
do narcisismo, pensada por Freud, visto que o novo investimento libidinal, em linhas gerais, volta-se para o eu, 
investindo-o, assim, narcisisticamente. Quase nas últimas páginas de “Luto e Melancolia”, a revelação do 
conceito de mania aparece como sendo o triunfo sobre o mecanismo dinâmico melancólico, servindo-se de 
tampão a essa lacuna no psiquismo — escoamento da energia vital e libidinosa. Nesse sentido, embora 
conflituoso, o estado de mania seria aquele em que o indivíduo vislumbra o objeto em si mesmo, dissolvendo-
se a tristeza numa espécie de alegria obscura. Esse movimento pendular entre maníaco e melancólico coloca-se 
inserido na estrutura da própria noção de melancolia e da simbolização das perdas pensada por Freud. 
 
Enfim, como já dito outrora, a melancolia não se trata, na perspectiva de Freud, de uma resposta psíquica frente 
à perda de um objeto afetivo — esse seria o mecanismo do enlutado. Conforme a leitura da obra de Freud 
empreendida por Agamben, trata-se de um processo singular que se inscreve no homem, como espécie de 
fantasmagoria, pois seria a reação frente ao que se materializa enquanto inapreensível. É no comportamento 
ambíguo da libido que o melancólico se coloca frente a uma ausência de fato indecifrável, uma sensação de 
destruição de uma propriedade que em nenhum nível foi posse — um objeto ausente. Funde-se, então, ao texto, 
a noção de ação em negativa, um jogo no qual aquilo que nunca havia sido possuído aparece como perdido, de 
tal modo que não poderia ser posse porque, a bem da verdade, talvez nunca tenha existido. Redirecionando 
toda essa breve discussão para o espaço artístico, reforço a pergunta: seria, portanto, a escrita que se quer 
literária uma espécie de movimento de apreensão de uma realidade inacessível, na qual, por seu caráter 
fantasmático, provocaria a posse de um objeto ausente, tornando infundada e impossível qualquer perda, ou 
provocando, como acena Freud, o triunfo do objeto sobre o eu? É claro que essa interrogação, longe de ser 
respondida no escopo deste trabalho, coloca em órbita conceitual as noções desmontáveis e vacilantes de 
melancolia e arte, criando certos choques com a literatura e as visualidades, meus campos de interesse. Se na 
vida o jogo das reações psíquicas melancólicas se constrói em um comportamento de negação insuportável à 
perda que o real impõe, buscando a construção de uma realidade mais confortável, no campo da arte, mais 
específico no escopo da literatura, a escrita seria aquela executada sempre pela negativa: 
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O eu rompe, assim, o seu vínculo com a realidade e retira do seu sistema consciente das 
percepções o próprio investimento. É através desta esquiva do real que a prova da 
realidade acaba evitada e os fantasmas do desejo, não removidos, mas perfeitamente 
conscientes, podem penetrar na consciência e vir a ser aceitos como realidades melhores.75 

 
Próximo a esse questionamento, ao analisar um texto escrito por Freud sobre criação literária e o sonho de olhos 
abertos, Agamben nos apresenta uma possibilidade de leitura de que o ato de elaboração artística estaria ligado 
a escondida e inconfessada prática fantasmática, fundamental à criação poética. Freud já havia refletido acerca 
dessa aposta em “Escritos criativos e devaneios”, ensaio resultante de uma conferência produzida em 1907. Mais 
de cem anos depois da publicação, esta continua sendo a maneira mais coerente de entender a força intelectiva 
do melancólico. Com o intento de rondar as dimensões do processo criativo, Freud buscou a compreensão dos 
traços propulsores da criação e os seus impactos naquele que a contempla, partindo da relação entre o gesto de 
brincar infantil e a atividade poética. Um ano depois essa publicação, seguindo um itinerário formativo bastante 
coerente em relação às suas apostas teóricas, o texto “O poeta e o fantasiar” defende a tese de que toda fantasia 
está fundamentada na insatisfação de um desejo incompreendido, na mesma condição do que acreditou ser a 
estrutura psíquica do vivente melancólico, conforme especula: “a pessoa feliz não nunca fantasia, só o faz a 
insatisfeita”76.  De modo semelhante ao sonho, o desejo perdido e/ou incompreendido constitui a substância 
originária da criação fantasiosa, deixando profusa a relação do melancólico com o devaneio da criação e da 
produção material artística. Daí a nitidez da expressão freudiana fantasia de desejo. 
 
De um acerta forma foi também a influência desse pensamento — a respeito da criação artística e da experiência 
como produção a partir de um desejo fantasmático — que colocou em reflexão contínua a aporia de que a 
imagem espectral do objeto ausente, impossível de ser capturada, vem a ser a aparência que o desejo cria com 
o objetivo de que se realize o cotejo do fantasma. Desse modo, paralelamente, a introjeção da libido seria uma 
das partes fundamentais do mecanismo da melancolia, no qual o real perde seu atributo de realidade com vistas 
de que o que é irreal venha a ocupar esse lugar privilegiado. E é precisamente neste ponto de sua leitura 
psicanalítica – a partir da fixação de Freud no processo por meio do qual um indivíduo cria absorve 
subjetivamente objetos e qualidades desses mesmos objetos, considerando-os integrantes do próprio ego – que 
Agamben tenta, numa conversa possível, capturar a ambiguidade dos encalços melancólicos da criação artística 
a partir da seguinte especulação. É baseando-se na leitura que faz da amplamente conhecida gravura 
“Melancolia”, feita por Albercth Dürer no período renascentista, em 1514, que Agamben que, no limiar 
imprescindível da ameaça psíquica a que se expõe, a melancolia seria o símbolo da investida incessante do 
homem “de dar corpo aos próprios fantasmas e de tornar predominante, em uma prática artística, aquilo que, 
do contrário, não poderia ser captado nem conhecido”77. E continua a teoria: 
 

 
75 FREUD apud AGAMBEN, op. cit, p. 49. 
76 FREUD, Sigmund. O poeta e o fantasiar. In: Obras Completas de Sigmund Freud. Trad. Verlaine Freitas. Rio de Janeiro: Imago, 
[s.d.]. Ed. eletrônica. Disponível em:<http://docplayer.com.br/41620863-213-o-poeta-e-o-fantasiar-1.html> Acesso em: 08 set. 2019. 
77 AGAMBEN, op. cit, p. 55. 
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Se, por um lado, o mundo externo é narcisisticamente negado pelo melancólico como 
objeto de amor, por outro, o fantasma obtém dessa negação um princípio de realidade, e 
sai da muda cripta interior para ingressar em uma dimensão nova e fundamental. Não 
sendo mais fantasma e ainda não sendo signo, o objeto irreal da introjeção melancólica 
abre um espaço que não é nem a alucinada cena onírica dos fantasmas, nem sequer o 
mundo indiferente dos objetos naturais. Mas é nesse lugar epifânico intermediário, 
situado na terra de ninguém, entre o amor narcisista de si e a escolha objetal externa, que 
um dia poderão ser colocadas as criações da cultura humana.78 

 
Existiria ainda um diferimento terminológico entre melancolia e depressão não explorado à época por Freud. 
Interessa a Freud, na escrita de “Luto e melancolia”, a compreensão fundamental dos mecanismos melancólicos 
que provocam a insuficiência da libidinização no psiquismo de um indivíduo acometido por esse desagravo. A 
partir da dinâmica ora associativa ora disjuntiva que apresenta com a questão fenomenológica do luto, não há, 
na nosologia criada por Freud, conforme apontam investigações de pesquisadores em psicanálise79, a categoria 
específica de depressão. Conquanto a psicologia pós-freudiana utilize a terminologia depressiva na concepção 
clínico-diagnóstica, a depressão não se constitui de uma estrutura estudada enquanto categoria por Freud em 
suas investidas epistemológicas. Com base nos estudos freudianos, a sintomatologia depressiva seria derivativa 
do luto e da melancolia. Destaco, de antemão, que, ao ponto que me interessa chegar nesta tese, não se encontra 
o aprofundamento teórico das descontinuidades e tensões conceituais que se estabelecem no que tange as 
disjunções possíveis entre os significantes melancolia e depressão. Palavra por palavra, faço uso da concepção 
de Julia Kristeva, na qual, em seu fortíssimo ensaio “Sol Negro”, opera a cisão entre melancolia e depressão, 
compreendendo que a perda do objeto e a relação de identificação com ele fundamenta as duas noções. 
Entendida como uma sintomatologia psiquiátrica de inibição da libido, a melancolia caracteriza-se também 
pelas variações que passa a ter com as fases de mania; a depressão neurótica, em contrapartida, é a terminologia 
empregada para se referir aos estágios melancólicos menos intensos e frequentes que a melancolia profunda, 
acometendo indivíduos que são incapazes de evidenciar o objeto ausente, por meio da simbolização de algo 
concreto no mundo externo a ele. Retornando a Freud, como ele bem arremata sobre a melancolia, ela vem a 
ser “uma ferida aberta que empobrece a libidinização do ego identificado ao objeto abandonado... a sombra do 
objeto caiu sobre o ego”80. Daí, talvez, a arte venha a galope como um animal: 
 

A arte oferece satisfações substitutivas para as mais antigas e mais profundamente 
sentidas renúncias culturais, e, por esse motivo, ela serve, como nenhuma outra coisa, para 
reconciliar o homem com os sacrifícios que tem que fazer em benefício da civilização. Por 
outro lado, as criações da arte elevam seus sentimentos de identificação, de que toda 
unidade cultural carece tanto, proporcionando uma ocasião para a partilha de experiências 
emocionais altamente valorizadas.81 
 

 
78 Idem. 
79  Cf. COSER, O. Depressão: clínica, crítica e ética [online]. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2003. 170 p. Coleção Loucura & 
Civilização. Disponível em SciELO Books <http://books.scielo.org> Acesso em 03 jan. 2019. 
80 FREUD, op. cit., p. 281. 
81 Ibidem, p. 23. 
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Como crítica da cultura, na passagem de um contexto micro para uma concepção macro do abatimento por um 
luto talvez ainda não superado, procuro na criação de multiplicidades propícias da arte, como bem diria Freud, 
uma espécie de compensação para a fratura irremediável daquilo que se ausentou, porque é nela que a 
conciliação com a morte vem a se tornar possível. Posta na mesa essa questão, que claramente pode ser atrelada 
à melancolia – sobretudo na reflexão sobre o rompimento causado pela morte e pelo luto – , chama minha 
atenção o papel que a literatura (ou mesmo as artes visuais) pode adquirir para aquele em que, na estrutura 
psíquica, o convívio com a quebra do vínculo material não foi encaminhado a outro objeto: 
 

Constitui resultado inevitável de tudo isso que passamos a procurar no mundo da ficção, 
na literatura e no teatro, a compensação pelo que se perdeu na vida. Ali encontraremos 
pessoas que sabem morrer — que conseguem inclusive matar alguém. Também só ali pode 
ser preenchida a condição que possibilita nossa reconciliação com a morte: a saber, que 
por detrás de todas as vicissitudes da vida devemos ainda ser capazes de preservar intacta 
uma vida, pois é realmente muito triste que tudo na vida deva ser como num jogo de 
xadrez, onde um movimento em falso pode forçar-nos a desistir dele, com a diferença, 
porém, de que não podemos começar uma segunda partida, uma revanche. No domínio 
da ficção, encontramos a pluralidade de vidas de que necessitamos. Morremos como o 
herói com o qual nos identificamos; contudo, sobrevivemos a ele, e estamos prontos para 
morrer novamente, desde que com a mesma segurança, com outro herói.82 

 
Caso realmente haja, no fundamento da melancolia, uma condenação à criatividade, qual seria o limite do corpo 
melancólico em relação à exploração da arte e do pensamento intelectual? O projeto, que antes era folha em 
branco, agora constrói-se mais consciente de seu caminho: um itinerário pelos afetos83 e pelas sensações, da 
recusa à assimilação, nos movimentos de leitura e escrita inscritos na dinâmica da melancolia. Corroborando 
esse pensamento freudiano a respeito do luto, dada sua força provisória e sua impraticabilidade de assimilação, 
para Julia Kristeva o indivíduo não se contrapõe ao objeto ausente a fim de que, na dimensão simbólica 
pertinente à linguagem, ele possa ser recuperado. Ao contrário, o indivíduo acometido pela depressão 
desmente a negação: “a anula, a suspense e se recua no objeto real de sua perda (a Coisa), que não está perdida 
em absoluto porque é dolorosamente fixado”84. Kristeva adensa sua tese na ideia de Coisa, que seria para ela 
não o objeto real, mas o significante perfeito para, em toda sua vagueza e amplitude, representar esse objeto 
ausente do melancólico. Somada a essa discussão, a professora e ensaísta Susana Kampf Lages tonifica ainda 
mais o pensamento de Kristeva ao ampliar a noção de objeto e ao defender que a única maneira possível e 
afirmativa de lidar com ele é através de uma “incorporação canibalística”85, ação na qual a realidade do objeto é 

 
82 FREUD, op. cit., p. 301. 
83 Há variadas revisões conceituais, feitas por diversos pensadores, sobre o afeto, sobretudo ao cindi-lo das noções de emoção e afecção. 
Este termo será utilizado aqui em consonância com o pensamento de Gilles Deleuze, no qual, ao situar-se no interior da filosofia de 
Espinosa, vai à Ética para repensar os significados entre o affectus e o affectio: “Afecção remete a um estado do corpo afetado e implica a 
presença do corpo afetante, ao passo que o afeto remete à transição de um estado a outro, tendo em conta variação correlativa dos corpos 
afetantes”. Cf. DELEUZE, Gilles. Espinosa: filosofia e prática. Trad. Daniel Lins e Fabien Pascal Lins. São Paulo: Escuta, 2002, p. 56. 
84 Tradução livre para “la anula, la suspende y se repliega — nostálgico — en el objeto real (la Cosa) de su pérdida, que no llega a perder del 
todo porque queda dolorosamente lijada”. Cf. KRISTEVA, op. cit., p. 41. 
85 Cf. LAGES, Susana Kampf. Walter Benjamin: tradução e melancolia. São Paulo: Edusp, 2007, p. 61. 
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desmentida pelo próprio indivíduo. Essa experiência pensada poe Lages se justapõe à argumentação de 
Kristeva, o que fica claro pelas palavras da própria filósofa e psicanalista búlgaro-francesa: 

 
No melancólico, a identificação primária é frágil e insuficiente para garantir o restante das 
identificações simbólicas das quais a Coisa erótica é capaz de se convertem em um Objeto 
de desejo, cativando e garantindo a continuidade de uma metonímia do prazer. A Coisa 
melancólica interrompe a metonímia do desejo, por mais que se oponha à elaboração 
intrapsíquica da perda. Como abordar esse lugar? A sublimação tenta algo neste sentido: 
melodias, ritmos, versatilidade semântica e a chamada forma poética – que decompõe e 
refaz os sinais – é o único "continente" que parece garantir um domínio incerto, mas 
adequado, da Coisa.86 

 
O deprimido estaria, portanto, intimamente ligado a um sentimento de vacuidade e não pertencimento, no qual 
a desvalorização de si e impossibilidade de conexão plena com a Coisa provocam a introjeção desse indivíduo 
que, a partir desse movimento psíquico complexo, insiste em conservar intacto esse mesmo objeto de desejo. 
Diferentemente da pulsão de morte, na qual, conforme Freud aponta, a malha de representações identitárias se 
destrói, e o sujeito é invadido por uma angústia específica que aniquila o psiquismo e se volta contra ele, 
retirando dele qualquer ímpeto desejante, a melancolia constitui-se de uma expressão afetiva em que o eu, na 
perda de um objeto inapreensível, internaliza-o e o identifica o vazio com o próprio ego, considerando-o 
mortífero em sua autorrecriminação. É nessa cisão enfática, exatamente nesse ponto, que a potência do signo 
se constrói. Quando a leitura teórica se esgota, recorro à literatura e, sem saída, mas, sem saída, relembro da 
marcação em amarelo que fiz na página 191 do livro de Diana Klinger, usando uma caneta azul, no instante que 
pensei no papel da escrita diante da melancolia: “A literatura não é uma força, mas é preciso transformá-la numa 
força. É preciso cuidar do cão que morde dentro. [...] É preciso muita força para ser nômade ou bárbaro. Para 
andar. É preciso não esquecer durante a queda: É preciso ter força para não afundar”87.  

  

  

 
86 Tradução livre para: “En el melancólico la identificación primaria resulta frágil e insuficiente para asegurar el resto de las identificaciones 
simbólicas a partir de las cuales la Cosa erótica es susceptible de convertirse en un Objeto de deseo cautivando y asegurando la continuidad 
de una metonimia del placer. La Cosa melancólica interrumpe la metonimia deseante tanto como se opone a la elaboración intrapsíquica 
de la pérdida. ¿Cómo abordar ese lugar? La sublimación lo intenta en ese sentido: melodías, ritmos, polivalencias semánticas y la forma 
llamada poética -que descompone y rehace los signos- es el único «continente» que parece asegurar un dominio incierto -pero adecuado- 
de la Cosa”. KRISTEVA, op. cit., p. 18. 
87 KLINGER, Diana. Literatura e ética: da forma para a força. Rio de Janeiro: Rocco, 2014, p. 191. 



 

71 

Nada parece seguro, deixo o passado anotado  

 
Episódios de dimensão sociológica e cultural, imbricados ao esforço dispendioso de leitura e escrita a que 
empreendo nesta seção, para além do plano subjetivo, merecem uma breve citação. Não há dúvidas de que o 
mal-estar gerado pela cultura possibilita o exercício intelectivo de que, em uma dimensão histórica, os sintomas 
melancólicos e depressivos se alteram para outras formas sintomáticas. Os fenômenos prototípicos da 
modernidade, como o modelo de produção capitalista e o desencanto do homem frente ao mundo em 
vertiginosa aceleração, parecem ter servido de motor para o alargamento de personalidades narcísicas, 
melancolizando os indivíduos. Com o afrouxamento dos laços sociais e a reificação impulsionada pela ordem de 
instauração do capitalismo, os sujeitos tornam-se individuais sem se tornarem indivíduos. Se podemos ler o 
contemporâneo assim, uma possível explicação estaria no fato de que o outro, antes paradigma ideal para a 
constituição do eu, tornou-se, neste momento histórico, o seu próprio predador, numa dinâmica de disputa pelo 
acúmulo capital dentro da lógica do sistema. Já incapaz de experiências, conforme afirma a teoria de Walter 
Benjamin, o humano passa a exercitar modos de existência inócuos e egoístas, desqualificado para a dinâmica 
da alteridade. Baudelaire, poeta e crítico da modernidade, é o personagem-chave para compreender a 
subjetividade que irrompe nesse intervalo histórico. A lição que deixou o artista francês acerca da modernidade 
é fonte de sentido porque, no percurso criativo da poesia moderna, colocou como centro de gravidade da sua 
obra a noção do spleen — melancolia sem razão, tédio, afasia, entropia. É na ausência de sentido para esse 
sentimento melancólico que o eu lírico baudelairiano vagueia por Paris, por exemplo, exercitando uma escrita 
de devaneios fragmentários e vacilantes, tais quais fluxos de consciência livre, preocupando-se somente em 
projetar-se na cidade enquanto expressão subjetiva, pois, querendo integrar-se a ela e apropriar-se de sua 
materialidade, transforma-a em objeto ausente de desejo em confronto com sua impossibilidade: 
 

Incorpora definitivamente ao domínio da arte a dimensão da experiência sensível do 
artista, fazendo dela a fonte por excelência de sua produção, em detrimento das 
prescrições que chegam através da transmissão das tradições do passado. No entanto, ao 
contrário de um Rousseau ou de um Victor Hugo – para citar os mais célebres precursores 
da modernidade na França –, que também renegam a tradição como valor absoluto, mas 
que se esforçam por abstrair, cada um a seu modo, o mundo sensível das contingências 
atuais em proveito de uma ideia que o transcenderia, Baudelaire concebe tal experiência 
como uma interação física com a materialidade do mundo ou, para utilizar uma imagem 
do próprio poeta, como uma ‘descida’ no “espetáculo da vida”88. 

 

Nesse contexto histórico-cultural europeu, a ambivalência de qualquer coisa pelo desmonte do positivismo faz 
com que a verdade se desvincule de uma noção unívoca e passe a ser considerada, mais do que sua autenticação 
pelo real, pelo modo como interfere na vida daquele que foi submetido, à força do tempo, a essa realidade. Seja 
na multidão, seja no indivíduo, esses dois vocábulos são “termos iguais e conversíveis para o poeta diligente e 
fecundo”, pois diz Baudelaire que “quem não sabe povoar sua solidão também não sabe estar só em meio a 

 
88 MORAES, Marcelo Jacques de. O crítico e o poeta Baudelaire. In: Revista Cult. Disponível em <https://revistacult.uol.com.br/home/o-
critico-e-o-poeta-baudelaire/ > Acesso em 05 jan. 2019. 
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uma multidão atarefada”89. Do movimento de introjeção, a partir de Baudelaire, o qual se recusou a ficar 
impassível diante da atrofia da experiência, pensamos a modernidade como intensificadora de uma melancolia 
emergente de outrora, tendo em vista que o avanço desse período – em que o homem passa a olhar para si 
buscando a autossuficiência e a sua força racional sobre a natureza e a sociedade – fomenta a intensificação do 
processo de isolamento do eu em meio ao todo mediante a divisão social do trabalho e a aceleração da vida. Sob 
essa perspectiva, o ego do indivíduo moderno acaba fragilizado, minimizado, esvaziado, fraturado, reduzido a 
uma ínfima estrutura, dada a impraticabilidade do seu reconhecimento no outro, o qual se torna simbólico. Com 
o esvaziamento do eu, a partir do fim da experiência, conforme supôs Walter Benjamin, abre-se a fenda narcísica 
em que o sujeito, apropriando-se da culpa do mundo, melancoliza-se irremediavelmente – cria-se um buraco 
por onde escoa a pulsão de vida. Posto que me pareça complexo entender essa proposição, é em Baudelaire, no 
entanto, ao contrário da fisiologia natural que articula a concepção melancólica como consequência do 
desequilíbrio atrabiliário, que a noção de melancolia comparece por meio da ironia, como um ato de plena 
consciência. Para Benjamin, por assim dizer, a melancolia seria um modo de conhecer o mundo, por isso um 
aparato epistemológico. Muito mais recente, pesquisadora Maria Rita Kehl, em sua investigação de base 
psicanalítica a respeito das contribuições de Walter Benjamin na reflexão sobre o fenômeno da melancolia no 
século XIX e XX, discorre de modo bastante assertivo sobre esse tópico: 

 
Na modernidade, esta busca até então coletiva se torna solitária; o (re)encontro com o Bem 
dependeria de um trabalho de criação individual. Uma invenção de destino. Este desajuste 
é o mesmo que estivera na origem de todas as formas anteriores de melancolia, como 
expressão do mal-estar na cultura ocidental. Em Baudelaire, poeta da transição para a 
modernidade, o objeto da melancolia ainda não havia se privatizado. Seria um objeto 
perdido, sim, tal como Freud viria a descrever no século seguinte – porém, um objeto cuja 
natureza ainda dizia respeito a representações e sentimentos que relativos à vida pública 
(em oposição à privacidade familiar).90 

 
Feito alguém que carrega baldes de cimento fresco para embasar um amplo terreno, começando pelas bordas 
e pelos limites, ainda sem certeza do centro, é do esforço dessa conversa teórico-crítica que eu gostaria de criar 
um pequeno paralelo, a fim de construir um terreno fértil que me permita articular, em seções posteriores da 
tese, à emergência da subjetividade melancólica na atualidade o trabalho de criação de Nuno Ramos e de Leila 
Danziger. Não sei quanto tempo fico perdido em meio às leituras teóricas. Não é por acaso que, após percorrer 
tantos corredores de espelho para refletir sobre a melancolia, invisto agora na seguinte perspectiva de estudar 
a obra visual, literária e ensaística desses artistas: no movimento de pensar, ruminar e raciocinar sobre sua 
relação consigo e com o mundo, as obras deles, no intento frustrante, contínuo e inalcançável de abarcar em 
totalidade as infusões dos materiais em linguagem, e vice-versa, instigam um gesto de atenção e escuta aos 
apelos do tempo presente, sobremaneira melancólicos e lutuosos, causados pelo desígnio de apreensão de um 
tudo-inalcançável. Feito cavalos de corrida que avançam contra o relógio, os constructos artísticos e os ensaios 

 
89 BAUDELAIRE, Charles. Poesia e prosa: volume único. Edição organizada por Ivo Barroso. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1995, p. 289. 
90 KEHL, Maria Rita. A melancolia em Walter Benjamin e em Freud. In: III Seminario Internacional Politicas de la Memoria. 2010. 
Buenos Aires, Argentina. Disponível em <http://conti.derhuman.jus.gov.ar/2010/10/mesa-42/khel_mesa_42.pdf> Acesso em 07 jan. 
2019. 
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críticos de Nuno Ramos, a saber, parecem configurar-se como testemunhas de um movimento subjetivo que, 
em resposta ao contexto político-cultural contemporâneo, melancolizou a criação. E apesar da vasta obra em 
diferentes suportes, é no diálogo plástico-discursivo, com seus trâmites e densidades, que o artista se projeta 
para além de si e elege nos restos e ruínas a potencialidade de gestos artísticos erguidos de uma ausência, uma 
jamais completude a partir da junção de coisas e materiais cuja convivência se mostra estranha e áspera, de 
acordo com o crítico Rodrigo Naves.  
 
Estico um pontilhado que vai interligar alguns espaços subjacentes a toda a construção do trabalho. Servindo-
me brevemente das crises contemporâneas do globalismo liberal e neoliberal, considero, de fato, que o 
indivíduo na contemporaneidade assiste a uma série de transmutações sucessivas nos contextos sociais, 
econômicos e tecnológicos. Algo como um contínuo de desmontes e reavaliações de tudo que se considerava 
estável em termos de vida comum. Desde a instauração da modernidade, com a indústria de massas e a sua 
incitação ao consumo, o apelo à ideia de gozo ininterrupto provocado pelo sistema desloca o homem para uma 
situação de desejo constante frente aos imperativos de consumo. Por outro lado, o que julgamos como 
delineações fascistizantes fazem também irromper, nesse momento de crises, uma subjetividade conservadora 
no âmbito mundial, pois, com a quebra de ligação com as subjetividades progressistas, dá-se lugar a uma 
entrega exacerbada, insistente e inatingível de desejo de regresso a um passado idealizado, o que sucederia 
mais uma desilusão. Ainda, o esfacelamento mais intensificado da noção de comunidade, consequência da vida 
moderna, coloca, por um lado, “o esforço de substituir o ‘entendimento natural’ da comunidade de outrora, o 
ritmo, regulado pela natureza, da lavoura, e a rotina, regulada pela tradição, da vida do artesão, por uma outra 
rotina artificialmente projetada e coercitivamente imposta e monitorada”91, enquanto, de outro, a complexa 
tarefa de criação de um sentido para a comunidade, imbricado a uma dinâmica outra de poder, continua sendo 
uma diligência contemporânea.  
 
Assim, a tríade formada pelo apelo ao gozo absoluto de tonalidade capitalista, a ascensão de subjetividades 
conservadoras e a suspensão da prática comunitária parecem suficientes para começar a repensar o indivíduo 
contemporâneo a partir de uma posição narcísica e egóica em relação à cultura e à sociedade, em um quadro 
repressor, incapaz de se identificar e pertencer a um todo maior no que diz respeito às relações sociopolíticas. 
Em linhas mais amplas, o homem deste tempo investe seu desejo não apenas em um objeto inapreensível, mas 
em uma série deles, oferecidos não raro pela estrutura capitalista, o que intensifica e molda o sujeito como um 
ser de faltas e ausências que, por sua natureza, não podem ser assimiladas e, assim, voltam para o eu, compondo 
um quadro de características prototípicas da psicopatologia fenomenológica da melancolia. Poder-se-á, pois, na 
observação dos limites sociais e políticos da contemporaneidade, encarar a melancolia como um traço 
constitutivo de mortos-vivos, que procuram substanciais e alternativos modos de sobrevivência frente ao 
desmonte. Fala-se, então, em melancolias, na flexão de plural. Falo, então, de gestos melancólicos, como 
exercícios ativos. E, não sem razão, como consequência dessas mais variadas formas de afecção, a irrupção do 
mercado psicofarmacológico atualmente coloca em relevo a tentativa de busca constante por um anestésico que 
produza não só uma alteração anímica, mas um eclipse das angústias. Depois dos estudos de Freud, o 

 
91 BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Trad. Plinio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, 
p. 36. 
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paradigma psiquiátrico redimensionará o significante melancolia para depressão. Herdeiros desse mal-estar, a 
tensão entre as noções não nos poupa da sensação, conforme Maria Rita Kehl defende: 
 

Analisar as depressões como uma das expressões do sintoma social contemporâneo 
significa supor que os depressivos constituam, em seu silêncio e em seu recolhimento, um 
grupo tão incômodo e ruidoso quanto foram as histéricas no século XIX. A depressão é a 
expressão de mal-estar que faz água e ameaça afundar a nau dos bem-adaptados ao século 
da velocidade, da euforia prêt-à-porter, da saúde, do exibicionismo e, como já se tornou 
chavão, do consumo generalizado. A depressão é sintoma social porque desfaz, lenta e 
silenciosamente, a teia de sentidos e de crenças que sustenta e ordena a vida social desta 
primeira década do século XXI. Por isso mesmo, os depressivos, além de se sentirem na 
contramão de seu tempo, veem sua solidão agravar-se em função do desprestígio social 
de sua tristeza. Se o tédio, o spleen, o luto e outras formas de abatimento são malvistos no 
mundo atual, os depressivos correm o risco de ser discriminados como doentes 
contagiosos, portadores da má notícia da qual ninguém quer saber.92 

 
Ainda, em suas constatações a respeito da melancolia, Freud pondera que o indivíduo melancólico estaria 
sempre em uma relação de proximidade com uma suposta verdade. De que espécie de verdade estaria nos 
falando o psicanalista em “Luto e Melancolia”? Alargando a pergunta: de que modo podemos falar hoje sobre 
limites e dobras de uma felicidade autêntica, verdadeira, frente às subjetividades melancólicas emergentes? 
Talvez, uma hipótese possível seja considerar que, no contexto contemporânea, o investimento em um projeto 
de felicidade é impertinente ao plano da existência ocidental humana. Sozinho, buscando alívio, assisto outra 
vez ao filme “Melancolia”, lançado em 2011, dirigido pelo cineasta dinamarquês Lars Von Trier. Com uma 
abertura de quase oito minutos, embalado pela ópera “Tristão e Isolda”, de Richard Wagner, o espectador é 
conduzido ao universo onírico onde é iminente a colisão da Terra com um planeta imaginário intitulado 
Melancholia. Contrapondo o universo minimalista de um núcleo familiar instável à escuridão apocalíptico-
imaginária que paira sobre os humanos, o diretor enraíza à melancolia o aspecto simbólico da solidão, indicador 
de um sintoma social em uma contemporaneidade em ruínas. Frente a um contexto no qual, de um lado, não 
há mais nada a se perder, e, de outro, tudo pode ser perdido, ainda que não se vislumbre o quê ou como, a 
melancolia instala-se nos indivíduos, lendo-os mediante a perspectiva de Freud. Eles, consequentemente, 
retraem a libido para si, desprovendo-se de capacidade de se adaptar ao mundo exterior ou atender a urgência 
do contato com o outro. Com uma dinâmica quase surrealista, que acaba por propor uma potente alegoria para 
a condição do humano no século vigente, a produção artístico-visual “Melancolia" constrói-se como metáfora do 
sintoma social experimentado pelos humanos na contemporaneidade. De modo sutil, as apostas 
epistemológicas de Freud e Kristeva sobre melancolia e depressão, respectivamente, alastram-se, na epiderme 
do enredo do filme, como vasos comunicantes que convocam também a concepção de que até mesmo os 
homens ditos saudáveis, na ilimunação da noção comunitária falaciosa, gozando ainda de uma “gorda saúde 
dominante”93, tal qual insinua Deleuze, encontram-se terrivelmente doentes. 

 
Seria essa uma imagem possível para pensar a melancolia hoje? É provável que sim, eu sei que sim. Convém, 
ainda, arrastar para cá outra dinâmica sociopolítica e cultural de constituição do presente e que, mesmo 

 
92 KEHL, Maria Rita. O tempo e o cão: a atualidade das depressões. São Paulo: Boitempo, 2009, p. 22. 
93 DELEUZE, Gilles. A literatura e a vida. In: ______. Crítica e clínica. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1997, p. 14. 
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apontando para o passado, também ressoa em minha história. Falo da melancolia originária dos deslocamentos 
territoriais modernos e contemporâneos, temática presente de modo agudo nos constructos artísticos de Leila 
Danziger. Caminhante entre crítica, visualidades e literatura, a obra de Leila opera criticamente movimentos 
artísticos e discursivos de supressão e aparição de visualidades e escritos, articulando a materialidade do 
trabalho à memória e à melancolia, esta entendida, pela artista, como ação reativa diante da aceleração do 
tempo. Elenca, aliás, como espinha dorsal das suas produções, as reminiscências de trânsitos dos judeus no 
século XX, mas não só deles, e toma como fio condutor das suas obras a interrogação constante pela memória 
do trânsito, buscando antes a contenção dos movimentos de imigração, exílio, diáspora e refúgio em imagens 
e escritos, do que a própria representação da catástrofe. O que me chama a atenção, neste ponto, é pensar a 
constituição trágica e traumática do corpo imigrante, sobretudo do corpo refugiado, mediante as vicissitudes do 
mecanismo da melancolia, comum ao globalismo contemporâneo. O que emerge, à luz desse motor de 
pensamento crítico, à primeira vista, é a noção de trauma, considerando uma espécie de redução ao resto, ideia 
originada — nos exílios, nos refúgios, nas diásporas, nas imigrações forçadas — pela intervenção do outro 
totalitário, ou, também, pela permanência da ruína. Interesso-me, entretanto, não apenas pela questão 
psicanalítica do trauma, mas por uma produção de pensamento e literária sobre a melancolia que permeia as 
subjetividades dos corpos em trânsito territorial no contexto atual, encontrando nas obras artísticas um espaço 
de produção de pensamento para entender o afeto triste de existir e resistir longe de casa. Essa angústia pode 
ser compreendida como um afeto que, por sua natureza, é impossível de ser traduzido plenamente em 
significantes por parte do sujeito em deslocamento: 
 

É o que acontece com o imigrante que, no primeiro tempo de negação da perda, idealiza 
os objetos, as pessoas, a natureza e as relações com o país de origem, tentando manter 
vivo um passado que deixa de ser, para ele, passado. O choque com as perdas acontece no 
retorno em que ele não reconhece o que deixou para trás – pessoas e coisas – e também 
não se reconhece no passado que se transformou. Também pode ocorrer que em vez de 
luto fiquem ruminando e idealizando reminiscências.94 

 
Sugere-se, então, uma íntima relação entre as dinâmicas de deslocamento territoriais e a melancolia, o que 
estimula a produção de pensamento sobre o contexto contemporâneo marcado pela sobrevivência dos sujeitos-
refugiados, lançados à nudez. Constrói-se um interstício entre vida e morte, no qual irrompe a angústia da 
sobrevida. Sem conseguir processar essa angústia e o sofrimento por ela gerado, provavelmente ligados à perda 
de laços, o sujeito-imigrante melancoliza-se numa dinâmica paradoxal com o objeto perdido, pois, à medida 
que se isola da realidade por não a aceitar ou a compreender, inscreve e reforça os traços desse objeto no seu 
próprio ego, tal qual defendeu Freud. O banzo, como exemplo breve, caracteriza-se, a saber, por ser um conceito 
existencial ligado ao afroperspectivismo filosófico referente ao corpo negro brasileiro reterritorializado. Corpos 
estes que, como um desdobramento da angústia ocidental produzida como reverberação da lógica escravocrata 
e colonial, adquirem um phátos específico pela ausência de um objeto irrecuperável a par de sua condição 

 
94  ROSA, Miriam Debieux; BERTA, Sandra Letícia; CARIGNATO, Taeco Toma; ALENCAR, Sandra. A condição errante do desejo: os 
imigrantes, migrantes, refugiados e a prática psicanalítica clínico-política. Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., São Paulo, v. 12, n. 3, 
setembro de 2009, p. 7. 
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escrava: o retorno ao lar.95 Acaso não seria isso o que, em consonância com o que pensou Freud, uma zona 
intermediária entre luto e melancolia ? Ora, a melancolização do estrangeiro, para além da discussão a respeito 
do trauma coletivo, me leva a pensar na cada vez maior profusão de narrativas plástico-verbais e constructos 
visuais nos quais a condição do imigrante é personificada em tramas em que, na máquina de construção criativa, 
enredam a memória de um acontecimento exterior de deslocamento, abrindo margens para irromper 
abruptamente um acontecimento de ordem íntima. Minha história também está aí, carregada de segredos. 
  

 
95 Cf. SILVA, Marcos da Silva e. O banzo, um conceito existencial: um afroperspectivismo filosófico do existir-negro. Revista de Filosofia, 
Amargosa - BA, v.17, n.1, p.48-60, junho de 2018. 
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E observo o incêndio dos corpos viris 

 
Em direção oposta ao que esperava até aqui, observo uma tese que lentamente escorre pelos meus dedos, 
conduzindo-me a um lugar do qual não posso escapar. Aproprio-me da relação arte-melancolia para pensar o 
grafema arte-vida. Seria isto que escrevo aqui, à semelhança da construção kafkiana já mencionada, a criação de 
uma morada protegida, a circunvolução do texto em torno de um problema? Posso dizer que já tenho capítulos 
escritos, conforme as normas acadêmicas? De novo: os trechos sobre melancolia estão dentro da roupagem 
impessoal acadêmica, mas cadê a prometida parte artística que daria origem a uma tese-objeto? Talvez o texto 
que se queira verdadeiramente forte – no sentido autêntico do texto – acabe sendo mesmo inconstante e 
autorreferencial, como um modo de existência. Emissão autobiográfica, conjuro  as palavras contrafeitas a uma 
escrita que precisa ser regulada. Porque escrever uma obra-tese é entrar numa cadeia de discursos para, no 
interior dela, me dissolver e me estilhaçar em torno de um objeto que avisto ao longe, sem decifrar a sua forma, 
e mais nada dele posso apreender em totalidade. Se nada dele posso decifrar, restaria, afinal, algo a ser afirmado 
enquanto ensaio? Tese, assunto, tema, objeto – uma proposição se apresenta para ser discutida e defendida com 
base em determinadas hipóteses, invisíveis pressupostos. Penso nos meus pares, mas a comunidade 
desaparece no horizonte. Recolho os vestígios de uma escrita que ainda falta, procuro tocar num objeto ausente 

para dele fazer continuar o pensamento. Sigo um caminho teórico-afetivo. Escrever a tese: arma de fogo, projétil, 
disparo. Aparelho o meu corpo como um front de guerra, feito máquina a todo vapor, músculos envolvidos em 
pólvora. Crio trânsitos entre minhas proposições para redimensionar o texto dentro das normas de regulação 
acadêmica. Para permanecer em escrita, refaço constantemente o pacto com minhas leituras inescapáveis. No 
caminho, tento cuidar melhor de mim. Tarefa nada fácil, um percurso espinhoso vem me consumindo na 
entrega do corpo à paralisia. Dar forma a uma tese que se alinhesse aos meus restos, que se reconstruísse das 
minhas ruínas, ainda permanece, a esta altura, um problema de método para mim. 
 
Escrever, recortar, colar, remontar, redimensionar, referenciar. “Escrever só para me livrar / de escrever. Escrever 
sem ver, com riscos / sentindo falta dos acompanhamentos / com as mesmas lesmas / e figuras de expressão”96, 
no dizer de Armando Freitas Filho, sintomático ao meu processo de redação. Estar solitário, em tanto silêncio, 
longe do efeito do sol sobre a pele: tudo me fez relembrar que, mesmo sem saber de que maneira exata, preciso 
apresentar uma pesquisa inédita a ser finalizada e defendida no prazo pré-estabelecido. Sacrifício corporal que 
concerne à própria noção acadêmica do cumprimento de prazos, normas e regulamentações. Ordenação, 
racionalidade, organização. Prazo – do latim placitu, agradado. A margem de manobra entre prazo e prazer é 
muito estreita. Não parece existir o menor rastro de leveza no caminho de uma tese. Estranho os pedaços de 
texto na tela do computador enquanto os encaro. Antes de mirar o alvo e projetar as ideias, aceitar as afetações 
que atravessam o corpo para, enfim, querer-se inteiro para a tarefa da escrita. Se a tese de doutorado não servisse 
para me auxiliar no confronto comigo mesmo, ou liberar o meu corpo em experimentações antes de qualquer 
outro corpus, ela provavelmente estaria fadada a não ser defendida – a propósito desse vocabulário de confronto 
e de luta, tal qual persistem demarcar as regulamentações. Só se defende aquilo que é recebe contraposição, 
por isso a potência. Da tese, portanto, quero o risco de construir uma nova casa, onde a habitação de novos 
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corpos seja possível. Fechar de uma vez as portas da casa física, mesmo soando como uma metáfora desgastada, 
serve não apenas como um novo modo de lidar com o valor da intimidade, do silêncio. Se as paredes da casa 
pudessem escrever, quais histórias contariam aos futuros habitantes do espaço?  
 

Escrevo nas costas da mãe  
conspurcada pelo amor  
nas costas dos tios empertigados  
pela indiferença e sarcasmo  
na cara dos primos exemplares  
reescrevo, corrijo, fazendo  
pressão com o lápis rombudo  
para marcar minha dissidência  
na família programada, mas  
sob os olhos sérios do pai  
que me desencurva, e apoia  
mesmo desconfiado  
em palavra explícita para  
não frisar demais sua intenção  
seu ódio difuso que também  
me atinge em forte trans  
fusão, consigo, comigo mesmo  
até alcançar a malvada consciência.97 

 
Em meio ao risco da escrita e do vazio da casa, nada disso é saudável. Uma espécie de contínua autocobrança e 
responsabilidade acadêmica sempre pesam mais que o esperado, mesmo que se tente contorná-los produzindo 
em outras linguagens. Movimentar-se pelo território teórico da melancolia sem adoecer ainda mais exige 
segurança, foco na compreensão de intercessores com a arte. Restou, por muito, determinada incerteza da 
escolha temática como gesto de cuidado. Talvez eu possa responder a eficácia da tese daqui a algum tempo. 
Porque, no início de tudo, dizer sim a possibilidade de escrever sobre luto e melancolia não era ainda afirmar a 
escrita possível. Por vários meses não pude escrever com fluidez – artigos, ensaios, resenhas, anotações. Desistia 
da tese a cada página. Com a falta de energia diária que se dissipou lentamente, arrumar meu pensamento pela 
nova casa, pela nova tese, foi um modo de fazer com que a palavra arquitetasse uma tese-casa. Mas, muito pouco 
continuou a se desenvolver com naturalidade após a angústia enfrentada, sobretudo na minha relação de 
bloqueio com a escrita. Lembro sempre de uma história que ouvi numa aula, na época do mestrado, na qual um 
professor contava aos ouvintes a seguinte anedota: em resposta a um amigo que, obsvando o bloqueio de escrita 
de T. S. Coleridge, o aconselha de modo simplista a ter vontade de despertar do torpor, o poeta inglês revidou: 
“ora, diga a um homem com os dois braços paralisados que os esfregue com força e que isso há de curá-lo. Ai 
de mim, ele responderia, minha queixa é não conseguir mover os braços”98. Revisito essa lembrança e reforço 
com hífem as palavras – mãos-atadas, braços-paralisados. 

 
97 FILHO, Armando Freitas. Lar. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 23-24. 
98 ACOELLA, Joan. Por que os escritores param de escrever? Revista Serrote, ed. 18, Instituto Moreira Salles, Rio de Janeiro, 2014, p. 
59. 
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Operacionalizar arte e pensamento (ou mesmo escrever ensaios, artigos,  
fulgurações) convoca, em mim, o pretenso desejo de captura de um objeto 
desconhecido. Pretenso porque o desejo se reduz, quase sempre, a potência 
que não passa à ação. Enquanto me dedico ao exercício não raro tortuoso de 
ler sobre psicanálise e de representar realidades através das palavras, nas 
dobras, furos e rearranjos que tento provocar na linguagem, torno-me 
aquele incapaz de apreender o objeto em sua totalidade, podendo ao 
máximo aproximar-me de um espectro, uma fantasmagoria. Sugeri-lo 
dentro dos limites, ouvir seu chamamento, segui-lo com certo desejo é o que 
a escrita literária e ensaística provoca. Às vezes, entretanto, o objeto 
procurado passa a ser investigador — ataca o escritor, me intercepta, 
desaparece aos meus olhos sem deixar rastros. O campo de batalha da 
escrita, o espaço da literatura, com suas armadilhas e tocaias escondidas, 
circunscreve a tarefa criativa e a desterritorializa de si, provoca o 
desfazimento do corpo cada vez que se atina fixamente na caçada totalizante 
de seu objeto. Escrever é reescrever, diria Maurice Blanchot, sem que para 
isso exista necessariamente um escrito predecessor, um já-feito. Há um 
sentimento de que não há entradas ou saídas específicas de tudo que quero 
escrever, apenas meandros, desvios, sinuosidades que escapam o todo. 
Seria possível um homem comum capturar um leão sem armas? Quero dizer 
o seguinte: luta-se, sem aparatos, o homem contra o leão, no intento pela 
sobrevivência, enquanto o animal, ao contrário, luta para alcançar a morte 
do outro. O corpo inacabado e distorcido, a incompletude da paisagem, o 
destino apenas rascunhado — as palavras se apagam todas as vezes que 
conjuro energia para concluir um texto. Porque, no interstício que se abre 
entre a eminente experiência de morte e sua covarde impraticabilidade, 
buscando sempre capturar algo disforme, inominável e intransitivo que está 
além do domínio possível, a escrita gaguejante reivindica um espaço de 
investida da vida, de urgência de um agora, um modo de existência 
afirmativo, saudável, muito mais além. 
  

Rio, 12 de janeiro de 2019 
 

Primeira consulta, recebo um 
presente. Como foram os últimos dias, 

com quem você conversou, quais 
foram os progressos com sua escrita – 

perguntas feitas por ele 
sequencialmente, sem pausa alguma, 

com seus bem abertos olhos verdes, 
mais interessado, acredito, na 

maneira como eu responderia do que 
propriamente no conteúdo da 

resposta. Sim, a saúde tem estado 
aqui nas últimas semanas, dou essa 

frase abstrata, uma resposta mais 
geral. Tenha já cerca de oitenta 

páginas escritas, mas não conto nada. 
Que é por isso mesmo que acredito no 

poder da análise – na possibilidade 
de atirarmos as sementes dos 

nossos silêncios alimentando o outro 
de interrogações, para que a colheita 

seja realizada noutra época, um 
tempo em que as perguntas estejam 

amadurecidas. Há muito os nossos 
encontros têm se tornado mais 

intensos – pequenas confissões sobre 
me sentir um personagem inadaptado 

ao enredo da vida. Talvez por isso ele 
tenha me entregado um livro usado, 

escrito por Antonio Candido, com a 
seguinte passagem marcada na 

página 55: “a personagem é um ser 
fictício – expressão que soa como 

paradoxo. De fato, como pode uma 
ficção ser? Como pode existir o que 

não existe?”  
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Poderia a palavra prolongar a pele? 

 
Todo texto se desenvolve na iminência de um perigo. Escrever é lançar-se em mar aberto. O que constitui a 
escrita é o alcance daquilo que está do outro lado da margem, o fora do espaço excessivo da linguagem. Daquele 
que escreve a luta acaba sendo, de uma forma ou de outra, a tentativa de nadar até a borda, lá furar as zonas 
fronteiriças, consubstanciar matérias opostas, encontrar um espaço remoto e habitável no papel. Foi por trás 
dessa investida, do marco indizível que se localiza no limiar da língua, no ir e vir dos signos, que o luto se tornou, 
para Roland Barthes, uma zona de contato com o outro lado da fronteira. Em face da memória da mãe morta, o 
homem, consciente dos riscos, lança seu corpo em alto-mar, na vaga da onda, exposto às ameaças da angústia, 
ao menos para que, nas malhas do texto, sua mãe não viesse a apagar-se de uma vez. Conduzido pelas 
intensidades do afeto, ele se inclinou a escrever incessantemente, em fichas fragmentárias, descontinuando o 
seu discurso, para lidar com o luto através da extrema solidão que o caracteriza.  
 
Roland Barthes, no livro “Fragmentos de um discurso amoroso", publicado em 1977, afirma que o “dis-cursus é, 
originariamente, a ação de correr para aqui e para ali, são as idas e vindas, as ‘tarefas’, as ‘intrigas’”, e completa 
dizendo que “o apaixonado não deixa, na verdade, de correr dentro da sua cabeça, de empreender novas tarefas 
e de fazer intriga contra si próprio”99. É pelo amor verborrágico à figura materna e pelo diagnóstico próprio de 
que precisa habitar a própria tristeza para alcançar a reconciliação com a vida que o crítico realiza a escrita de 
seus fragmentos de luto e em luto, entre 26 de outubro de 1977 e 21 de junho de 1979, iniciando o exercício 
escritural um dia após o falecimento da mãe, Henriette Barthes. Em paralelo, no texto de “Luto e Melancolia”, 
Freud nos diz que a experiência de enlutamento torna-se crível na suspensão de quaisquer formas de prazer, 
mas um regozijo com a própria dobra da perda sobre si. Tal qual consta nas páginas do livro, Barthes menciona 
um certo feixe de alegria ao fazer morada na tristeza, o que pode ser traduzido, no contexto de escrita do diário, 
como essa pequena consolação sendo alcançada apenas por meio do desvelamento de letras e sentidos para 
estabilizar a imagem da mãe em matéria escrevível inserida na deriva. 
 
Equacionar o sofrimento da perda, para Barthes, concretizou-se numa experiência de escrita em notas avulsas, 
enunciados autônomos, próximos a forma do haicai, dando, por vezes, uma quase ficcionalidade ao representar 
seu inconformismo através da figura de um personagem espectral nas anotações. Por detrás das suas palavras, 
o sujeito enlutado perscruta a leitura de Proust, escritor cuja experiência do luto contribui para seu processo 
formativo enquanto artista. Tudo isso, talvez insinuasse ele, deve ser considerado como dito por uma 
personagem de romance100. Das fichas de anotação, método tão caro à estética de Barthes, penetra-se uma 
fluência de palavras a serviço do adensamento da memória da mãe, da intensificação da aporia do 
acontecimento do luto. Esse empreendimento lutuoso alcança um profundo nível de intensidade, aquele estado 

 
99 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortência dos Santos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986, p. 1. 
100 Cf. BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Estação Liberdade, 2003, p. 
11. Colocar-se como personagem de um romance implica pensar as estratégias de escrita de Barthes como um deslocamento contínuo 
entre linguagens, centralizando-se na encenação constante de uma insinuação e encenação da prática escritural romanesca em meio ao 
ensaio, marcando a construção de um texto híbrido, metafórico e aforístico, de uma textualidade própria, a partir do estremecimento dos 
pilares dos gêneros ficcionais em sua produção. A noção de um texto “errático e teimoso”, ligado ao nível da significação pelo próprio 
autor, funda-se como uma das suas marcas de estilo mais autênticas. 
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em que o autor se coloca como um sujeito em busca de compreender quanto tempo perdurará a dor: “Primeira 
noite de núpcias. Mas primeira noite de luto?” 101. Sua dubiedade parece alimentar a intenção encontrável no 
texto de construir um intervalo, um tempo suspenso, um tempo-outro, um novo relógio após os eventos 
operados em si. Fundir o tempo que deixou de existir com o outro que se tornou ausência e memória — vai ao 
encontro de uma espécie de suspensão do agora para a tomada de consciência de que precisaria conviver. Tudo 
isso se constrói ainda que de modo descontínuo, com esse novo “eu” — um sujeito que, à força, também teve a 
vida consumida com o episódio de morte da mãe e toma a morte como tempo implacavelmente próximo: “a 
verdade do luto é muito simples: agora que mam. está morta, sou empurrado para a morte (dela, nada me 
separa, a não ser o tempo)” 102 . Essa tomada de consciência irrompe aos poucos com o contato com a 
materialidade da imagem do corpo de sua mãe. Seu sofrimento não se resume apenas ao apagamento da mãe, 
mas, em uma implicação ainda mais imperativa para mim, o fato biológico do iminente aniquilamento de si: 
“Como o amor, o luto fere o mundo, o mundano, de irrealidade, de importunidade. Resisto ao mundo, sofro 
com o que ele me reclama, com a sua reclamação. O mundo aumenta a minha tristeza, a minha secura, a minha 
confusão, a minha irritação, etc. o mundo deprime-me”103. 
 
Dessa busca pelo registro da experiência do luto pela morte da mãe é que o escritor vai não só definir a passagem 
da perda materna à iluminação da sua memória, mas, antes, colocar-se em tentativa de resgate de si. Para isso, 
registra, numa prosa aforística, variadas notas, o que o permite entrar em contato com certas artimanhas da 
literatura e, por que não, da própria ficcionalização do eu: “não quero falar disto com medo de fazer o que não 
o será — embora de fato a literatura tenha origem nestas verdades”104. Barthes, crítico que reivindicou o prazer 
do texto como condição elementar da escritura e leitura, na produção linguística enlutada, poucos dias após o 
início da escrita, compreende a sua dor como algo que está na ordem do inexprimível, daí o seu dispêndio de 
energia. Tudo o que impede de habitar sua tristeza torna-se insuportável. Escreve: “Cada vez menos coisas a 
escrever, a dizer, exceto isso (mas não posso dizê-lo a ninguém)”105. É a partir dessa declaração que me interrogo 
até aqui: o que vem a ser esse “isso” impronunciável fora da memória? Seria o acúmulo de experiências 
indizíveis? Ora, penso que os mortos com quem vivêramos juntos deixam verdades e sentidos que somente 
dizem respeito a nós, na condição secreta de uma língua particular e cifrada, por isso tantas vezes a experiência 
intensiva do luto é incomunicável pelas vias mais objetivas: 
 

Continuo (dolorosamente) espantado de poder — finalmente — viver com minha tristeza, o 
que quer dizer, literalmente, que ela é suportável. Mas — sem dúvida — é porque posso, 
bem ou mal (isto é, com o sentimento de não o conseguir) dizê-la, fraseá-la. Minha cultura, 
meu gosto pela escrita me dá esse poder apotropaico, ou de integração: integro, pela 
linguagem. Minha tristeza é inexprimível, mas, apesar de tudo, dizível. O próprio fato de 
que a língua me fornece a palavra "intolerável" realiza, imediatamente, certa tolerância.106 

 
101 BARTHES, Roland. Diário de luto. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. 3. 
102 Ibidem, p. 127. 
103 Ibidem, p. 135. 
104 Ibidem, p. 31. 
105 Ibidem, p. 39. 
106 Ibidem, p. 171. 



 

82 

Partamos, nesse sentido barthesiano, de alguns signos evocados no registro: espantado, suportável, 
apotropaico e integração. Esses vocábulos, na cadeia de sentidos do luto, podem ser considerados alguns gestos 
e reações que envolvem o corpo de Barthes na troca de energia da escrita. Espantado por ser praticável conviver 
com uma ausência que a morte da mãe não lhe devolve, o percurso de coexistência com o luto até sua superação 
— mas é possível superar o luto? — se dá na escrita. Porque, para ele, convocar a mãe para a fixidez na palavra, 
fazê-la ressurgir em espectro através de sua tinta, era fundamental para a construção de um real em que trazer 
a mãe de volta parecia uma realidade melhor.  
 
Pelo que essa entrada no diário aponta, somada às outras 330 fichas, bem como um resgate da obra de Barthes 
como um todo, o desejo de escrever, tão caro para o crítico, ainda que tome como motor a ausência do olhar 
materno, atribui a ele um poder de revogar todos os predicados da opacidade resiliente com a morte. Aposta na 
dimensão apotropaica do escrever — afastar, ao menos na tessitura do texto, a desgraça, a doença, a catástrofe 
ou qualquer outro tipo de dano. Era isto, e talvez apenas isto, que importava para ele naquele momento. 
Conduzido por um ego voluntário ao processo de integração e apreensão do outro à linguagem e a si, a 
experiência de escrita enlutada e fragilizada de Barthes suscita, como uma certa brisa fresca agora, a 
consideração do texto não só como uma espécie de comunicabilidade autoconformadora. Por tratarem-se de 
fichas que postumamente foram publicadas sob o aporte do diário, o registro do luto empreendido por Barthes 
é, para mim, uma transformação aos poucos apaziguadora do sujeito-escritor que enuncia a imagem da mãe 
em uma escrita desfocada que, ao contrário do que se pensa, não se faz apenas de sua matéria, mas como 
imperativo de vida de sua mãe. No arriscado gesto de enfrentar a rotina, Barthes registra a morte do tempo para 
si, posto que endereça sua escrita a uma presença imaterial, um agente que não refreia sua força: 
 

Tarde triste. Breve ida às compras. Na pastelaria (futilidade) compro um bolo de amêndoa. 
Ao servir uma cliente, a jovem empregada diz Cá está (Voilà). Era o que eu dizia ao levar 
alguma coisa à minha mãe quando tratava dela. Uma vez, perto do fim, semi-inconsciente, 
ela repetiu num eco Voilà (Cá estou [Je suis là], palavras que passamos a vida toda a dizer 
um ao outro).107 

 
Daí, o esforço imperativo do enlutado em seu ato de criação é para resguardar um feixe de passado nas páginas 
e projetar no papel uma vida suspensa, não realizada ao lado da mãe: “Escrever para recordar? Não para me 
recordar, mas para combater a dilaceração do esquecimento na medida em que ele se anuncia como 
absoluto”108. Aproxima-se, em verdade, da morte na escrita para que, burlando as regulações temporais de 
passado e futuro, possa criar um outro tempo, um tempo sensível, um presente em suspensão ao lado dela, um 
espaço amoroso de contato. Barthes através da escrita estabelece uma relação distendida entre representante e 
representado, agora categorias indissociáveis, convertidas em si mesmas, através da sua escrita fragmentária, 
que desloca à presença no texto o outro de sua consciência — fusão em uma só instância entre sujeito e objeto. 
Foi assim, deixando-se guiar pelo luto, o diário de Barthes molda-se como gesto não só para escapar ao fascismo 
da morte, mas também, conforme arrasto para cá as palavras de Blanchot, para “fazer da vida toda um bloco 

 
107 Ibidem, p.45. 
108 Ibidem, p. 123. 
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sólido que se pode abraçar com firmeza, enfim, a esperança de, unindo a insignificância da vida com a 
inexistência da obra, elevar a vida nula à bela surpresa da arte, e a arte informe à verdade única da vida”109. 
 
Em síntese, o que ainda quero destacar é a força agudíssima que vem do diário de luto e delinea os próximos 
movimentos da minha própria escrita. A reunião de fragmentos-feridas de Roland Barthes, escritos em 
retângulos de papel A4, enformam a criação de um monumento para resguardar a imagem da mãe (ou a 
imagem-mãe) do apagamento, restituí-la em corporatura. De uma certa maneira, em alguns momentos, tenho 
a vontade de engendrar algo muito próximo a isso, mas quem sou eu para realizar tal façanha? Ainda ancorado 
na minha experiência de leitura dos textos de Freud, encaro a emissão de palavras do semiólogo francês como 
um percurso de duplo esforço inserido na dinâmica do luto: com o estremecimento e apagamento das suas 
referências, fruto da perda da figura da mãe, Barthes busca ancorar-se em uma nova realidade – o espaço das 
fichas de anotação – tal qual um personagem-escritor de ficção, guiado pelo poder da palavra de fixar esse ente 
ausente (e perdido) na feitura de um próprio eu. É Barthes que, em meio à experiência interditada do luto, 
empreende uma escritura que irrompe em jorro a partir da fissura da morte, envolvido na tarefa de despossuir-
se dos pertences da mãe e de revisitar suas fotos, com o intuito de fornecer certa corporeidade imaterial ao vazio 
deixado por essa presença-ausente, esse fantasma. Essa dinâmica de escrita em um diário descontinuado 
exercita o que o crítico chama de escrita biografemática ou biografema – modo alternativo de elaboração da 
matéria vivida que reposiciona o gesto biográgico ao apostar na potência fragmentária, ressigniticativa e 
fabuladora dos processos de recriação verbal.  
 
Embora o conceito apareça como uma noção mencionada brevemente pela primeira vez na publicação de 
Barthes intitulada “Sade, Fourier, Loiola”, em 1971, o biografema ganha estruturação mais substancial na 
tessitura de “A Câmara Clara”, em 1979, sua incursão pelo universo do olhar e das visualidades fotográficas. Na 
produção do ensaio sobre a imagem fotográfica, o semiólogo francês estabelece uma correlação entre os 
elementos conceituais com os quais se debruça naquele momento: de mesmo modo que a fotografia se 
relaciona ao tempo histórico por meio do recorte de uma realidade e da manipulação do real pela lente da 
câmera, forja o conceito de biografema como uma dinâmica outra para se pensar a escritura do vivido a partir 
das novas possibilidades de contaminá-la com a criação. Nesse sentido proposto por ele, a escrita biografemática 
colocaria em jogo uma estratégia de contornar (ou revirar, ou retorcer) a dinâmica biográfica, fundamentada no 
viés historiográfico. Essa abordagem de produção escrita traz à cena, no exercício barthesiano, novas formas de 
enfrentar os signos de vida pela leitura e pelo recolhimento daquilo que, a princípio, em uma abordagem 
biográfica, considerar-se-ia insignificante, mínimo, dispensável. Para dar a esses resíduos uma potencialização 
textual do instante, do recorte, uma temporalidade intensiva, o biografema coleciona esses restos, essas ruínas. 
O que na elaboração do biografema provoca interesse aqui é que ele se mostra um gesto de seletividade na 
passagem para o texto de novas alternativas de se pensar e se escrever uma vida, e, no fim das contas, se inserir 
em uma nova forma vida na palavra. O poder do biografema reside, assim, na ausência do resgate preciso e 
extensivo do passado comum aos caminhos da historiografia. Conduz, por outro lado, barthesianamente 
falando, a um uso erótico do discurso autobiográfico, em um flerte com a fabulação, entendendo o biografema 

 
109 BLANCHOT, M. O diário íntimo e a narrativa. In: O livro por vir. Trad. Leyla Perrone Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 274. 
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como uma coleção verbal de objetos fragmentários trespassados entre vida e invenção. Interessado em proceder 
de um modo singular, que ultrapasse os a ilusão de totalidade comum a uma biografia e que contorne a 
dinâmica thanatográfica de produção de representação do real, o biografema estaria na materialização do 
encontro entre a memória e a representação, que captura apenas um instante e o atualiza sob a égide da 
fabulação. Talvez todos esses parágrafos pudessem ser minha resposta à pergunta: qual é o sentido da escrita? 
 
Muito mais significativo que pensar o biografema como uma espécie de biografia é a apropriação da biografia 
pelo biografema: o controle e a seleção do biográfico pelo gesto de escrita biografemático se ergue como 
fecundo em significações e criador de canais de passagem subjetivas para um novo modo de ler a vida, entre 
realidade e fabulação, tendo em vista que o sujeito se funde como ator e espectador, fabulador e leitor da 
tessitura de um novo modo de escrever a vida. Nesse sentido, a manipulação do poder de apagamento da morte 
pela via da escrita – um meio respirável de gerir a vida – coloca Roland Barthes já no exercício biografemático, 
em seu diário de luto, antes mesmo de forjar o conceito de modo específico. Espaço que, em certa medida, 
também se encontra disponível à fabulação, o diário de luto, rascunhado descontinuamente no período de 
hipersensibilidade, parece tentar recuperar poeticamente os instantes não vividos com a figura materna, 
materializando o seu reaparecimento na grafia para forjar a própria biografia. Não se trata somente de uma 
gestualidade de dar cabo ao silêncio da casa pela figuração gráfica da mãe; acompanha-se, nas fichas 
fragmentárias, o domínio da emoção intrusa e sobrevivente ao se instalar em sua pele, jamais separada da 
experiência de escrita confessional: “Uma parte de mim vela no desespero; e, simultaneamente, outra se agita 
arrumando mentalmente os mais fúteis de meus assuntos. Experimento isso como uma doença”110. Como quase 
tudo, aliás, que diga respeito à dor do apagamento do corpo materno, o sujeito enunciador das notas 
biografemáticas se culpa também por certo afastamento em vida e traz à consciência e à escrita, com uma dose 
de ressentimento caldulado, o discreto vazio da vida a dois, preenchido apenas nos meses derradeiros. Aí está 
possivelmente a razão lateral da gestualidade escrita, conforme escreve Barthes em nota do dia 29 de outubro, 
ao perceber como a continuidade e a descontinuidade de sua produção escrita comungam, ainda que 
dialeticamente, com a presença e a ausência da mãe: 
 

Ideia – assombrosa, mas não desoladora – de que ela não foi “tudo” para mim. Senão, eu 
não teria escrito uma obra. Desde que eu cuidava dela, há seis meses, efetivamente ela era 
“tudo” para mim, e esqueci completamente que havia escrito. Eu estava perdidamente por 
conta dela. Antes, ela se fazia transparente por conta dela. Antes, ela se fazia transparente 
para que eu pudesse escrever.111 

 
Pouco tempo depois desse pensamento, em nota redigida em meados de novembro, Barthes reavalia a 
produção do próprio diário não mais como manifestação do luto, mas, de modo ainda mais potente, deseja 
“impor o direito público à relação amorosa que ele implica”112. Enquanto tarefa secretada do luto, além de ser 
uma estratégia de colocar o eu anterior a uma presença transparente — uma presença-ausente que de certa forma 
é monumentalizada — não deixa de ser, consciente ou não, uma  preparação, barthesianamente falando, para o 

 
110 Ibidem, p. 25. 
111 Ibidem, p. 16. 
112 Ibidem, p. 53. 
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trabalho elaborativo de “A Câmara Clara”, ensaio escrito em 1979, no qual o crítico se propõe a pensar o poder 
afetivo da fotografia, suscitado nele a partir do encontro com os retratos da família — empreendimento que 
também se verbaliza uma forma de aproximação com o corpo intangível dos mortos —, o que o torna o enlutado 
em um sujeito ainda mais fragmentário. Com a permissão de que a sombra fantasmática da sua mãe avance 
sobre ele, esse movimento de escrita e pensamento crítico operacionalizado pela imagem materna faz com que 
Barthes se metamorfoseie na própria mãe, aproprie-se do corpo-fantasma, do próprio ente de perda. Como diz 
a última nota do seu diário, sua constatação derradeira antes do início efetivo da escrita sobre a fotografia, 
Barthes antecipa a futura construção de um monumento para salvaguardar a mãe: 
 

Vivo sem nenhuma preocupação com a posteridade, nenhum desejo de ser lido mais tarde 
(exceto, financeiramente, para Michel), a perfeita aceitação de desaparecer 
completamente, nenhum desejo de “monumento” – mas não posso suportar que isso 
aconteça com mam. (talvez porque ela não escreveu e porque sua lembrança depende 
inteiramente de mim).113 
 

Voltamos à ideia inseparável do diário de luto como preparação do seu livro de fotografias porvir. Escrito como 
uma maneira de lidar com a sobrevida, a escrita também busca articulações para remontar a presença da mãe, 
através da virtualidade discursiva, uma reminiscência densa que foge à noção de eternização para torná-la um 
interstício de tempo. Em sua forma mais potente, a poética do luto que se ergue na escrita barthesiana do diário, 
entremeada aos fragmentos aforísticos — ora diegéticos ora reflexivos — coloca o luto como motor da potência 
subjetiva da rememoraçãoo. É com uma delicada vigília à imagem da mãe que Barthes percebe e anota as 
oscilações do seu luto enquanto “impossibilidade — indignidade — de confiar a uma droga — sob pretexto de 
depressão — o sofrimento, como se ele fosse uma doença, uma ‘possessão’ — uma alienação (algo que nos torna 
estrangeiros) — enquanto ele é um bem essencial, íntimo”114. Consciente da provisoriedade e dos revéses a 
enfrentar, Barthes descarna poeticamente a sua angústia em meio às ruínas da memória. Entretanto, como 
enuncia em nota localizada exatamente na metade do seu diário, sabe que tudo ainda pode se intensificar: “A 
Depressão virá quando, do fundo da tristeza, não poderei me agarrar nem mesmo à escrita”115. E como não é 
fácil dizer a si mesmo que sua mãe morreu, a escrita do diário, enquanto ainda se permite possível, é uma 
dimensão comunicacional para voltar a dizer algo à ela. E somente quando admite seu abatimento que o 
fantasma materna faz da casa um abrigo, funde uma temporalidade que interroga a concepção de memória, 
tensiona a matéria discursiva para re-velar um ser ausente. Ali, na casa, onde o mundo partilhado era sauável, 
apagando a imprevisibilidade da desintegração iminente da vida, o indivíduo se converte em seu próprio tirano, 
sobretudo ao mobilizar-se na reconstrução habitual de uma presença: 

 
Porque é que já não posso viajar? Porque é que quero a todo momento, como um garoto 
perdido, “voltar para a minha casa” – apesar de a mam. já lá não estar? Continuar a “falar” 
com a mam. (sendo a presença a palavra partilhada) não se faz com um discurso interior 
(nunca “falei” com ela), mas como um modo de vida: tento continuar a viver 
quotidianamente segundo seus valores: redescobrir um pouco os cozinhados que ela fazia 

 
113 Ibidem, p. 230. 
114 Ibidem, p. 159. 
115 Ibidem, p. 60.  
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fazendo-os eu próprio, manter a arrumação da casa, essa aliança ética e estética que era a 
sua maneira incomparável de viver, de fazer o quotidiano.116 

 

Veja bem, o entrelaçamento da tessitura do diário com a produção de outros cursos permite a assunção de um 
movimento autoral, tal qual o de Proust, evidenciado pelo próprio Barthes, como estratégia potencial de escrita 
para resistir à morte dos sujeitos de quem testemunhou o apagamento. Talvez por isso, em determinado 
momento de suas anotações pessoais, na entrada feita em 22 de setembro de 1979 no diário de luto, salta à 
consciência de Barthes a constatação de que ele, daquele instante em diante, já poderia com mais fôlego 
contornar efetivamente o luto, afastar-se da presença-ausência da mãe, fechar o diário, tornar-se capaz de 
continuar a viver apesar de tudo. E a descontinuidade e a dissipação dessa nova energia se dará com sua morte 
a alguns meses após o fim da escrita. Até aqui, então, as tensões associativas entre luto e criação literária se 
tornaram evidentes. É a vontade de escrever, seu desejo íntimo de fabulação, que faz com que Barthes, nas 
anotações feitas para os seminários no Collège de France em 1978, sintetize a força modeladora do seu desejo 
de um novo discurso daquele momento da vida em diante. Ele, o desejo, fundamenta-se a partir da impositura 
da consciência a respeito de sua mortalidade e da chegada ao meio da vida, somada à declaração do temor 
enfadonho de censurar a inventividade do imaginário. Penso que tudo isso pode ser evocado pela luz da 
preparação de seu romance, na torção “autonímica”117 entre a pulsão de vida e a atividade escrita. De modo 
contundente, isso vem à tona quando Barthes declara a abertura positiva do seu desejo e, inclusive, a convicção 
de que escreve enquanto posteriormente assume o querer: “Dizer que se quer escrever, eis, de fato, a própria 
matéria da escritura; portanto, somente as obras literárias dão testemunho do Querer-Escrever – e não os 
discursos científicos”118. 
 
É interessante notar, não obstante, que o tempo de luto em Barthes não é de estagnação, tal qual a melancolia, 
visto a constante preparação de outros cursos a serem ministrados 119 . Freud já apontava essa distinção: 
enquanto a melancolia estaria de alguma forma imbricada a uma baixa na pulsão de vida por uma perda 
espectral não identificada, o luto se originaria na falta de um objeto empiricamente reconhecível, o que, após a 
superação, a libido deixa de introjetar-se e se direciona a outro objeto. Cabe destacar que Barthes, nas anotações 
do curso sobre a preparação do romance, utiliza o vocábulo “acídia” – do grego akedia – que significa prostração. 
Entretanto, curiosamente, o crítico destaca a ambivalência dessa palavra em um sensível trecho que aborda sua 
vontade de sair do estado de luto, o que, de certa forma, vai de encontro as ideias de Freud e Agamben, 
pensadores para quem essa palavra teria como seu representante psíquico mais emblemático o estado de 
melancolia, tendo em vista a relação que se estabelece a partir da ação de estagnação dos monges da Idade 
Média abatidos pelo “demônio meridiano”. Particularmente, não pretendo e nem alcanço neste texto o 

 
116 Ibidem, p. 200. 
117 Leila Perrone-Moisés, em nota de rodapé de sua tradução, explicita o uso do termo “autonímico”, que, segundo a professora e crítica, 
significa “quando a palavra designa a si mesma e não a seu referente”. BARTHES, Roland. A Preparação do Romance. Da vida à obra. 
v.1. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 16. 
118 Ibidem, p. 17. 
119 Enquanto escreve o “Diário de Luto”, Roland Barthes está às voltas com a produção intensiva de dois cursos para ministrar no Collège 
de France: O Neutro, feito entre 1977 e 1978, além de A Preparação do Romance, realizado em dois instantes distintos compreendidos 
entre os anos de 1978 e 1980. 
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aprofundamento em máximo grau dessa miscelânea terminológica entre luto e melancolia120 – sem mencionar 
ainda a depressão, observada e atestada pela clínica psicanalítica hoje – inclusive porque a psicanálise 
contemporânea parece ainda não ser pacifica no que tange à questão. Mesmo que em larga medida estejam 
próximos, a estagnação e autorrecriminação apareceriam mais intensivamente no sujeito melancólico. No 
entanto, o que Barthes confessa como “impotência de reinvestir” o desejo endereçado estaria, no cerne da 
psicanálise de Freud, alinhado ao estado de melancolização, como aspecto que sobretudo o diferencia do luto 
justamente por essa impossibilidade de reinvestimento. Cito, portanto, a partir dessa última obra, o trecho cuja 
anotação consta o termo acídia: 
 

[...] preciso sair deste estado tenebroso a que me levam o desgaste dos trabalhos repetidos 
e do luto → este atoleiro, este afundamento imóvel em areias movediças (= que não se 
movem!), esta morte lenta no mesmo lugar, esta fatalidade que faria com que não se 
pudesse “entrar vivo na morte” e que pode ser assim diagnosticado: generalização e 
abatimento dos “desinvestimentos”, impotência de reinvestir → na Idade Média, uma 
palavra: acídia. Podemos precisar desde já (tema que reencontraremos), a acídia é, 
qualquer que seja o modo como é dita ou concebida, e a despeito do desgaste da palavra, 
insubstituível = impotência de amar (alguém, alguns, o mundo) → Ser infeliz se traduz 
frequentemente pela impossibilidade de se dar aos outros.121 

 

Pode ser que de fato haja certas nuances conceituais que ora aproximem, ora afastem os termos luto em 
melancolia. Entretanto, identificando distintas vertentes de significação e buscando certo encadeamento lógico 
da psicanálise, sem esgarçá-las ao máximo, minha proposta até aqui foi aproveitar a interseção de Freud, 
quando postulou a distinção clara entre luto e melancolia, para ocupar-me das possíveis imbricações entre esses 
estados psíquicos, a atividade artística e elaboração intelectual. Isso faz com que certa intermitência conceitual 
ocorre aqui, mas a articulação com a crítica psicanalítica, ainda que com enorme dificuldade, me impele a abrir 
espaço para explicitar tais complexidades terminológico-conceituais e não apagar possíveis estranhamentos no 
confronto com as palavras. O que essa separação implica, para mim, neste ponto, é observação da continuidade 
e da descontinuidade desse estado de prostração experimentado por Barthes, sobremaneira por compreender 
a força subjacente do luto em sua trajetória intelectual após o falecimento da mãe, conforme explicitado no 
próprio título do seu diário pessoal, nos variados escritos críticos e, sobretudo, na teatralidade das notas de 
preparação do romance.  
 
De toda forma, com a vista já bastante desembaçada do marxismo e do estruturalismo, ergue-se pela escrita 
desse “último Barthes” uma forma aguda e genuína de potência criativa a partir do luto, embora pareça 
compreender, nos seminários, as limitações da construção de uma grande obra, movimento que estaria 
interditado naquele momento. Aliás, as dificuldades de escrita figuram para além de uma retórica estética, mas 
é evidenciada quase como uma condição verbo-performática para uma crítica (ou autocrítica) do romance. No 

 
120 Outro motivo que me faz voltar a essa complexa disjunção terminológica está no fato de que, em seções futuras desta tese, Leila 
Danziger produz artisticamente uma obra cuja opacizar é tensionar as diferentes nomenclaturas da melancolia e entrar em harmonia 
com as variadas confluências desse substantivo por meio da linguagem pictórico-verbal. A publicação “Todos os nomes da melancolia”, 
em 2012, reúne trabalhos da artista e professora, e que estão sob a égide da melancolia como reação à temporalidade acelerada do 
presente. Cf. DANZIGER, Leila. Todos os nomes da melancolia. Rio de Janeiro: Apicuri, 2012. 
121 BARTHES, op. cit., 2005, p. 08. 
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memorial que rascunha sobre si, Barthes – assumido enquanto um personagem de romance – nos leva a 
perceber que, na sua escrita, há performance de um eu em flerte com uma arte intelectual, dotado da ambição 
de produzir “ao mesmo tempo teoria, combate crítico e prazer”, conforme assumido, posto que, ao se aproximar 
do estatuto da ficção, conduz “os objetos de saber e de dissertação – como em qualquer arte – não mais a uma 
instância de verdade, mas a um pensamento dos efeitos”122. Para trafegar entre a fantasia da escritura e a 
elaboração da obra, ele, personagem, redimensiona seu discurso nos seminários de 1978 e 1979 para um lugar 
onde esse impasse se transfigura em uma escritura que se planeja ao mesmo tempo em que se realiza nas 
dobras do texto, seu um Querer-Escrever. Esse enunciador barthesiano se coloca nessa posição, já distanciado 
da semiologia, consciente das armadilhas e dificuldades, possivelmente porque reconhece a impraticável tarefa 
de dar nova forma ao seu lamento para edificá-lo em literatura. O que foi percebido como genuína vontade, 
estende-se para a interrogação e possível endereçamento do desejo: “será que farei realmente um Romance? 
Respondo apenas isto: agirei como se eu fosse fazer um → vou me instalar nesse como se”123. É esse “como se” 
– compreendido como preparação, simulação, teatralização – que faz com que o escritor-personagem Barthes se 
detenha nesta tarefa de vasão de uma energia acumulada, dispersão agora direcionada à produção potencial da 
preparação do seu inconcluído romance “Vita Nova”. Tudo isso se origina partindo de uma ação de gestão do 
passado e de si, conforme suas palavras, que toma forma na cisão que Barthes anuncia em relação ao evento 
insuperável que marca o meio da sua vida. Ele atesta: “o luto será o melhor de minha vida, o que a divide 
irremediavelmente em duas partes, antes/depois. Pois o meio da minha vida, qualquer que seja o acidente, 
nada mais é do que aquele momento em que descobre a morte como real”124.  
 
É a solidão do apartamento onde ainda vive em Paris que, no entanto, como um golpe contínuo, substancia a 
ausência materna. Causa angústia ao escritor sair e não ter para quem avisar que está saindo, ou, aliás, ir viajar 
pensando em voltar, ainda que saiba que sua mãe não estará mais no lar esperando-o. Imagino invadir com o 
olhar a janela do seu apartamento,  e só consigo mirá-lo pela fresta entre o vidro. Onde se situaria de fato essa 
energia de continuar a escrever, apesar do desinvestimento no mundo, em si mesmo? Quaisquer perguntas só 
levam a crer que a força esteja sobretudo escondida nos pequenos gestos de renúncia em favor de um todo 
maior, frente à força que está nas malhas de todos os escritos. Como espaço que transfigura a ausência em 
presença espectral, o “Diário de luto” é notadamente a experiência de Barthes com a dor arquivada em matéria 
discursiva, entrada do seu corpo nas zonas de realidade, a fim salvaguardar a vida pela escrita, continuar a viver 
não só na mas pela força da palavra. Todo esse investimento escritural, contudo, não retira do enlutado as 
dúvidas tenazes sobre como viver fora da escrita depois de tudo. Questiona a si, como quem pergunta a um 
espelho, e se responde com a força que se torna exprimível pela voz do outro. Só que essa resposta está 
mascarada pela voz do outro. É na anotação feita em 29 de julho de 1979 que Barthes insere, numa página do 
seu diário, um trecho da carta enviada por Proust ao amigo George de Lauris, cuja perda da mãe recente à época 
coloca a experiência de ambos os enlutados em potencial ressonância: 
 

 
122 BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Estação Liberdade, 2003, p. 105. 
123 Ibidem, p. 41. 
124 Ibidem, p. 8. 
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Agora, posso dizer-lhe uma coisa: vai ter momentos de doçura em que ainda não pode 
acreditar. Quando tinha a sua mãe pensava muito nos dias de agora em que já não a teria. 
Agora pensará muito mais nos dias de outrora em que a tinha. Quando se tiver habituado 
a essa coisa medonha que é a rejeição definitiva para o outrora, então senti-la-á muito de 
manso reviver, voltar a tomar o seu lugar, todo o seu lugar ao seu lado. Neste momento 
não é ainda possível. Seja inerte, espere que a força incompreensível [...] que o 
despedaçou volte a fazê-lo recompor-se um pouco, digo um pouco porque ficará para 
sempre com alguma coisa de despedaçado. Diga também isto de si para si porque é uma 
doçura saber que nunca amaremos menos, que nunca nos consolaremos, que nunca nos 
lembraremos cada vez mais.125 

 

Diante de toda a jornada no claro-escuro do luto, há um gesto ativo que, nesses casos, aceita o chamado da 
palavra e se alinha à criação, retroalimentando-a afirmativamente, como saúde. Na abertura de um intermédio 
que aparece no instante no qual Barthes afirma que se instalará no “como se” em relação ao suposto Romance 
que escreveria – sua grande criação –, ele se despoja de qualquer dever assumido de entregar totalidade à obra. 
É como se, em larga escala, escrever fosse um verbo que estaria sempre na forma do gerúndio: escrevendo. Tudo 
isso porque, em suas anotações, o que se sobrepõe ao todo da obra ou à origem da escrita é o interesse de 
avançar pelo desvendamento das razões pelas quais se coloca a escrever. Nesta interpelação com o ponto de 
partida, Barthes nos confessa: “Escrevo porque li”126. Não se trata, contudo, de uma alegria ordinária, mas de 
um jogo de intensidades que conduz o leitor a escrever: “é uma jubilação, um êxtase, uma mutação, uma 
iluminação, o que chamei muitas vezes de satori, um abalo, uma ‘conversão’”127. Convertido ora por suas leituras 
e pela experiência do luto pela mãe, ora pela busca por uma virada da vida, Barthes impõe a si outros modos de 
convivência e de negociação com o gesto de criação. Escreve rondado pelo espectro da obra, como a decifrar um 
segredo provocado pela esfinge. Escreve como dinâmica perceptivo-afetiva frente às complexidades de sua 
existência. Escreve, assim, de corpo inteiro, ou para além do próprio corpo, iluminando pequenos e 
descontínuos rastros de vida enquanto escreve. E então escreve.   

 
125 Ibidem, p. 181. 
126 BARTHES, Roland. A Preparação do Romance. A obra como vontade. v.2. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 
2005, p.12. 
127 Idem. 
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Refazer os descompassos da língua 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Imagem anterior: 

 

Carteira de identidade brasileira para estrangeiros, 2019 
Fotografia de documento imigratório do arquivo pessoal 



 

91 

Ou deixar tudo guardado de cor? 
 

“A escrita [...], designaríamos assim, entre outras coisas, um certo modo de 
apropriação amante e desesperada da língua, e, através dela, de uma palavra tão 
interditora quanto interdita [...], e, através dela, de todo idioma interdito, a 
vingança amorosa e ciumenta de uma nova domesticação que tenta restaurar a 
língua, e crê ao mesmo tempo reinventá-la, dar-lhe finalmente uma forma (em 
primeiro lugar deformá-la, reformá-la, transformá-la), fazendo-lhe assim pagar o 
tributo do interdito.” 

Jacques Derrida 
 
Comecei a escrever ficção aos dez anos. Este é meu segredo, pelo menos até agora, posto que esse itinerário 
com o verbo não seja tão simples quanto pareça. Pela escrita sou aquele que conta e escuta, ao mesmo tempo, 
como uma forma-diário em um corpo-vivo. Foi pela memória da minha avó materna que por muito tempo 
estanquei o ato de escrever. Isso é algo que ela jamais poderia vir a saber. Jamais soube, enfim. Quando eu era 
ainda mais novo, antes mesmo de começar a ler, minha avó costumava nos levar, a mim e meu irmão, para a 
enorme biblioteca de sua casa quase todos os fins de semana. Não sei o quanto é verdadeira esta lembrança, 
mas me recordo de algumas vezes entrar nesse aposento, ver a antiguidade dos móveis de madeira escura, 
deitar no chão de tábuas, na altura de seus sapatos pretos e brilhantes, e observá-la percorrer os dedos pela 
poeira da lombada dos livros até escolher algo a ser contado a mim por meu irmão. Ela, no entanto, 
estranhamente não se aproximava mais do que esse toque dos livros que escolhia. Eu a conheci sendo alertado, 
desde sempre, que nós não éramos daqui. Não sei qual foi seu itinerário antes de chegar ao Brasil, desconheço 
quaisquer motivos, aliás, porque secreto, quase nada sobre o vivido fora daqui era narrado ou poderia ser 
interrogado dentro de casa. Dos mortos, categorizava ela, nada se fala mais. E daquela época para cá, não alcanço 
dizer o que, de fato, eu sentia naqueles instantes de escuta, mas as histórias ouvidas, contadas muitas vezes de 
cor, eram interrompidas sempre por uma fala num idioma que não construía sentido para mim, mas atribuíam 
ao corpo da minha avó um odor de outro lugar. E dotada de uma ausência incompreensível, uma falta absoluta 
e irremediável, para ela, quase nada de secreto era lícito pronunciar “na língua tropical”. 
 
Minha avó dormia de sapatos. É curioso que essa lembrança tão inusual nunca tenha sido motivo de estranheza 
para qualquer filho ou neto. Nasci no início da década de 90, tempo em que minha avó já somava no corpo, 
visível por seu cabelo branco e curvatura desalinhada, mais ou menos 70 anos. Dessa época até o seu 
falecimento, duas décadas depois, todas as noites ela ia se deitar vestindo os mesmos calçados escuros, 
amarrados com um laço fino e firme. Decerto, minha avó criou um universo próprio para si, muito particular, 
desde que chegou ao Brasil com a sua mãe, quando tinha 22 anos. Fez da vida no novo país um fardo 
insuportável. Para além da conservação dos hábitos, das joias, das fotografias anotadas, minha avó insistia em 
não alterar as tonalidades do passado, não deixar emudecer a sua língua. Aprendeu a falar português, é claro, 
usava-o nas ruas, no trabalho, nas conversas sutis, entretanto, se não era saudável se desvencilhar de sua língua 
materna, seu objetivo primeiro era sempre que possível permear a casa com uma amostra do som da terra que 
ela deixou para trás. Língua enquanto ruína – um tempo enfrentado. Pronunciava seu idioma com gestos 
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bruscos do rosto, mostrando todos os dentes, encenava sua infância ali. Escrever em português foi uma tarefa 
amaldiçoada pela minha avó, tão obstinada com essa ruína sonora, recusava-se quase sempre a assinar o próprio 
nome na língua de cá. Seus olhos falavam mais do que a própria boca. Se posso dizer assim, nunca aprendi sua 
língua, nem entendia bem essa insistência em continuar vivendo uma vida que já havia morrido há tantos e 
tantos anos, deixada tão longe daqui. Meu avô, aliás, era brasileiro. Nascera aqui, embora filho de imigrantes 
franceses. Não o conheci. Eu era um dos poucos, talvez o único da família, além dele, pelo que soube, que se 
incomodava com os destroços do passado sendo lançada à força sobre os demais. Uma certa descontinuidade 
com tudo o que viera antes se instaurava aos poucos. A catástrofe não pode ser esquecida, eu pensava, mas 
também não deveria ser insistentemente lembrada. 
 
Nunca fiz a menor ideia do que significava embarcar numa travessia de nenhuma natureza. Deixar um país 
inteiro para trás, não retornar jamais para o que ficou, não se esquecer nunca de onde se viera. De certa forma, 
o corpo que transita, atravessado pela energia do percurso, torna-se ruína pouco a pouco, dia a dia. Definha pela 
força de um tempo insuportável, que passa de modo diferente pela inevitável violência do deslocamento. Eram 
muitas incertezas, incompreensíveis naquela época. Confrontei a minha avó, do auge da suposta soberania da 
minha adolescência, sobre sua obsessão pela língua de lá. Porque, ainda que obcecado me punha pela 
sonoridade intrusa do árabe, curioso pelas palavras, e mesmo tendo idade suficiente para reconhecer que 
perguntas subversivas poderiam acordar um animal feroz que repousava ali no seu corpo, não havia motivo para 
definitivamente impor a família o domínio desconhecido de significantes tão vazios para nós. Foi aí que, 
quebrando uma espécie de código de conduta, reconduzi minha avó novamente aos corpos-mortos de seu país. 
Eu não lembro, mas talvez tenha sido a partir desse dia que não me lembro de vê-la pronunciar mais quase nada 
em sua língua materna dentro de casa, na minha presença. É assim o pouco que me lembro. Nunca mais outras 
palavras, até o dia da sua morte, quando parecia um derradeiro retorno para casa. Não entendia na época o que 
eu compreendo com um pouco mais de clareza hoje, quase quinze anos depois. Mas impossibilitado de me 
subjetivar, senão na língua do outro, monolingue que sou, o significante é o que fazia irromper o sujeito 
verdadeiro de sua significação, a palavra inócua era o que constituía minha avó enquanto sobrevivente de lá. 
Escrevo ficção sempre em uma língua que não é minha, porque, se meu confronto talvez tenha executado um 
assalto, para minha avó pode ter sido uma absoluta castração. Quando a língua do outro se decretava como o 
espaço da lei, onde haveria uma falta sempre instaurada no corpo mortal, era nesse instante que o efeito da 
linguagem atribuía a ela a sensação de ser um sujeito completo. 
 
Desterrada do seu país, a língua para ela talvez fosse como uma estrutura perdida, um fantasma. Dela vinha o 
seu intento de se aproximar desses significantes, cedendo à atração e ao fascínio por uma língua primordial, 
anterior a tudo daqui. Os episódios mal contados que se encontram na gênese da imigração dos pais da minha 
avó foi um compendio de necessidades políticas necessária à preservação da existência. Tudo o que eu sei sobre 
sua vinda foi descoberto depois da morte dela, vasculhando documentos, resgatando fotos, redimindo uma 
certa culpa pelas minhas provocações infantis. Buscando saber um pouco mais sobre sua vida, sua língua, 
desenterrei um passado quase inteiro. Passei a pesquisar tudo o que podia sobre o que restou de nós em outro 
espaço. Foi apenas há cinco anos que descobri que minha avó chegou do Líbano ao Brasil no dia 12 de novembro 
de 1934. Com a constituição pelos franceses da República do Líbano, no ano de 1920, as aspirações árabes-
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cristãs ganharam linhas delineadoras que estabeleceram as dinâmicas de ataques inter-religiosos ocorridos 
incessantemente no país desde então. Com a alteração da capital do país de Monte Líbano para Beirute, durante 
os anos seguintes a política do país passou a estar sob domínio do conflito entre católicos e as comunidades 
greco-ortodoxas e sunitas. Estas, em sua luta pela incorporação de uma fração do Líbano em um Estado árabe 
mais amplo, repeliam a possibilidade de legitimação do Estado libanês. Foi na passagem do poder dos turcos 
para os franceses que a cristianização do país alcançou seu ponto alto e de maior tensão.  
 
Esta história toda não é minha, nunca poderá ser. Me dou o direito de resgatá-la como posso. Escrever me parece 
essa operação de recriação de lugares numa língua que não possuí nunca, mas que de alguma forma ainda é 
minha, está aqui, ainda potencializada. Continuo nesta história pela corrida atrás do som do árabe, porque a 
escrita permite ser novamente imigrante, invadir territórios outros, escutar novamente as mesmas histórias. Para 
rasgá-las, para reinventá-las, alcançar um estado de chegadas. E imagino, fora do papel, que minha avó chegou 
ao Brasil sem a figura de pais, embarcada com as três irmãs em um navio em que partira quase toda a população 
da pequena cidade, evadindo-se da flecha da morte. O medo era companheiro do sono, soldados invadiam as 
casas, tudo ao redor ruía. Episódio suficiente assustador para, à noite, precisarem estarem prontos para correr. 
Era imperioso sempre estar aparelhado para fugir, sem olhar para o que ficou. E o que talvez fosse deixado para 
trás jamais viesse a ser pacífico ou estável. Talvez minha avó não pudesse falar árabe na escola. Sofria pelo 
professor, uma vara que estalava em seu corpo, não sabia francês. Seu monolinguismo foi ceifado, arrancado a 
pancadas. Eu tive certeza, ao atribuir à grafia o bio, certeza da sepultura na qual enfiei minha avó ao confrontá-
la sobre sua língua — ela inventava uma nova língua dentro da sua, uma nova língua estrangeira que não era 
um dialeto resgatado, um devir na sua própria língua. Esse devir delirante era seu combustível, sua forma de 
habitar um país longe de casa. Era no outro que sua língua se tecia novamente. Foi só quando a doença 
deteriorou minha avó, pouco antes de morrer, foi aí que o sopro árabe veio em uma só bufada, um estado de 
partida, permitindo-a falar pela última vez seu nome próprio. 
 
Outro dia, há pouquíssimo tempo, sonhei que ela me entregava uma fotografia de seus pais. A imagem de um 
casal, com roupas bem alinhadas, o hijab no rosto da mulher, corpos reais que eu basicamente consisti em 
imaginar a vida toda. Uma imagem que certamente eu já vi e supus que fossem seus pais. Não me recordo bem. 
Antes mesmo que a imagem chegasse a minha mão, o mesmo caos de sempre, o susto do sonho, o acordar em 
sobressalto, exatamente como seguem as narrativas. Claro, sonhos e devaneios são sempre assim, 
interrompidos por outra coisa menor, quaisquer faíscas, um mal que avança. Tudo que eu conto é uma versão 
mais simples, digo a mim mesmo isso, mas é como se correspondesse a uma vontade cada vez mais frequente. 
O que eu quero dizer até aqui é que, simplificado ou complexo, dentro ou fora da fantasia, minha avó nunca 
falou do seu passado e de seus pais, daqueles desconhecidos por quem ela poderia sentir falta, nunca sequer 
uma frase até sua morte. De um dia para o outro, a morte, o desaparecimento da casa, a falta de movimentação 
do corpo. Algo esperado pela idade, mas também inesperado, porque, perceba, toda morte é 
irremediavelmente inesperada. As variações disso tudo são muito pequenas. Foi no terceiro ou quarto dia após 
a morte que sonhei com essa cena perturbada, fragmentada, raramente eu lembro de sonhos. Pensei, por 
alguns instantes na cama, como o passado sempre caminha como sombra atrás de nós. Nunca desaparecem. 
Quase nunca. Porque, aliás, vejamos bem, teve algo de desaparecido na sua própria existência, como se 
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estivesse sempre um espaço vazio atrás nela. Estratégia de mistério, como se executasse uma tática de guerra. 
Nada era contado sobre o outro lado. Sob seus pés, uma escavação coberta. 
 
Alguns filhos nunca conhecem seus pais, e tudo bem, no fim tudo isso acaba se diluindo, se apagando, se 
resolvendo no cotidiano complexo, não se pode frear o tempo. Mas não posso aceitar que ela esquecera dos 
pais, pelo menos não aqui, não posso lhe impor outra vez quaisquer violências. A catástrofe não deve ser 
lembrada, mas não precisa ser esquecida – escrevi essa frase há um tempo. Minha avó se lembrava na palavra 
selada à boca. Não como lembrança que pode ser evocada claramente, mas apenas sutilmente aparecida sem ir 
atrás, à luz do dia, ao tomar um chá ou sentir o cheiro da carne à mesa, sensação que persevera. Talvez possa ser 
improvável pensar assim, porém, se eu escrevesse o contrário, de outra forma, não estaria sendo honesto com 
o que passou. Minha avó viveu justamente até o ponto em que queria chegar, vingando-se do tempo e evitando 
encontro com qualquer lembrança do passado. Não de seus pais, sua experiência original. Fácil não é ser uma 
estrangeira solitária, e, mesmo querendo voltar, se fosse necessário, ela viveria duas vezes para só para 
aumentar a distância da guerra. Nunca escondeu esse desejo, mesmo sem falar uma frase que a destroçasse. 
Ela sentia falta de algo que não existia, e negava toda a história para trás. Nunca, porém, mencionava o que se 
foi. Não havia saída, mapas, bússolas, roteiros rumo ao passado. Segredos não se pronunciavam na língua de 
cá, ela dizia, porque não restitui o poder originário de dizer. Ela se impunha o silêncio. Sua feição um pouco 
distraída, como se esse assunto a incomodasse, e sim, a incomodava, deixava tudo isso muito claro, como se 
dissesse o impossível sem dizer nada. Há uma história por trás de tudo que é uma evocação da história dos 
trânsitos, pelos mesmos lugares que imagino. Há também – e provavelmente isso mais incomoda – um itinerário 
de separação de uma filha com sua família. Eu a observava sempre, uma pintura feita à canhota, completamente 
indecifrável, e sabia que a história desses corpos que haviam formado o seu estavam ocultados, nunca à mostra, 
morreria com ela. Poderia eu, agora, exigir explicação a essas gavetas, a esses móveis amarelados, a esses livros 
que restam? Pela escrita tudo faz um retorno inesperado, um retorno tão radical, que faz de novo a casa vazia 
sua própria tenda, tudo para ver se resiste enquanto história inventada. 
 

Quando eu nasci, meu irmão já tinha por volta de doze ou treze anos. Pouquíssimas são as recordações que 
tenho do meu convívio ao seu lado além da infância. Com o subterfúgio de realizar uma viagem com os amigos, 
aos dezoito anos ele arrumou todas suas roupas em duas malas e foi para Hungria. Previsto para ocorrer depois 
de vinte dias, o retorno nunca aconteceu. Escrevia cartas para minha mãe, lidas com muita dificuldade, falava da 
vida em outro país, de certas semelhanças torpes dos húngaros com os árabes, mas, quanto ao retorno, isso era 
assunto nunca mencionado. Mandava uma foto ou outra, já cultivava uma barba grande, poucos cabelos. Uma 
sobrancelha grossa que invadia a face. Nunca perguntava pelos familiares, nunca dava notícias mais específicas. 
Não respondeu quase nenhuma das cartas que eu enviei, em nome da minha mãe e da minha avó. Escrever 
essas cartas era falar com os mortos, evocar espíritos. Um monólogo constante. De mim, a bem da verdade, ele 
roubou tudo enquanto pode: a preocupação da família, a vigília pelas correspondências, a expectativa de 
retorno, tudo, tudo. Foi apenas na ocasião da morte da nossa avó, tantos anos depois, que este fantasma 
regressou ao Brasil. Seu português já havia se contaminado, percebido pelo pouco de suas falas com os outros. 
Não dirigiu a palavra mim, apenas consolou nossa mãe com um toque nos ombros. O corpo da nossa avó no 
centro da capela fúnebre, os comentários de pesar, o afastamento contínuo do meu irmão: toda matéria era 
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conteúdo para os ruídos de fala dos escassos familiares que compareceram ao sepultamento. Chovia muito no 
Rio de Janeiro nesse dia, havia deslizamentos de terra por toda a cidade, corpos-mortos entravam 
sequencialmente no cemitério. E mal havia sido baixado o caixão, o cimento ainda úmido sobre a cova, os 
guarda-chuvas ao redor, quando meu irmão me olhou enviesado por trás da nossa mãe. Acenou com a cabeça, 
falou algo de longe, impossível de ser lido pelos lábios. Apalpou o bolso, acendeu um cigarro e foi embora. 
Qualquer coisa permanece cifrada até hoje. Nunca mais encontrei esse meu pedaço, tão idênticos que somos, 
que hoje quase não escreve mais cartas. Não quero prolongar para além do que alcanço, só que quase tudo 
precisa ser medido, planejado e escrito neste balanço. 
 
Se me perguntassem agora quais são os próximos caminhos dessa narrativa, talvez eu não saiba como é escrever 
o fim de tudo. Herança de uma língua à feição do texto talvez seja o que preciso ainda deixar fincado nesta 
escrita. Publicar essa história seria expor uma intimidade, confrontar os escondidos álbuns de fotografia, sempre 
inacessíveis, escondidos nas gavetas da casa onde há pouco tempo tornou-se vazia. O que sei até agora é que 
há uma urgência em escrever essa história, publicável ou não, endereçadas a um destinatário ou não. Contar 
que a língua materna virou as costas para minha família sempre que pode é necessário. Porque minha mãe, 
doente aos dez anos, tornou-se surda. As dores, a internação, o silêncio. E com ele veio a perda da fala. Ela não 
tem voz, não tem língua. A ancestralidade, marcada por batalhas com a linguagem, não parou em minha avó. 
Essa opacidade fez minha mãe uma mulher ensimesmada — uma mulher que nunca conseguiu apreender os 
sons, o sopro de vento, os arrulhos de aves, os passos nas tábuas no escuro da noite. Suas mãos são sua boca; 
seus olhos, matéria-bruta. Como se algo tivesse se apoderado dos seus ouvidos, excluindo-a de todos os timbres 
que da própria mãe invadiriam à garganta. E dessa vastidão de silêncio, entre minha mãe e sua mãe, entre mim 
e elas, entre o passado e o agora, que as palavras se esvaíram de sua boca, feito água que evapora, sublima. 
Seus olhos falavam mais do que sua boca. Sempre foi assim. E essa foi sua herança – sua fotografia dentro do 
livro, encarando meu rosto para me aprisionar. Enquanto ela se esforçou para manter para sempre as pálpebras 
abertas, privada do que talvez lhe fosse mais caro, a língua dos idos, eu me esforço para que nesta escrita, neste 
inventário de passados escondidos, sem que minha mãe precise falar, eu seja capaz de atribuir algum timbre à 
sua voz. Para inventar sua história, arquiteto outra casa em sua boca vazia.  
 

Quando eu era menino, todos os confrontos da minha família com a linguagem, sobretudo de minha mãe e 
minha avó, me fizeram ter inconscientemente alguma coisa de proximidade e energia com certa filosofia pré-
socrática. Eu não sabia o que era isso, é claro, mas de alguma forma já havia sido contaminado por ela. Busquei 
na observação das árvores, tantas vezes sentado no quintal de casa, muitas explicações sobre a origem do 
mundo, só que do meu mundo, do mundo criado por minha avó. Como poderia eu gozar dessas existências 
para fazê-las dela um ato de escrita? Lidar com o fantasma da minha avó aqui é meu acerto de contas. Essa 
ancestralidade me deixou uma herança da qual a escrita me expurga. Mortos, mortos, mortos – todos mortos 
falam. Suas histórias respiram junto do meu corpo, tiram minha mão do ostracismo. Falta ainda incorporar ar 
fresco ao organismo. Mas meu corpo é também o corpo de minha mãe. Corpos estranhos presos em corpos 
silenciosos. Cada parágrafo possui um pedaço de língua engavetada na boca da minha mãe, da quase-língua 
da minha avó, cadência de outros corpos. Feito herança negada, a língua fincou-se em um corpo externo ao 
meu, para fora dele para sempre. Poderia fazer dos rastros de silêncio uma tentativa de escritura? Um acerto de 
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contas num salto, numa queda livre na língua, um pagamento de dividendos? Mesmo conjurando a potência 
da tarefa na herança, no arquivo, no percurso de escrita, volta e meia ainda me questiono. Que matéria me 
possibilita ainda insistir escrever agora? Esta história, esta escrita — dentro e fora destas páginas — deveria ser 
continuada de alguma forma, forçando anotações atrás de fotografias. Escrita sempre secreta, nem que para isso 
seja preciso, em nome de pactos antigos, arcar com os prejuízos que, tão fortes, poderão recair sobre o corpo. 
Esquecer o passado ou abraçá-lo? Escrever histórias dos mortos, quase impossíveis de serem resgatadas ao todo, 
isso tudo parece maligno. Sua pertença ao presente acaba sempre entre imposição ou emancipação. É mais 
seguro, e muito mais saudável, contentar-me de vez com o que ficou para mim. 
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Percurso dois 

Nuno Ramos, ou manusear restos, esculpir fantasmas 
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Não escorrer como tinta, não se quebrar como osso 

 
Em cada conversa que tive com algum amigo, nos últimos anos, a respeito da minha pesquisa vazia, o nome de 
Nuno Ramos sempre aparecia como acolhimento para habitar o inabitável da tese.  Talvez tenha sido a leitura 
da obra “Sermões”, publicada em 2015 por Nuno Ramos, que me levou a implicá-lo na tese, como tentativa de 
construção obstinada da pesquisa. Não tenho certeza, talvez isso seja uma injustiça com as outras obras, mas é 
certo que fiquei refém dessa trama, a qual atesta novamente a capacidade do multifacetado artista paulistano 
de provocar certo desequilíbrio nos que fazem a concessão de lê-lo linearmente — leitor que se segura e se desvia 
nessa narrativa apenas pela proposição temática que coloca o enredo em contiguidade com o discurso religioso 
referido no título. Essa imposição aparece desde o início. Do diálogo entre Nuno Ramos e Padre Antonio Vieira 
surge em “Sermões” aquilo que, por vezes, de modo ambivalente escapa e conduz às escarpas deste texto – tal 
qual dois grandes manipuladores das artimanhas da língua portuguesa, a astúcia do artista e do jesuíta em fazer 
colidir signos permeáveis de significados polivalentes resulta sempre na feitura de uma enunciação trapaceira, 
uma oratória engenhosa e barroca, marcada pela mistura excessiva de materiais e pelos detalhes em 
cromatismo forte, nada sutil, em função de orientar experiências subjetivas singulares e intervir nelas, 
confrontando seus interlocutores com um tempo presente destroçado por pulsões fantasmáticas. Nuno Ramos, 
ao comentar a respeito de sua habilidade com a palavra, em entrevista concedida em 2011, atesta um paroxismo 
peculiar da sua obra: à medida que o artista assume uma relação difícil e afásica com a literatura, tendo em vista 
o olhar contemplativo que mantém com o texto, também revela sua facilidade em escrever, o que, em sua 
convicção, pode conduzir a escrita de suas obras ao risco do esvaziamento discursivo. Sobre essa aporia no que 
se relaciona à escrita, o artista continua dizendo: 
 

Comecei querendo ser escritor desde os doze, treze anos [...]. Quando isso estava para dar 
um primeiro passo mais constituído, eu não consegui, isso lá pelos dezoito, dezenove 
anos. Comecei a estudar filosofia, ler uns livros mais difíceis, não sei se isso complicou um 
pouco, mas acho que não, acho que era alguma coisa que escrevia, escrevia, escrevia e não 
sabia do que estava falando, achava aquilo um vazio e tal. 128 

 
Com uma vasta obra reverberada pela crítica de arte contemporânea, o desenraizamento de Nuno a um lugar 
estanque o permite atuar como pintor, escultor, roteirista e escritor de ensaios, ficção, poesia. Questiono: como 
seria possível adjetivar Nuno Ramos de acordo com a matéria com a qual ele manuseia? Afinal, é coerente 
encontrar uma matéria aglutinadora e uma imposição unilateral em substancial parcela de suas produções? 
Creio que a resposta seja uma peremptória negativa, em face de todo o esforço da crítica em enunciar a 
descontinuidade de sua produção. De fato, seus trabalhos são reconhecidos por sua base híbrida entre 
linguagens e diversificada em materiais, o que acabam por radicalmente aniquilar a segurança, provocar 
transvasamentos, danificar o sistema erguido pela tradição da arte. Contudo, no início de sua carreira, seus 
modos de produção verbal não dispunham, em tese, da característica que conduziu o artista para a notoriedade 
crítica que facilmente alcançou no campo das artes. Dominar o discurso verbal, manipulá-lo, revolvê-lo na 
língua, para Nuno, não proporcionava, no começo de tudo, que ele colocasse seu corpo à prova, tal como o 

 
128 Cf. RAMOS, Nuno. Transformar a desmesura em liberdade. [Entrevista concedida a] Rodrigo Naves. 2011. Disponível em: 
<http://www.nunoramos.com.br/portu/depo2.asp?flg_Lingua=1&cod_Depoimento=36> Acesso em 23 dez. 2018. 
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manejo dos materiais e processos acabou permitindo na sua íntima relação com a materialidade inerente às 
criações no campo da visualidade. Ainda que a literatura, em mútua intercessão com outras matérias ampliadas, 
pudesse ser o campo de maior contemplação e domínio para ele, a inserção num modelo de código distinto do 
que lhe era confortável naquele momento foi o que impulsionou a criação de seus primeiros trabalhos visuais, 
feitos a partir da década de 1980. Do encontro físico entre suas mãos com areia, caules, destroços, sal, líquidos 
e tintas, na contradança criativa executada no atelier, na produção de suas obras que abarcavam as prerrogativas 
de um início, Nuno Ramos encontrou uma predisposição para a irreverência além de espaço para a 
movimentação, percebidos fatalmente por ele ainda em sua juventude: 
 

A coisa de artes plásticas, para a qual não tinha preparo nenhum, começou quando tinha 
vinte anos. Quer dizer, eu tinha uma bagagem na literatura que não tinha como artista 
plástico. Mas o fato de ser uma coisa muito física, muito corpórea, que o meu corpo fazia, 
que eu ia derrubando as coisas, muito atrapalhado, muito fora de mim, me deu uma coisa 
de que precisava e que a literatura não me dava.129 

 
Na entrevista intitulada “Transformar a desmesura em liberdade”, concedida por Nuno Ramos a Rodrigo Naves, 
o crítico de arte aponta, em meio a um questionamento ao artista, certas vantagens no rompimento da noção 
de um caráter inato à produção de Nuno. Para ele, o fato do multiartista se inserir em um jogo “que admira, mas 
desconhece os procedimentos e exigências”130 conduziu à forma de suas criações a incorporação de um certo 
amargor que reconduz e restitui a arte como possibilidade de experiência e não apenas como harmonização de 
questões estéticas evidentes. Posto que Nuno tenha conseguido, a partir dos anos 90, criar regras próprias para 
o jogo disjuntivo que estabelece com a arte, no preâmbulo de sua carreira, jogava o jogo organizado pelas 
tendências da época. Sem escusas ao risco, Nuno Ramos abriu, em parceria com outros artistas, o ateliê Casa 7, 
em São Paulo, poucos meses após sua graduação em Filosofia na Universidade de São Paulo (USP). Foi a partir 
das vivências no ateliê, com a produção da série “Quadros sem título”131, seu primeiro trabalho, datado de 1987 
— e produzido ininterruptamente até 2008 — que ele estabeleceu seu contato inicial com a pintura. Utilizando-
se de artifícios composicionais cuja base era vaselina e parafina, o instante inicial dessa produção plástica atraiu 
o artista para a apropriação de recursos estéticos neoexpressionistas — pelo uso misturado de materiais diversos 
e pela estética de figuração —, o que, de certa forma porosa, reverberou em sua produção composicional 
posterior, com impacto decisivo na sua trajetória e na sua relação com as formas e matérias manipuladas.  
 
Mais à frente retornarei a estas relações entre Nuno e o possível desejo de totalidade, o que chamo de melancolia 
do excesso, porque o coloca numa zona de arrebentação da consciência de sua impossibilidade ao mesmo 
tempo em que, numa autoteoria, o coloca em produção. Por ora, o que quero destacar aqui é a relação primeva 
de dentro e fora da literatura com a qual os gestos criativos de Nuno Ramos exercitaram em décadas passadas, 
articulando os paradigmas de vida-experiência. Na série de quadros “Sem título”, a experiência artística ao 
manusear diferentes objetos possibilitou a profusa aglutinação de elementos matéricos multifacetados – 

 
129 Ibidem, 2011. 
130 Ibidem, 2011. 
131  Todos os trabalhos plástico-visuais mencionados nesta tese estão documentados e disponíveis on-line no site oficial do artista: 
<www.nunoramos.com.br>	 
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estética peculiar à época pelo ponto de vista conceitual – sem que o resultado da imagem pudesse gerar uma 
superfície plana, tal qual a noção tradicional de tela conclama, sem homogeneidade ou acabamento: “o que 
vemos é apenas o resultado precário de um processo, um momento de equilíbrio que por pouco não se quebra. 
A superfície úmida dos quadros denuncia que o objeto de arte, a obra como em geral a entendemos, ainda não 
está pronta, e não o estará nunca”.132 Surgida como um dos desdobramentos das correntes do Pós-Modernismo, 
a tendência artística neo-expressionista, que parece insistente alimento para a geração de Nuno Ramos, advém 
do solo alemão com a retomada e reconfiguração de certos traços expressionistas, a partir do impacto que as 
produções de vanguarda de Joseph Beuys tiveram sob vários jovens a partir da década de 70. No caso do ateliê 
Casa 7, na reflexão empreendida na escrita do ensaio “A trajetória de Nuno Ramos”, o especialista na obra do 
artista e crítico de arte Lorenzo Mammí percebe: 
 

O entusiasmo com que a nova corrente foi recebida talvez se devesse mais à crise das 
velhas linguagens do que à qualidade objetiva das novas obras. Vez por outra, essas 
pinturas reaparecem nos museus e em exposições antológicas. A maioria revela boa dose 
de ingenuidade, no apetite desordenado com que se apodera de elementos estranhos ou 
esquecidos. Todavia, se comparadas com a burocratização da vanguarda ou a aceitação 
acrítica do pós-modernismo que caracterizava a produção emergente daqueles anos, as 
obras da Casa 7 atestam pelo menos uma vitalidade saudável, uma vontade de 
questionamento que não se contentava com um bricolage de superfície, embora ainda 
não possuísse os meios para ir muito em profundidade.133 

 
Para o crítico, Nuno era o que, àquela época, no círculo da geração de 1980, criava obras com a menor densidade 
técnica, uma vez ser o integrante do grupo que menos tempo ao trabalho com as artes plásticas dedicava. Tudo 
isso, no entanto, desemboca o artista para a construção de um itinerário autoral muito próprio pouquíssimo 
tempo depois, escapando intrépido de um amontoado seguro de técnicas pré-estabelecidas. Nas primeiras 
criações da série “Sem título”, a partir do uso de uma miríade de materiais, de objetos e de tintas, cujas 
densidades e texturas são variadas, sobressaem-se imagens com uma figuração difusa e abstrata, traço particular 
que, em conformidade com a leitura empreendida por Mammí, já sinalizava uma espécie de disjunção técnico-
estilística, uma relação já conflituosa com as propostas neo-expressionistas e, indiretamente, com os limites dos 
seus contornos. Como se pode constatar, a dimensão de uma potência no fracasso de se coadnuar com seus 
pares, apregoada pelos trabalhos de Nuno Ramos, ganha forma já no início da sua carreira e contrabalaceiam 
os seus primeiros projetos estético-visuais na contramão de tudo: 
 

A figuração é frágil, baseada na assimetria de detalhes menores e grandes massas 
pesadas, sobre as quais a tinta se distende com prodigalidade. A superfície não diz nada 
sobre os corpos que envolve, porque seus matizes são pobres demais e sua densidade é 
excessiva. Por outro lado, a luz não penetra nas cores, é rechaçada por elas como por uma 
cama elástica. Em vez de permitir que a figura emerja, a tinta nos separa dela.134 

 

 
132 MAMMÍ, Lorenzo. Trajetória de Nuno Ramos. In: TASSINARI, Alberto; MAMMI, Lorenzo; NAVES, Rodrigo. Nuno Ramos. São Paulo: 
Editora Ática, 1997, p. 12. 
133 Ibidem, p. 188. 
134 Ibidem, p. 13. 
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Exercitar a leitura do conjunto de produções híbridas assinadas por Nuno Ramos na contemporaneidade, numa 
perspectiva de maior amplitude, nos permite compreender talvez a originária relação de tensão entre materiais 
e linguagens que dão continuidade e descontinuidade às suas obras. Aposto nessa relação como gesto de 
subjetividade melancólica de Nuno Ramos, a qual, para além das inúmeras obras que não se pacificam com a 
política do seu tempo, climatizam-se, a meu ver, pela noção de inacabamento e alcance frágil de uma totalidade 
ilusória por meio do excesso. Sem a pretensão de ler analiticamente toda vasta produção de Nuno, o sentido de 
incluir a menção à série de quadros “Quadros sem título” neste estudo nos serve à propósito como figura-
argumento que, em nível inicial, nos faz pensar que a orgia de estilos da década de 1980 — decorrente da crise 
das vanguardas em seu sentido ideológico e teórico-crítivo — talvez tenha sido responsável por colocar o artista 
imerso em uma rede de influencias capaz de proporcionar a criação de obras nas quais a matéria se expande, se 
dissolve, se derrete, se arruína e se restitui, criando autoteorias e atravessamentos entre linguagens díspares 
que problematizam a materialidade, seja antes no campo da visualidade, seja posteriormente na produção 
verbal. Relembrar aqui o espaço-tempo de origem do conjunto inicial da série “Quadros” permite também 
desdobramentos de leituras das obras que já estariam porvir na trajetória de Nuno Ramos ainda naquela época, 
adensando-as de camadas de sentido que engenhosamente provocam a fruição entre materiais que se 
processam no exercício-limite radical de sua produção. De fato, a arte de Nuno Ramos absolutamente não é sutil 
– ela grita aos expectadores o que a mudez da referencialidade talvez não consiga mostrar. No abismo que se 
arrebenta e se alarga entre as coisas e os seus significados, no mutismo-tagarela das formas, o trabalho do 
multiartista paulistano se instala, provoca uma erupção matérica que aproxima sua prática, é claro, guardada as 
devidas proporções, da classificação paradoxal de um potencial artista de vanguarda que surge em meio à crise 
das vanguardas. Daí, da forma obtusa de aglutinar quaisquer materiais díspares, também residiria a melancolia 
ativa dos seus constructos artísticos frente ao mundo em fragmentação. 
 
Breve e necessário recuo cronológico. Já na década de 1950, Lygia Clark, em sua proposta de dissolução entre 
a pintura e a moldura, reforçou as tensões neoconcretas com os suportes tradicionais, expandindo a obra para 
fora dos limites quadrantes de uma armação. Esses experimentos inovadores de inversão do suporte acabaram 
conduzindo seu trabalho, fazendo com que a arte assumisse outros espaços críticos de produção, pensados como 
edificações e instalações — um conceito ampliado para a escultura — e experiências sensoriais, tais quais os 
trabalhos dos seus contemporâneos, Hélio Oiticica e Tunga, de forma semelhante empreenderam na mesma 
época. De relevância categórica para os desdobramentos dos quais as artes visuais experimentariam dali em 
diante, a década de 1960, em contiguidade com as transformações ocorridas nos anos anteriores, induziu, por 
meio da associação crítica entre os eixos político, econômico e cultural, uma espécie de origem difusa ao que 
chamamos hoje de arte adjetivada como contemporânea. A esse propósito, as criações artísticas dotadas de 
maior emancipação dos materiais e das formas – aspecto que se consubstanciou a partir da reflexão e provocação 
de Marcel Duchamp acerca do conceito antípoda de antiarte – sustentaram os agudos debates da década, os 
quais envolviam uma reconfiguração estético-conceitual dos objetos estéticos produzidos na fragmentação da 
arte enfrentada na pós-modernidade. Com a disposição para explorar lacunas entre significante e significado, a 
arte pós-moderna, como percebe Hal Foster, “por seu impulso para subverter as normas estilísticas, para 
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redefinir as categorias conceituais, para desafiar o ideal modernista de totalidade simbólica”135, entra em debate 
intensivo e voraz. Feito um jogo de espelhos, o qual produz uma nova imagem do corpo inserido em um espaço 
irreal ao mesmo tempo que assinala a concretude desse índice já existente, a ambivalência constituinte da 
geração de 80, por sua vez, buscou construir suas bases a partir da forte ação reativa que mantinha com a arte 
dos vinte anos anteriores, apresentando uma relação de entrelaçamento também com a arte de agora: 
 

Nas décadas de 1960 e 1970, a arte viveu celebrando a própria morte. Dissolvendo a 
distinção entre arte e vida, renunciando a seu corpo sensível, buscando o limite do 
impronunciável ou do invisível, toda obra se propunha, virtualmente, a ser a última, 
aquela que declarava xeque-mate ao sistema da arte. A geração de 80 pareceu reagir 
contra isso, reivindicando o direito a um jogo livre e exuberante com um repertório 
herdado. Recuperava assim um amplo território de imagens, mas essas imagens já não 
remetiam a nada além da própria história da arte. Irônica por excelência, produzia obras 
que falavam de outras obras, metáforas de metáforas. Nada disso parece aplicar-se aos 
artistas mais recentes: a maioria volta a buscar os limites da arte, como há vinte anos, mas 
sem o impulso iconoclasta e utópico que caracterizou aquela época; por outro lado, esses 
autores mantêm um distanciamento entre irônico e melancólico, uma falta de 
comprometimento com um estilo ou uma técnica determinados que remete aos artistas 
dos anos 80”.136 

 
O que aproximaria a palavra poética de Nuno Ramos desse manancial crítico da arte? Com a força de um trabalho 
que ora se aproxima, ora se distância da arte das décadas anteriores, o problema da materialidade na obra de 
Nuno Ramos a partir dos anos 90, evidencia, do ponto de vista artístico-conceitual, uma dobra e um certo 
escoamento incontrolável de energias em suas variadas criações. Os materiais se dispõem no ateliê para, em 
comunhão forçosa, adornar e provocar o entrechoque no contato com outros materiais, os quais se embrenham 
livremente e figuram dispersivos pela obra. No âmbito verbal, no texto “Cujo”, de  1993137, seu primeiro livro 
publicado, ainda que amplamente instalado nas nuances do signo verbal, existe a construção de uma espécie 
de narrativa de bastidores, na qual aparecem essas torções entre materialidade e linguagem enfrentadas nos 
exercícios-limites das visualidades produzidas pelo artista. Formado como uma espécie de diário ou livro de 
anotações dos registros criativos do atelier, “Cujo” compõe-se de pequenas narrativas e descrições dos 
confrontos estético-conceituais e das inflexões variadas decorrentes do seu percurso criativo em ateliê. Enquanto 
estética, na continuidade de zonas relacionais com materiais heterogêneos, Nuno constrói um livro que 
demarca, pela primeira vez em sua carreira, o diálogo plástico-discursivo entre uma obra visual pré-existente e 

 
135 FOSTER, Hal. O retorno do real: a vanguarda no final do séc XX. Trad. Célia Euvaldo. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p. 92. A respeito 
da circunstância e da fonte da citação, torna-se fundamental destacar essa aguda crítica pós-moderna que refletiu acerca do valor da obra 
de arte, em termos gerais, no contexto de pós-produção duchampiana. Nesse instante, a relação consubstancial entre os valores estético 
e utilitário fez irromper uma terceira categoria, agora contígua, na qual os dois valores convertam-se em apenas um. Diante da 
prefiguração de uma arte voltada para o mercado, ganha evidencia o pensamento de Foster ao atestar que, no ínterim da cultura de 
massa, a assinatura do autor na obra conduz a uma análise que leva à percepção de uma valorização maior do que a própria obra em si. 
136 MAMMÌ, Lorenzo. O que resta: arte e crítica de arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 13. 
137 O livro “Cujo” foi publicado pela primeira vez em 1993 numa triagem de 150 cópias assinadas por Nuno Ramos. Essa primeira 
publicação, feita em papel quase transparente, soa feito um movimento estético encenado para fazer com que palavras impressas em 
uma fina página estivessem em refluxo, em contiguidade permanente, com os escritos da outra página, numa proposta de sobreposição 
visual da matéria verbal com efeito visual. Essa estratégia plástico-verbal parece um esforço contínuo para questionar as tensões a respeito 
da pele dos materiais e da visualidade, gesto contínuo a obra de Nuno Ramos. No mesmo ano, a Editora 34 foi responsável pela primeira 
publicação oficial da obra, que foi reimpressa em 2011, sem as características físicas originais. 
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o discurso verbal, linguagens que se retroalimentam no livro. Em páginas finíssimas, específicas para o projeto 
gráfico da primeira publicação, com a palavra transpassando o papel, instala-se uma poética de 
transvasamentos, em palavras curtas, mas carregadas todas de potência de reverberação e transbordamente do 
choque matérico exterior. Nesse sentido de construção do suporte-livro, as incursões verbais dispostas em “Cujo” 
servem ao propósito da formação de recortes generalizantes das suas próprias experimentações vivenciadas no 
seu ateliê de criação, expostas de modo estilhaçado e não-hierarquizado em reflexões pouco evolutivas nas 
páginas do livro. Em parágrafos não-raro desconexos entre si, em frases sintaticamente independentes, num 
discurso entrecortado, a narrativa acumulativa vista em “Cujo” soa como uma busca pela compreensão da 
trajetória plástica trilhada pelo artista até aquele instante, início da década de 90. Não estranha, por isso, que 
em variados trechos do livro constem referências a obras visuais anteriores e posteriores à primeira publicação 
– a aposta inicial talvez fosse deixar a palavra vaguear pelos desafios e pelas errâncias do seu percurso plástico. 
 
Por fazer dessa prosa poética uma conjunção de palavras em desvios e continuidades, quase sem interrupções, 
o narrador parece abir espaço para uma prática discursiva metalinguística pouco preocupada com narratividade, 
como realizou com alguns textos do posterior “O mau vidraceiro”, publicado em 2010. Composto por metáforas 
e reflexões linguísticas e criativas humoradas, esse livro de contos fora claramente inspirado em “Pequenos 
poemas em prosa”, escrito por Charles Baudelaire, no qual o contato com a obra do poeta francês permitiu a 
criação de procedimentos nos quais parece anunciar uma baliza prévia de leitura em que “se adivinham o 
desespero prosaico, o realismo crítico, a crueldade distante que caracterizam o poema em prosa oitocentista”138. 
O que estaria em propósito em “Cujo”, de outra parte, é um movimentar-se livre na linguagem, deslizar-se nela, 
com certo desejo de produzir linhas de força que a empurre, a própria linguagem, a um grau intensivo de tensão 
e reflexão que se opera na escrita crítico-criativa sobre arte. Esse diálogo entre as práticas visuais e a produção 
escrita sinaliza que Nuno Ramos, como aponta a crítica feita por Tassinari, “ao procurar por estruturas linguísticas 
compatíveis com a autonomia da matéria, descobre, dentro da linguagem, o elemento matérico, de modo 
inarticulado”139. Daí, na superfície do papel, ele não deixa de experimentar simbolicamente diversos materiais, 
metamorfoseando-os, no caso radical do livro “Cujo”, em fragmentos como interrogação e concepção de 
constructos visuais, tal qual exercita no atelier. A acuidade de Nuno, com base na relação entre as potentes 
visualidades e a bem construída poética verbal, dá-se no movimento pendular entre inventar a pele das coisas 
– aliás, também torcê-las ou arrancá-las – e retirar a superfície de significado para colocá-lo em suspensão e 
devolvê-lo, posteriormente, no atrito entre matéria e palavra, no cotejamento entre acepções díspares. Todo esse 
gesto parece ser feito por uma perspectiva originária de afinidades não imitativas, convertendo a subjetividade 
com a qual as modulações e oscilações das matérias são encaradas: 
 

Devolver a cada pele as outras que perdeu, a fumaça à água, à gasolina, ao vidro. (...) A 
troca constante entre as qualidades das peles devolveria ao mundo sua potencialidade 
original: a de tudo tornar-se a aparência de tudo, sem privilegiar nenhum momento 
específico. Seria preciso que o centímetro se assemelhasse ao quilômetro, o um ao vário, 

 
138  SÜSSEKIND, Flora. Entre trava e fluxo, a demora em vidro. O Globo, 21 ago. 2010. Caderno Prosa & Verso. Disponível em 
<http://fdag.com.br/app/uploads/exposicoes/648654.pdf> Acesso em 21 jan. 2019. 
139 TASSINARI, Alberto; MAMMÌ, Lorenzo; NAVES, Rodrigo. Nuno Ramos. Fotografia Eduardo Giannini Ortega; projeto gráfico Fábio 
Miguez, Marcia Pastore. São Paulo: Ática, 1997, p. 201. 
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o dia à noite etc. Todas as medidas quantitativas, devido à sucessão inesgotável de 
possibilidades, ficariam reduzidas a uma única medida. O mesmo com as cores, as 
palavras, as notas musicais. (...) Assim o todo se faria o tempo todo, numa monotonia 
variada, sem dar tempo ou nome aos seus pedaços.140 

 
Operar uma leitura da plasticidade do discurso de Nuno Ramos mediante o diálogo verbo-visual de suas obras 
é prestar atenção aos desregramentos da linguagem. Prestar atenção também aos pontos de contato com a 
noção de melancolia do execesso, comprometida com os processos de subjetivação hoje. Penso, agora, que foi 
a partir da minha leitura de “Cujo” — uma das primeiras obras de Nuno Ramos com a qual tive contato — que se 
desencadeou uma vontade de também avançar na trilha já tanto percorrida pela fortuna crítica dedicada a pensar 
a materialidade em sua obra. O próprio artista parece já resolver inúmeras problematizações que a crítica ainda 
faz sobre os limites e as tensões geradas no enlace entre materiais: “a matéria deve caminhar disforme, dispersa, 
irrepetível, portanto moralmente insubstituível, individuada, indiferente a nós, inclusive. No limite, não poderia 
ser vista, nem sentida, nem ouvida, nem provada”141. Inclusive, vale mencionar, até meados de 2014, com a 
exposição “Ensaio sobre a dádiva”, todos os objetos antes usados por Nuno em seus trabalhos visuais estavam 
quase sempre sob a égide da transformação, da colagem, da fusão, do derretimento, nunca antes inalterados. 
Essa dinâmica visual aparece na dimensão discursiva de “Cujo”, texto quase profético às obras plástico-visuais 
porvir, carregadas de energia, com uma enunciação bruta sempre formulada “no limite entre a potência e o ato, 
como se quisessem apreender este momento em que a forma não está completamente formada, no qual a 
potência não passa completamente ao ato”142. Por esse motivo, a possibilidade de seguir um caminho crítico 
que comungue novamente a relação entre linguagem e materialidade só se tornou concreta para mim à medida 
que pude notar, na miríade configurações das diversas obras de Nuno elencadas para este estudo, uma 
particularidade conceitual e uma inclinação negativa ao abordar o signo da melancolia e as imagens de tudo, 
tomados por mim como artifícios críticos para ler os seus trabalhos. Exercitar aproximações com a ideia torcida 
de uma melancolia afirmativa é assumir uma perspectiva provisória que aposta no risco das conversas muito 
particulares que estabeleço com os trabalhos de Nuno Ramos. 
 
Essa aposta nos processos de subjetivação enlutado-melancólica ganha aqui potencialidade porque, em ocasião 
da abertura de “Ensaio sobre a dádiva”, na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, o próprio Nuno abre o 
jogo e confessa a percepção que sua esposa teve sobre uma radical alteração de sua obra, inclusive referente 
aos materiais manuseados, a partir dessa exposição realizada em 2014: “Ela diz que eu saí do luto da minha 
mãe e que cheguei a uma coisa mais alegre, mais jocosa, e fiquei feliz com isso”143. Essa alteração afetiva radical, 

 
140 RAMOS, Nuno. Cujo. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2011, p. 63. 
141 Ibidem, p. 15. 
142  SAFLATE, Vladmir. Nuno Ramos e suas buscas. Folha de São Paulo, Colunas, 11/09/2015. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/2015/09/1680023-nuno-ramos-e-suas-buscas.html> Acesso em 10 jun. 2019. 
143 RAMOS, Nuno. Mostra apresenta um novo Nuno Ramos. [Entrevista concedida a] Audrey Furlaneto. O Globo, Rio de Janeiro, n.p., -
01 jun. 2014. Disponível em <https://oglobo.globo.com/cultura/artes-visuais/mostra-apresenta-um-novo-nuno-ramos-12681145> 
Acesso em 11 de janeiro de 2019. Nessa breve entrevista, nos comentários do artista, ele considera que a exposição “Ensaio sobre a 
dádiva”, realizada em 2014, instaura um momento considerado “menos épico” da sua carreira, mas reconhecido como potencializado 
por sua esposa, mediante a percepção de uma radical alteração nos materiais e percursos criativos de suas obras feitas após este ano, 
talvez como consequência de uma suposta “superação” do luto pela morte súbita da mãe, a historiadora Dulce Helena Pessoa Ramos, 
falecida em janeiro de 2011. 
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aliás, também parece fecunda para pensar os limites e as reconfigurações do trabalho a partir dessa possível 
guinada do artista diante de sua produção como um cuidado de si. Sob essa perspectiva, o trabalho formal do 
artista-escritor, dado no agenciamento e na colisão de materiais heterogêneos e nas proposições estéticas por 
ele delineadas, desdobra uma possibilidade de ler sua obra com um olhar agudo e obstinado, comprometido 
com uma singularização que busca, nesta pesquisa, acolher a chance de que seus gestos plástico-discursivos 
componham um campo de ação afirmativa da arte frente ao presente mortal, resignificando o luto e a 
melancolia, comum às subjetividades emergentes, dada também a consciência da impossibilidade de abarcar 
as matérias em sua totalidade e de alcançar o que está debaixo da pele esgarçada de todas as coisas, nessa 
espécie de “casa vazia” encontrada em tudo. Esticando essa aposta para o pensamento filosófico, a lógica de 
Deleuze vem a caracterizar como problemático o ponto que se rompe quando séries se sobrepõem (contínuas 
interrelações subjetivas e singulares) dando origem aos acontecimento. O que, portanto, permite dizer que, no 
intervalo entre o desejo intensivo por um sentido totalizante e a consciência de impossibilidade desse gesto, o 
papel da arte, a meu ver, seria sempre o de interrogar-se sobre como se mover e funcionar nesse território de 
indeléveis sentidos móveis: “O problema é determinado pelos pontos singulares que correspondem às séries, 
mas a pergunta, por um ponto aleatório que corresponde à casa vazia ou ao elemento móvel”144 . Nesse 
movimento, o que considero como a consciência melancólica desse imperativo impossível do sentido se dá em 
tessituras e materialidades difusas e potentes, como força de levante e contraposição à certa “brutalização da 
percepção”145, como bem aponta a crítica de arte contemporânea quando avança sobre a obra de Nuno Ramos: 
“talvez não haja gesto crítico mais forte do que recusas às ilusões de completude, ou seja, livrar-se da imagem 
de uma completude cuja violência normativa nos impede de explorar o sentido da resistência de nossos trajetos, 
da insubmissão de nossa materialidade”146.  
 
  

 
144 DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. Trad. Roberto S. Fortes. São Paulo: Perspectiva, 2007, p. 85. 
145 SAFLATE, op. cit., n.p. 
146 Idem. 
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Para dar concretude ao disforme, derreter o que é firme 

 

Na profusão dos constructos artísticos-literários de Nuno Ramos, as palavras em desordenamento e disjunção 
assumem uma força plástica, um ímpeto que desemboca não apenas em um dizer representativo e esvaziado 
de sentidos latentes, mas, ainda mais forte, vai ao encontro de um discurso que encarna e expressa o que está 
embaixo da pele de cada vocábulo. Em Nuno, o investimento pictórico e as instalações em grande escala, as 
quais não raramente furam a arquitetura de galerias e museus, entram em zona de equiparação em relação ao 
seu trabalho no suporte do livro, em escala naturalmente menor, deixando clara uma associação a qual não 
abafa a noção de que uma obra e outra mantém em contato. De mesmo modo que materiais concretos se 
derretem, metamorfoseiam e adquirem novos significados nos constructos instalativos de Nuno, as palavras-
matéria se tornam outro motor de incessante desdobramento e reconfiguração das formas, dando espaço 
privilegiado as possibilidades de abordagem e de produção de imaginação a partir das variadas imagens 
suscitadas pelo texto, no que diz respeito ao poético e conceitual. Tanto em “Cujo”, quanto na maioria de suas 
obras verbo-visuais, a convergência de linguagens e materiais feita pelo artista, de fato, parece querer dar conta 
de uma relação de pertencimento com o seu tempo sem que precise produzir, no entanto, uma obra que se 
submeta ao mimetismo às vezes redutivo, mas, ao contrário, potencializa a indelével conjunção entre materiais 
díspares e disformes. Essa dinâmica não raro coloca o sentido em deriva, ao mesmo tempo em que manuseia 
as formas até sua exaustão, cortando-as e suturando-as a um só tempo. Mas é no instante em que a separação 
ou a aglutinação dos materiais deixa de ser o expoente de visibilidade mimética que a experiência criadora dos 
gestos artísticos verbais de Nuno acredita desponta “o norte de seu trabalho: a revelação de uma instância bruta 
da realidade, avessa à conversão do mundo em imagem, como apregoa o discurso pós-moderno”147. 
 

Criação e destruição de ocupações, edificações e constructos artísticos fundamentados na justaposição e na 
transformação dos mais incomuns materiais e objetos visuais: assim Nuno Ramos também operacionaliza sua 
energia na criação verbal, sobretudo ao considerar o signo linguístico como matéria desdobrável, desmontável 
e passível de reconfiguração, assim como manuseia e manipula substâncias plásticas continuamente em seu 
ateliê. Das suas experimentações constantes, seu fruto criacional é concebido de um modo que permite que, a 
partir de noções operatórias criativas e radicais, a exterioridade do espaço-tempo invada o ambiente recluso do 
museu e, consequentemente, altere a estrutura dos materiais que compõem as obras, oferecendo a elas uma 
alardeada movimentação frente à aparente passividade e inércia dos objetos utilizados. Esse procedimento é 
exteriorizado em narrativas pelo próprio artista, logo nas primeiras páginas de “Cujo”, quando uma das vozes 
enunciadoras realiza um movimento de impulso para fora do ateliê ao contrapor (e depois aproximar) as 
experimentações dos processos plástico e verbal, demarcando sua obsessão singular pela mudança do estado 
físico dos objetos e materiais com os quais deseja arriscar, com os restos e ruínas, mesmo com a palavra:  
  

 
147 NAVES, Rodrigo. Nuno Ramos: um materialismo invulgar. Disponível em: <http://www. nunoramos.com.br/portu/depo3.asp?flg_ 
Lingua=1&cod_Depoimento=38> . Acesso em:  04 jan. 2019. 
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Pus o vidro derretido sobre o breu, que dava uma forma côncava ao feltro. O problema era 
o que fazer com o vidro agora, já que se ele prevalecesse eu teria uma escultura de vidro. 
Bem, poderia derretê-lo novamente, ou lançar asfalto frio para recobri-lo, mas neste caso 
teria uma escultura de asfalto frio. Seria preciso, então que os materiais se transformassem 
uns nos outros ininterruptamente e, o que é mais difícil, encontrar um nome para este 
material proteico, um nome que tivesse as mesmas propriedades.148 

 
Para Nuno, como posso ler, o processo manual com a matéria de trabalho das produções visuais não subjuga a 
escopo verbal. Na tarefa de transmutar o estado físico seus materiais, o artista, como se percebe na obra, esbarra 
num obstáculo que solicita esforço para nomear pela língua comum. Dessa maneira, a linguagem verbal surge 
ali como marca de uma perda, uma relação de corte, uma fissura aberta. Contudo, de modo intensamente 
paradoxal, é no fracasso da própria linguagem – e somente nesse fracasso – que as experimentações de Nuno 
adquirem energia e força bruta de nomeação, ainda que isso soe contraditório, pois é através dessa linguagem 
falível, na busca pelo cumprimento da função referencial, que ocorre o não esgotamento da atividade de criação. 
Não é preciso dar um nome para a nova matéria, mas, sobretudo, sugerir a transformação e o movimento através 
de uma linguagem disjuntiva e disruptiva. Melancolicamente, em lado paralelo a esse uso da linguagem verbal, 
o que o trabalho visual de Nuno Ramos também suscita é uma atividade de leitura da dimensão escondida e 
oculta dos objetos que se expõem, uma apostasia frente ao que viria a ser o simples confronto do olhar. 
Enquanto, em um primeiro momento, os volumes, as texturas, as cores e até mesmo a forma dos objetos se 
impõem sobre os olhos, num processo de percepção do real ao enfrentar a dinamicidade plástica, a obra convoca 
o sujeito para uma operação realizadora de uma visão astuta, aberta, inquieta, que insere o expectador nas 
artimanhas da semiótica para problematizar a imagem e/ou duvidar das formas dos objetos plásticos ali 
expostos. Tentar identificá-los ou rastrear sua origem é uma tarefa infinita. Assim, o discurso verbal se insere no 
mesmo movimento, ao desviar o curso da referencialidade para apontá-la sentidos outros que, só na linguagem, 
tornam-se potencializadores da transmutação e da reconfiguração da matéria manuseada pelo artista. 
 
No núcleo conceitual de “Cujo” encontra-se uma voz narrativa que rumina sobre os atravessamentos de materiais 
e suas dinâmicas de agenciamento. Uma proposição para uma experiência coadunada à ação de olhar, 
germinada pelo campo semântico das visualidades. Essa negociação entre leitura e plasticidade visual – o que 
resulta na composição verbo-imagética do livro – trata-se de uma coextensão da incidência contínua do trabalho 
elaborado no ateliê de Nuno Ramos. Já essa dimensão outra pode ser encontrada ao invocarmos outros modos 
não lineares de ler os constructos plásticos do artista — a decomposição úbere da matéria como estado de 
desfazimento; a forma terminante do trabalho tal qual um corpo morto; o corolário de processos de 
transformação final e irreversível da matéria orgânica; a decomposição da matéria como estado de 
desfazimento; a matéria como acúmulo e retenção de atravessamentos contínuos entre matérias; sobremaneira, 
na conjunção da visibilidade entre linguagem verbal e concretude da matéria transformada. Essa última 
proposta de reflexão sobre a obra não amortece o trabalho de leitura; ao contrário, também a constrói pela 
percepção dos atravessamentos realizáveis entre a concreção do material e as alegorias verbais. Reforçados os 
laços entre matéria e linguagem, excluem-se formas unívocas de enfrentar o livro em sua estética própria, 

 
148 Ibidem, p. 9. 
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responsável por reconstruir, em menor escala, os agenciamentos plásticos da obra de Nuno Ramos. Feito, talvez, 
a partir dessa perspectiva, em “Cujo” parece haver a primeira aparição de um sujeito de enunciação que visa à 
criação de uma textualidade tátil-visual, provocadora de tensões e instabilidades linguístico-discursivas que 
desarrumam quaisquer lógicas pacificadoras. Na base dessa operação de leitura que o sujeito parece provocar, 
Nuno amplia o encontro com algo de excessivo, algo que vaza nos livros que lhe despertam interesse, atestando 
o que, para ele, seria o bom domínio das técnicas de escrita: 
 

Talvez hoje em dia, numa época em que esses valores estão todos misturados, ainda goste 
dos textos em que alguma coisa se descola daquilo que está sendo narrado; alguma coisa 
que não pertence à economia daquilo que está sendo contado salta para fora e você fica 
com um patrimônio excessivo ali, só seu, que dá vontade de reler, de ler em voz alta, de 
usufruir de outra forma. Isso talvez seja escrever bem — um certo excesso, alguma coisa 
que não reflui inteiramente para a operação de que o livro necessita.149 

 
O movimento de operação de que a princípio os livros, em geral, costumam necessitar remonta, antes, a noção 
de espaços e movimentos mais estáveis de leitura. De mesmo modo, é significativo do processo cartesiano a 
arrumação ordenada das peças do jogo da leitura e da escrita, movimento que raramente oferta possibilidades 
outras de desestabilizações, brechas, passagens ou espaços intermediários de tensão com a linguagem visual. 
Culminam, nessa direção, no veio radical de Nuno Ramos, atos de leitura que contaminam e potencializam sua 
escrita a partir do entrechoque com visualidades. Manipular o livro de outra forma, lê-lo em voz alta, reaprender 
a encarar as palavras encerra e apela para um estranhamento que se materializa na assunção de uma demanda 
de desligamento dos aparatos apreendidos de leitura no espaço-tempo comum à tradição da teoria da literatura 
para, despossado de artifícios, revisitar o pacto de origem e explorar novos meios e mecanismos de enfrentar 
palavras-visuais. Algo que ecoa, de certo modo, nessa concepção é o pensamento de Maurice Blanchot ao dizer 
que “para que a linguagem verdadeira comece, é preciso que a vida, que levará essa linguagem, tenha feito a 
experiência do seu nada, que ela tenha ‘tremido nas profundezas e tudo o que nela era fixo e estável tenha 
vacilado’”150. É a partir dessa experiência que nos fala o filósofo acerca da vacilação do que era regular e imóvel 
que a produção verbal de Nuno Ramos — de modo contundente em “Cujo” e, em seguida, em “Ó” — se produz 
numa linguagem fluida e cambiante, mas não incontornavelmente especulativa, pois é na desestruturação das 
lógicas de escrita e leitura que a potência discursiva se ergue. Diante do fluxo-voz narrativo da publicação 
narrativo-poética de 1993, a obra sedimenta não a passagem da materialidade plástica à experimentação 
linguística, senão uma espacialização dos materiais visuais que vazam do ateliê e se instalam na linguagem, 
porque somente nela, resistindo à energia cartesiana, a obra volta a se refazer e se transmutar.  
 
O que parece estar em cruzamento aqui é a criação de dobras, cavidades e brechas na linguagem porosa e 
favorável à fusão entre material concreto e matéria literária em Nuno Ramos. O investimento numa linguagem 
plástico-visual corresponde a uma ativação potencial das suas forças articuladoras, cujos excessos se lançariam 
para fora do texto na produção de agenciamentos heterogêneos. Assim ocorre em sua obra plástica, comentaria 

 
149 RAMOS, Nuno. Sem títutlo. Jornal Rascunho. Texto publicado online na edição 139, em novembro de 2011. Disponível em: 
<http://rascunho.com.br/nuno-ramos/> Acesso em 26 dez. 2018.  
150 BLANCHOT, Maurice. A literatura e o direito à morte. In:______. A parte do fogo. Trad. Ana Maria Scherer. Rio de Janeiro: Rocco, 
2011, p. 333. 
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Nuno, sem que se deixe de estender ao trabalho com as palavras, ao constatar seu movimento singular com as 
chamadas “formas fracas”. De modo análogo aos materiais que se fundem, transfiguram, escorrem e solidificam 
pela ação humana ou do meio físico, tal qual como se estivessem dotadas de vida e organicidade, assim também 
as palavras, em sua relação com a linguagem, descolam-se ao discurso linguageiro, vacilam, trapaceiam, se 
voltam contra o sujeito da enunciação de forma autônoma e arrombam qualquer cárcere de sentido: 
 

Acho que o que acontece no meu caso é que trabalho com uma noção de forma fraca, o 
que me obriga a uma movimentação constante, como se o chão estivesse quente sob os 
meus pés. Este movimento expansivo, como um pulmão dilatando, é decisivo para cutucar 
o mundo e examinar o que a arte pode. Para isto, não tenho à disposição um coração 
formal, universalizante, como o construtivismo tinha. Ao contrário, minha ideia de forma 
é a de uma goma, sempre em potência e nunca completamente determinada.151 

 
Essa espécie de tradução intersemiótica está na base da maioria de suas construções verbais, sendo a 
impossibilidade de totalização seu caráter mais genuinamente melancólico. Quando Nuno afirma que a forma 
das suas produções está inseparavelmente atrelada à noção de goma152, o artista nos autoriza a pensar que os 
processos inerentes de suas obras — nas quais os materiais se derretem, se solidificam, se desmantelam e se 
reorganizam — apontam para um estado originário dos objetos, uma herança material das coisas que retornam 
quase à substância natural de que foram feitas, sem que, no entanto, se possa efetivamente chegar a esse lugar-
momento. De mesmo modo, a decisão de Nuno em manusear os materiais visuais para retorcê-los em si, 
retorná-los à suposta substância de origem, também se assemelharia, em linhas gerais, ao pensamento poético 
e ao seu trabalho com a linguagem verbal, sobretudo no que concerne o lugar da imprevisibilidade do jogo. A 
contraposição em nomear algo e constatar que o nome nada exprime ou elucida daquilo que está sendo 
nomeado encontra diálogo na esteira das reflexões benjaminiana sobre a linguagem. Walter Benjamin, no 
ensaio intitulado “Doutrina das semelhanças”153, datado de 1933, pondera acerca do mimetismo envolvido no 
ato de brincar e, também, no ato de pensar cientificamente, nos quais, para além da imitação, algo anterior e 
originário parecia irromper e adquirir potencialidade.  
 
Em sua reflexão, Benjamin constatou que, nas práticas de brincadeiras infantis, os objetos cotidianos e certos 
ritos adquirem um amplo potencial de significação que escapava à representação redutora, em paralelo ao fato 
de que a profanação de objetos considerados sagrados pelos mais velhos cambiava os sentidos plasmados e 
impostos pelo mundo. Nessa dispersão de significados transmutáveis, no qual a inespecificidade do estado puro 
das coisas geraria uma potencialização do significado, as imagens deslizariam para a validação da fantasia 
potente, descambando para um espaço de origem onde tudo pode se movimentar em profusas direções, 
desordenando e expropriando o estancamento da representação. Nesse modo de pensar a linguagem, 
Benjamin nomeia de “proximidade empática” o procedimento inverificável de afinidades, marcada a partir da 
experiência do homem com a gênese das coisas. Dotadas de particularidades, as coisas, ao serem incorporadas 

 
151 Cf. RAMOS, Nuno. Transformar a desmesura em liberdade. [Entrevista concedida a] Rodrigo Naves. 2011. Disponível em: 
<http://www.nunoramos.com.br/portu/depo2.asp?flg_Lingua=1&cod_Depoimento=36> Acesso em 23 dez. 2018. 
152 Ibidem, 2011. 
153 Cf. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras escolhidas. v. 1. Sergio 
Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
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à experiência singular do homem, ao adquirir novas formas e estruturas, deixam de ser imitáveis e 
contemplativas, passando a engendrar afinidades, tensões e torções. Nuno Ramos, na relação dialógica e 
conflituosa estabelecida entre palavra e matéria, ao conduzi-las muitas vezes a um potente estado originário em 
que o signo e o significado entram em tensão indissociável, faz com que uma linguagem própria se elabore 
construindo uma rede de percepções e construções extrassensíveis em um território expandido onde a 
univocidade se desmantela como um todo. Daí a melancolia irrompe. 
 
Flora Süssekind, no ensaio “Tudo fala”154, pensa outro destaque presente na construção do livro “Cujo” para 
além da questão da mudança de entonação ou curva na linguagem que constituem as “formas fracas” de Nuno 
Ramos. O que ocorre de mais significativo para ela é a reflexão continuada, aspecto que, no contexto da obra 
literária, mantém aceso o desejo de “objetivação das formas e as travas propositadas à determinação da 
forma”155, máculas que configuram o arquivamento das experiências artístico-verbais elucubradas por Nuno nas 
malhas dessa obra escrita. Isso fica ainda mais claro à medida que, na confluência das vozes indefinidas que 
compõem a narrativa de “Cujo”, até mesmo a que se aproxima mais do descritivo e proverbial encontra óbices 
que a fazem realizar dobras e contornos que ultrapassam a redutiva representação ou referenciação para, então, 
nesse ponto, assumir dissonâncias significativas criadoras de uma noção de descompasso ou clivagem entre 
objeto e nomeação, percurso vacilante: “Hoje vi um lagarto. Não um lagarto, uma folha que parecia um lagarto. 
Não uma folha, uma pedra que parecia uma folha. Então é uma pedra, pensei desinteressado”156. O que vale 
destacar como subjacente a todo o livro, a partir da percepção de Süssekind, é que, em certos momentos da 
narrativa, tal qual o excerto anterior, o que é apontado pelo narrador imediatamente é corrigido e rasurado por 
ele mesmo, extraviando o sentido esperado e reconduzindo-o a outro longínquo, aspecto discursivo que encena 
certo exercício de indeterminação o qual, mesmo num contexto menos rígido, mostra-se exponencial na 
produção de pensamento sobre a forma, reflexão que embasa suas experimentações verbo-visuais.  
 
Tudo isso, a nomeação obtusa e o excedente matérico, aponta para uma fratura e um excesso capazes de macular 
a melancolia com traço de levante na obra de Nuno. Justamente por isso, as forças envolvidas nas relações 
materiais e nos processos de subjetivação provocam afetações oriundas talvez da impossibilidade de alcance de 
uma totalidade, mas que não cansa de exercitar a busca até os limites. Embora, em um primeiro olhar, haja  
variados fragmentos do texto nos quais o caráter descritivo irrompa aos olhos e aponte para certos materiais e 
suas texturas originais raramente usados nos trabalhos plásticos, normalmente esses mesmos trechos, como em 
“Encontro no preto: grãos, poeira, oleosidade”, inauguram-se como sequências descritivas e, em seguida, 
encaminham uma interrogação latente sobre a composição matérica, criando um ponto fronteiriço entre 
linguagens, tal como encontrado na sequência do último fragmento citado: “e reparo como penetra no papel, 
como se sempre estivesse ali, parte da natureza original das fibras”157. O investimento de Nuno, então, não se 
aplainaria somente no ato de problematizar a forma, tão discutido pela crítica contemporânea, mas, talvez, em 

 
154 SÜSSEKIND, Flora. Tudo fala – comentário sobre o trabalho de Nuno Ramos. In: RESENDE, Beatriz; FINAZZI-AGRÓ, Ettore (Org.). 
Possibilidade da nova escrita literária no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 2014. 
155 Ibidem, p. 58. 
156 RAMOS, Nuno. Cujo. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2011, p. 21. 
157 Ibidem, p. 55. 
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destacar os embates com a língua na elaboração de uma discursividade plástica que enraíza à literatura sua 
experiência de acumulação estética nas visualidades produzidas em ateliê: 
 

Cujo é um livro de fragmentos que começou um pouco associado ao ateliê, ao momento 
em que adquiri uma identidade mais forte como artista plástico, na coisa dos materiais, da 
mudança entre eles, numa coisa muito íntima com a matéria. Por isso, tem um pouco de 
alquimia no Cujo. A estrutura de fragmento vem da tentativa de mimetizar a corporeidade 
que eu vivia todo dia, de ver a vaselina derreter, de passar o breu, fazer a coisa virar outra. 
Essa alquimia que eu ia criando nos materiais é o que eu tentei captar no Cujo. E desse 
lugar mais corpóreo, já mais assentado, a coisa com a literatura voltou. Na verdade, nunca 
parei de escreve.158 

 
Nessa conflituosa emergência de formas discursivas díspares em “Cujo”, os relatos — fulgurações, frases soltas, 
parábolas, enigmas, aforismos — oportunizam o exercício de um teste de e na linguagem, capaz de conduzi-la a 
um ponto de radical provocação das matérias em seu estado bruto. De modo melancólico, ciente da 
impossibilidade do todo, as descontinuidades verbais do livro não apenas descrevem as manipulações materiais 
feitas em suas edificações, ocupações e construções no seu ateliê; ao contrário, o artista cria vozes distintas — de 
um lado, a voz do artista visual descreve e problematiza seu processo de criação; do outro, um narrador reflexivo 
esgarça e esmiúça memórias como pequenos anagramas irrecuperáveis. O embaraço entre vozes, como afirma 
Augusto Massi na orelha do livro, destaca o processo de colocar em percurso de colisão signos linguísticos 
mediante noções não-linguísticas, ou contra-linguísticas, expondo em conciliação palavras e coisas e, 
consequentemente, criando uma narrativa cuja mácula se dá, como também nos aponta Flora Süssekind, “pela 
proliferação e pela sobreposição de modos expositivos, gêneros e formas discursivas”159. De que modo posso 
embasar minha leitura extensiva de outras obras de Nuno coadunado ao pensamento de Süssekind? Esse 
esfacelamento e essa reconstrução da linguagem pensados por ela altera o ritmo de “Cujo", mas também de 
outros constructos verbais, oscilando entre fluidez e petrificação, movimentação e afasia, em um mover-se pela 
palavra desconfiando de sua fixidez e provando de uma leitura acidentada, cujo ponto intermediário se dá, nas 
palavras de Massi, na atestação de que “todos os materiais convergem para a imagem do espelho”160. Porque, 
em Nuno, é a partir da dinâmica dos reflexos que tudo se torna possível de ser visto por incontáveis pontos 
melancólicos de apreensão de uma totalidade ausente, porque ainda não identificada, mas carregada de 
potência. Na correspondência entre os aforismos narrativos de “Cujo” e o aspecto transitório e potencialmente 
efêmero das matérias difusas usadas nos seus constructos visuais do início dos anos noventa, surge a proposição 
proferida por Nuno de que “a matéria deve caminhar disforme” e, continua ainda ampliando, “dispersa, 
irrepetível, portanto moralmente insubstituível, individuada”, conduzindo-a a um limite onde “não poderia ser 
vista, nem ouvida, nem sentida, nem provada.”161 
 

 
158 MARQUES, Ivan. Nuno Ramos: entre a matéria e a linguagem. A arte híbrida e o pensamento sem fronteiras de Nuno Ramos. Revista 
Cult, ed. 144. Disponível em: <https://revistacult.uol.com.br/home/entrevista-com-nuno-ramos/>. Acesso em 10 jan. 2019. 
159 SÜSSEKIND, Flora. op. cit., p. 59. 
160 SUSSEKIND, Flora. Orelha do livro. In: RAMOS, Nuno. Cujo. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2011. 
161 RAMOS, Nuno. Cujo. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2011, p. 15. 
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Ainda em “Cujo”, a problemática melancólica da nomeação recebe mais evidência, na tentativa de devolver às 
coisas a noção de que por trás do nome existiria um sentido latente, escondido, formado por materiais difusos, 
metamorfoseados em novos objetos, por força humana ou orgânica. Essa insistência nas ressignificações 
encontra terreno fértil nas proposições narrativas desse livro em especial visto que, como o próprio título da obra 
nos apresenta, o termo “cujo”, além de morfologicamente ser um pronome relativo, no escopo semântico-
pragmático também pode se referir à pessoa indeterminada ou de quem não se quer expor o nome: “o dito 
cujo”. E se até mesmo o que é indeterminado em sua natureza recebe uma nomeação por aquilo que carrega 
como incógnita, não um sentido primevo e original melancoliza o processo de fixação nesse exercício-limite da 
linguagem. Logo, a ideia de que um termo vem a se reduzir a mero vocabulário é o argumento de Nuno Ramos, 
tal qual pensado de Saussure em diante, para retorcer às palavras, colocá-las em contiguidade com as dinâmicas 
plásticas que empreende em seu ateliê, num esforço de manipulação verbal consciente do vazio que há embaixo 
da pele das palavras, apesar de toda sua elasticidade e maleabilidade. Como se fosse uma busca pela insurreição 
de uma língua própria, Nuno Ramos se inquieta: 

 
Não sei como coisas tão díspares se juntam pelo nome. Podemos pôr palavras juntas, mas 
não os dias e as aves. Os animais têm ancas e suas ancas são cobertas pela pele. Uma pedra 
é tão distante de outra pedra, vizinha, mas nós dizemos pedra, nós, bichos de carne, que 
nem um corpo duro temos, só esta bolha fraca e molhada. Dizemos rosas às rosas e nosso 
dedo aponta. Nosso sexo empina. A pedra de nossa lápide e o cal que nos termina, estas 
também são coisas. Mas cuidado, a palavra é que junta tudo. Nossa roupa toca nosso peito, 
ela é nossa. É nossa agora, ao menos, mas não, cuidado. Roupa é a palavra entre nós e essa 
planta morta, tecida fio a fio depois de arrancada e nós usamos, pendurada.162 

 
Poderia eu, depois de tudo que estudei sobre sua obra, defender que a lógica de dispersão e reinvenção dos 
materiais em Nuno Ramos assemelha-se a uma lógica muito própria de criação, bastante melancólica, a qual 
perpassa o início de quase todas as suas narrativas verbais? De fato, há uma concentração de energia na obra 
que, radicalmente, retoma a origem da melancolia em outro lugar, inaugurando produções. São rupturas 
radicais, pontos de inversão, ataques irreconciliáveis – a matéria está sempre em descaminho, em desfazimento, 
em desvirtuação. Elenquei “Cujo” como ponto de partida, essa produção verbal inaugural de Nuno, pois é nesse 
livro, em meio às anotações abstratas e às listas exacerbadas de materiais fragmentados, que encontro caminhos 
fugidios, linhas de forças, trilhas irrespiráveis, enunciados que confrontam as formas fixas na prosa, na poesia e 
na prosa-poética. Um tensionamento inesgotável – e por isso mesmo melancólico – feito em linguagem 
inventiva e intensiva, até elevá-las, as palavras mesmas, a um ponto de sublimação, onde o metamorfismo seja 
energia voraz. Um espaço preciso em que o enunciador se tornaria um verdadeiro alquimista, um mago, 
assumindo sua espécie de ciência mística: 
 

Pus todos juntos: água, alga, lama, numa poça vertical como uma escultura, costurada por 
seu próprio peso. Pedaços do mundo (palavras, principalmente palavras) refletiam-se ali e 
a cor dourada desses reflexos dava uma impressão intocada de realidade. O som horrível 
de uma serra saía de dentro da poça e completava o ritual, como uma promessa (pela qual 
eu esperava, atento) que fosse conhecimento e revelação. Foi então, como se suasse, que 

 
162 Ibidem, p. 79. 



 

113 

algumas gotas apareceram em sua superfície e escorreram, primeiro lentas e depois aos 
goles, numa asfixia movediça que trouxe o interior à superfície e desfez em pedaços a 
suspensão e a paralisia. E feita sujeira, aos meus pés, era um lamento do que eu tinha visto 
e perdido.163 

 
Com a oportunidade de trazer à linguagem os restos de materiais do seu ateliê, os modos de criação poética de 
Nuno Ramos adensam sua escrita de dobras e marcas disformes, sempre no intento contínuo e irrefreável de 
experimentar a invenção de uma pele para as coisas, uma exterioridade específica: “se for pendurar algo, por 
exemplo, criar o grampo. Se o grampo tiver pendurado no teto, criar o teto. Se o teto for de uma casa, criar a casa 
ou, se estiver a céu aberto, criar o céu aberto”164. Esse exercício astuto de invenção de uma camada de tecido 
superficial para tudo o que existe, conforme nos diz Nuno, parece ser a insistência de provocar uma nova 
exterioridade plástico-visual para as coisas, conquanto, às vezes, esse esforço de furar e rasgar o tecido se depare 
com certas barreiras. Porque é nesse ponto que, com uma forte carga melancólica, Nuno assume uma espécie 
de poética ou plasticidade do fracasso: “não consigo passar da pele”. E é sobretudo nesse revés que reside, na 
minha leitura, a marca original e originária do seu trabalho: para que esse procedimento de criação artificial de 
uma exterioridade outra possa ser possível novamente, é preciso, de antemão, remover a capa de tecido de tudo, 
arrebentar a suposta malha que cobre os corpos. Essa constatação ganha força no sentido de que sua escrita até 
tenta tatear a superfície externa da pele, entretanto, sem sucesso, opta por arrancá-la, destruí-la, lançá-la ao 
acaso para ver o que há subjacente. Depara-se, assim, com aquilo que está escuso, no obscuro abaixo dos poros 
— a epiderme, a derme, as células, as glândulas, os folículos, as sujeiras —, todo o resto que se esconde no interior 
da forma aparente. O que sobra desse movimento é a emergência de uma constatação melancólica da 
subjetividade do seu ato. Da nudez encontrada abaixo do tecido, resta a consciência da tensão infindável em 
nomear o inominável, num mundo que se ergue pronto, passivo, o que faria o artista experimentar um 
esvaziamento paulatino da pulsão erótica da criação: 
 

Comecei a arrancar a pele das coisas. Queria ver o que havia debaixo. Ergui a superfície do 
assoalho, que saiu inteira, sem quebrar. Tive de descascar a pele dos tijolos aos poucos, 
com paciência. A pele do cimento era a mais fina de todas e a dos azulejos refletia como 
um espelho. Debaixo destas peles parecia haver outra pele, idêntica porém enrugada. 
Retirei mais esta camada e o enrugado da superfície aumentou. Fui retirando camadas 
sucessivas, cada vez mais onduladas e acidentadas. A pele da tábua do assoalho foi a 
primeira a apresentar grandes rombos e uma tonalidade avermelhada apareceu em sua 
parte inferior. Pequenas farpas de madeira prendiam-se agora a ela, perfurando-a em 
diversos pontos. As camadas da pele do cimento começaram a grudar umas nas outras. Já 
não era possível retirá-las tão finas (quase transparentes) e a força empregada passou a ser 
bem maior (tinha os braços cansados, agora). A alteração mais triste acompanhou a pele 
dos azulejos: quanto mais profundas, mais opacas ficavam as camadas. [...] A pele dos 
tijolos foi simplesmente virando pó: se no início era ainda possível descascá-la, havia 
perdido agora toda consistência e se desintegrava ao primeiro toque. Não era mais uma 
pele, nem uma superfície: transformara-se num material arenoso qualquer. Podia ser pó 

 
163 Ibidem, p. 9. 
164 Ibidem, p. 21. 
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de tijolo, cal, areia ou, quem sabe, os restos de um defunto. Por trás de cada pele, portanto, 
encontrei apenas forma degradadas da pele superficial [...].165 

 
Formas arruinadas que retornam à superfície da pele. Esse parece ser o reviramento do sujeito, isto é, um giro 
que o empurra à constatação violenta, algo que desestrutura e transfigura a unidade do corpo, sendo a 
construção inventiva de uma pele temporária um exercício que ultrapassa os limites dessa mesma corporeidade 
— uma tessitura que se estica, que se faz translúcida, que se enruga, se amassa, deteriora, apodrece. Como fazer 
essa força destruidora e fracassada um ato poético? Como recolocar a questão da precariedade matérica e dos 
corpos esfacelados de modo a evidenciar sua potência melancólica recriadora? Como a erosão da pele das coisas  
exige uma permanente revisão de categorias e sentidos estanques? Na posição de artista verbo-visual, segundo 
afirma Eduardo Jorge, crítico de arte, Nuno Ramos parece nos engendrar em sua anti-paralisia totalizante, 
unificadora, apaziguadora: “ao invés de inventar uma pele para todas as coisas, inventamos peles para cada 
coisa, para cada vivente, porque queremos afirmar uma cissiparidade, porque a pele marca uma separação“166. 
Na literatura, então, essa dissolução com a qual o artista se embrenha faz com que a palavra produza estilos, 
métodos e dinâmicas responsáveis por nos fazer radicalizar a leitura para tocar e sentir a superfície, apalpar a 
textura de uma nova tessitura construída por uma linguagem em estado bruto, seduzida por tudo aquilo que a 
excede, ou seja, uma  “linguagem total e espalhada, contaminando e contaminada, o acesso enfim perene e 
constante a todas as outras coisas”167. Existe uma abertura para o corpo do leitor/expectador, o qual, frente às 
obras, acaba lançado para o exato ponto que José Antonio Pasta chamará de “zona de arrebentação da 
linguagem” 168 , ou seja, um espaço de fissura em que esse mesmo corpo, diante da indistinção entre o 
significante e a coisa apontada, é assaltado por um evento visceral e espantoso, resistente à faculdade mimética. 
Esse arrebatamento obseda o vivente e, nessa direção crítica, o conduz à infância da linguagem, um evento 
indefinido que irrompe uma ferida exposta – uma experiência vacilante e interdita, um contundente e 
exasperado “Ó”, ao qual alude o próprio Nuno: 
 

Restam hoje apenas algumas pistas desta origem ou, para dizer de outro modo, alguns 
sinais fora da linguagem. Parece uma experiência cotidiana, ainda acessível a todos, 
estranhar subitamente o som de determinada palavra como demasiado abstrato ou 
inverossímil em relação àquilo que designa, e o velho jogo infantil de repetir 
indefinidamente um mesmo vocábulo até que perca completamente qualquer ligação 
com aquilo que procura indicar talvez queira nos conduzir, apenas, de volta a uma época 
em que cada coisa tinha seu peso sinestésico, e tanto a cor como o sabor como a imagem 
eram o índice livre para aquele pássaro flechado. (...) Quando entramos em choque com 
algo inaceitável ou excessivamente belo e ficamos, literalmente, sem palavras, estamos 
recuperando esta etapa adormecida de nossa natureza.169 

 

 
165 Ibidem, p. 29-31. 
166 OLIVEIRA, Eduardo Jorge de. "Inventar uma pele para tudo": texturas da animalidade na literatura e nas artes visuais (uma 
incursão na obra de Nuno Ramos a partir de Georges Bataille). 2014. Tese (Doutorado em Literatura Comparada). Faculdade de Letras, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, p. 14.  
167 RAMOS, Nuno. Ó. São Paulo: Iluminuras, 2008, p. 249. 
168 RAMOS, op. cit., primeira orelha. 
169 RAMOS, op. cit., p. 23-24. 
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Tudo isso talvez corresponda a uma tentativa desejante de responder à impossibilidade de alcançar uma 
unicidade, e daí que suas obras teriam um subjacente motor melancólico como potência criadora. Estaríamos, 
assim, diante de um processo escalpelatório o qual o próprio artista assume como fracasso afirmativo de seu 
processo de criação: “Cansei de arrancar a pele das coisas. Dá sempre no mesmo: atrás da madeira, a madeira, 
dentro do óleo, o óleo, no interior do plástico, o plástico”170. Para Nuno, entregue à caducidade de escavação 
das coisas, de escalavração da pele, de questionamento de suas propriedades, a natureza se expõe como 
repetição, muito mais reiterativa do que o sujeito admitiria, cansado de ser tão repetitório quanto a ela. Quando 
decido ler as narrativas diluídas e fragmentárias concentradas nas páginas de “Ó”, observo em sua estrutura 
desintegradora um espaço crítico para rascunhar certos caminhos de leitura da poética híbrida de Nuno Ramos. 
Erguido a partir da invenção de peles e cascas, criação de várias superfícies, a narrativa dispara um discurso 
inflexivo a respeito do movimento de cruzamento e entrechoque da linguagem, o qual desemboca gaguejante 
e atinge o corpo do leitor sempre pela via do desfazimento ou do informe. Em literatura, portanto, sua proposta 
de sucumbir a materialidade das coisas em palavras autorreferenciais, por meio de estruturas linguísticas a 
princípio vizinhas (e também díspares entre si) soa como uma tentativa de encontrar, no interior da linguagem 
bruta, visivelmente bruta, um eixo fundamental, um motor que seja tão puramente autorreferencial como os 
materiais concretos do ateliê, uma experiência de violação mimética do significante. Esse empenho por um 
sentido quase inaugural na autorreferencialidade da linguagem – em sua infância possível – acaba, de certa 
maneira, refazendo-se no ato de escalavrar a pele das coisas para chegar ao seu estado de primazia: 
 

Avessa ao símbolo, desmemoriada, a palavra parece ganhar um sentido tautológico, pois 
designa uma pura atualidade que se fecha no mutismo físico. Similar à tautologia 
minimalista, (...) é como uma materialidade imediata onde “o que se vê é o que se vê”: a 
palavra súbita se conecta à realidade física sem se deixar atravessar por nenhuma 
interpretação, bloqueando relações de sentido e impondo um indevassável signo-
matéria.171 

 
De um modo mais seguro, enfim passo a compreender um pouco mais do procedimento de 
autorreferencialidade e acumulação dos materiais, método que, como aponta a crítica, fundamenta as 
experimentações artísticas de Nuno Ramos por meio efetivo do agenciamento de heterogeneidades — 
concretudes, linguagens, representações, sentidos. Essa busca melancólica e intensiva pelo interior da 
linguagem das coisas, do seu redirecionamento para si, de certa maneira não deixa de apontar teoricamente 
para o “experimentum linguae” pensado por Giorgio Agamben.  Segundo o filósofo, apresentando brevemente 
essa noção, o experimentum linguae seria a desarticulação entre língua e fala, não somente ligada à experiência 
do inefável, mas sobretudo correlacionado ao impossível ato de falar no interior de uma língua. Dessa forma, o 
que se parece buscar com a noção de infância da linguagem seria o seu estado primitivo, pré-babélico, o qual 
apontaria para “uma experiência – através da morada infantil na diferença entre língua e discurso – da própria 
faculdade ou potência de falar"172. No caso específico da construção poética de “Cujo”, no limite do desabamento 
entre nome e coisa, reporta-se uma oscilação que se dá na zona de contágio entre as vozes enunciativas da obra, 

 
170 RAMOS, Nuno. Cujo. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2011, p. 39. 
171 MAMMÌ, Lorenzo. O que resta: arte e crítica de arte. São Paulo: Companhia das Letras, 2012, p. 201. 
172 AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem da história. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2005, p. 14 
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que parecem se desdobrar no trabalho da linguagem para criar terrenos reflexivo-filosóficos sobre a própria 
criação e provocar um curto-circuito entre linguagem e pensamento. 
 
Esses lugares se constroem num regime de vitalidade hesitante entre o índice de nomeação de algo e a emissão 
enunciativa (e por vezes paradoxal), constituindo um todo cambiante que coloca em jogo a própria noção de 
visualidade por meio do discurso verbal. Essas ambivalências e disparidades matéricas já se manifestavam 
outrora, poucos anos antes da publicação de “Cujo”, com enfoque maior às visualidades. Falo aqui do instante 
no qual Nuno principia a feitura de uma série de quadros seguindo a noção de justaposição de materiais, como 
uma espécie de dinâmica de colagem de heterogêneos materiais em permanente confluência e choque, na qual 
o aspecto de indeterminação aponta antes para uma experimentação daquilo que o próprio artista virá 
posteriormente a nomear de “formas fracas” – ou também “formas breves” – ao se referir à sua dinâmica de 
elaboração artística. Afirmar que a matéria ganha vida própria, de modo a atestá-la como espada de combate 
contra a homogeneidade, acaba, sem dúvidas, sendo o traço que apontaria para o fracasso da nomeação 
abrigado sobre a espessa pele de tudo, incapaz de dar à palavra e à visualidade significantes que definam 
plenamente as coisas. Procedimento complexo não exclusivo de suas obras, as articulações entre categorias, 
modelos, vozes e formas revestem a apreensão-elaboração da linguagem visual e literária, e aliás, de todas as 
formas discursivas que coabitam o espaço artístico-literário de Nuno Ramos, consubstanciando a discussão 
proliferante da crítica a respeito da arte brasileira contemporânea.  
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Ele abre a janela do estúdio para o vento das ruas 

 
Nuno Ramos é um bom contador de histórias. Em 2015, numa curiosa anedota apresentada por ele em ocasião 
de uma conferência proferida em Berkeley, nos Estados Unidos, há uma narrativa de atelier que desejo arrastar 
para cá. Diante da tarefa talvez pouco confortável de ter que de certa forma abrir fisicamente seu ateliê e 
apresentar os bastidores das suas obras visuais para um público estrangeiro, Nuno começa, no seu discurso, 
realizando o resgate de um episódio afetivo de sua memória. Tudo tem base em 2010, quando Rodrigo Naves 
e Alberto Tassinari, ambos críticos, decidiram empreender o labor curatorial de organizar uma retrospectiva da 
carreira de Nuno Ramos, conduzida por cerca de 20 trabalhos realizados em períodos diversos de sua produção, 
a ser exposta no Museu de Arte Moderna, em São Paulo, e no Centro Cultural de Arte Hélio Oiticica, no Rio de 
Janeiro. Após me dedicar a escrita sobre “Cujo”, essa anedota, mencionada no ensaio “Loser”173, escrito por 
Nuno Ramos, não saía da minha cabeça, principalmente pela situação narrada pelo artista a respeito do seu 
encontro, na época de exposição da retrospectiva, com um dos principais curadores do Centro de Arte 
Contemporânea de Bordeaux, cujo nome ele não se lembrava, mas não esquecia do inglês duvidoso do homem. 
Após passar tediosamente uma tarde em percurso por todas as obras expostas, com o acompanhamento e 
explicações exaustivas, Nuno disse que, na hora da despedida, com certa hesitação misturada a doses de 
inconformismo, o curador francês o questionou: “and who is the other artist?”. Profundo estranhamento com a 
pergunta. Do choque recebido pelo curador francês frente à ausência de “other person” que inventasse as obras 
em parceria, surgiu uma inquietação do próprio Nuno acerca da visão de pluralidade imbricada à sua obra. 
Sentia que, talvez, de fato, faltasse um fio condutor que amarrassem todos seus gestos criativos, sempre um 
emaranhado de materialidades e materializações que se desfia em obras pouco analógicas entre si, como se 
feitas por artistas distintos. Na escrita de “Loser”, Nuno Ramos assume o paradoxo no qual se encontrava naquele 
instante: a noção de um não-formado, aspecto que dava certa autenticidade aos seus constructos, teria ao fim e 
ao cabo se formado – estaria definitivamente formada em torno de sua obra.  
 
Ainda é bastante difícil –  e espero não estar errado – aceitar o desejo vivo de embrenhar o meu exercício de 
escrita ensaística em partes da obra de Nuno Ramos, justamente por seus trabalhos resguardarem tantas 
nuances e incidirem sobre a feitura de inúmeros trabalhos críticos de peso. Tenho dificuldade em sustentar um 
dizer inédito sobre o trabalho do artista, arrobando portas, quebrando janelas, instaurando uma autenticidade 
e inovação que equalizam a escrita do gênero tese a que me proponho. Às vezes imagino que, na verdade, 
procurando sublimar uma própria violência restritiva, tento encontrar uma condição possível apenas para me 
aproximar dos trabalhos de Nuno, tão ambivalentes, cambaleantes, indecisos, indefiníveis. Faz parte do 
inventário artístico de Nuno um compósito grandiloquente de obras, sejam visuais, sejam verbais, responsáveis 
por coroar o seu trabalho criativo como um dos mais significativos das artes plástico-verbais hoje. Essa 
magnitude avassaladora de suas criações, não raro, é capaz de gerar certo desassossego para desconhecedores 
do seu trabalho, como foi o caso do crítico estrangeiro a respeito de quem é o “other artist” que estaria em seu 
ateliê. Ou, aliás, e isto muito me interessa, caberia saber quais são os “other artists” que ressoam em sua singular 

 
173 RAMOS, Nuno. Loser. In: Peixe-elétrico #7. Ed. de Tiago Ferro e Ricardo Lísias. 2017. Distribuição exclusiva em formato digital. 
Disponível em <http://www.peixe-eletrico.com> Acesso em 22 nov. de 2018. 
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obra. Claro que há, desde o início, um diálogo intertextual evidente em seus trabalhos, retirando qualquer 
hipótese de confinamento de suas criações, desmoronando os muros que marcam a suposta originalidade de 
um falar solitário e unívoco. Da alegria triste dos sambas de Nelson Cavaquinho, por exemplo, surge o caráter 
de devoção de Nuno ao compositor, criando conjuntos de intensidades melancólicas evidentes. Ensaios e obras 
plástico-discursivas de Nuno são refratárias das letras de Nelson, observando que a via negativa e o clima 
lúgubre surgem na poética do compositor como forma de espelho da tristeza do samba. Como em tantas outras 
composições, os versos “tire seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor” ou "A luz negra de 
um destino cruel ilumina o teatro sem cor, onde estou representando o papel de palhaço do amor"174, todos de 
Nelson Cavaquinho, são matéria-prima para pensar essa energia melancólica tropical – ou os afetos tristes – que 
perpassa todo estilo de Nuno Ramos. 
 
Conforme o artista avança nos circuitos das visualidades e da literatura, não há dúvida de que a obra de Nuno 
se torna um espaço amplamente permeável para a produção de pensamento crítico sobre o os limites e 
constituições do contemporâneo nas artes, muito além da questão dos materiais e da carnalidade que impõe às 
palavras. Continuo considerando de extrema complexidade me aproximar da, digamos, vastidão vertiginosa dos 
trabalhos, e justamente por isso quero chamar a atenção para certa angústia que me toma neste mover-se pela 
escrita. Em recente publicação175, resultado de sua tese de doutoramento, o crítico Eduardo Jorge de Oliveira, 
ancorado pela noção de animalidade pensada por Georges Bataille, percorre e arranca a pele de variadas obras 
de Nuno Ramos, realizando um substancial percurso pela territorialidade plástico-discursiva nas produções do 
artista paulistano. O que haveria a ser dito ainda, me pergunto, a respeito do trabalho de Nuno? Ou, ainda me 
perguntando, quais caminhos são possíveis de percorrer na obra de Nuno para além da reflexão ensimesmada 
das forças heterogêneas que edificam seu trabalho? Haveria alguma precariedade singularizante capaz de 
potencializar um gesto de fracasso em seus constructos plástico-discursivos? Depois de tudo, após tantas 
releituras de suas obras anteriores, restaria ainda algo a ser escrito? Não avisto até hoje, confesso, uma resposta 
clara para essas interrogações, e não sei se até a entrega desta pesquisa conseguirei esclarecer essa relação 
causal. Mas quis, de fato, mais uma vez, buscar túneis de passagens pelos trabalhos de Nuno e a respeito de 
Nuno, porque eles são capazes de me conduzir a um espaço onde emerge da minha leitura algo de vital e de 
proliferante para além de esclarecimentos categóricos.  
 
Retornando à conferência proferida por Nuno em 2015 nos Estados Unidos, o artista convida o espectador a 
perceber, no decorrer de sua fala, justamente o fracasso de suas obras em sua proposta paradoxal de ter como 
eixo de sustentação uma espécie de estética da instabilidade: “há alguma coisa não formada, não acabada, 

 
174 Cito aqui dois trechos extemporâneos de canções de autoria de Nelson Cavaquinho para mencionar a força energética vinda do 
compositor, aspecto que se torna latente na obra de Nuno Ramos de maneira geral. Como pequeno exemplo, em 2002, a mostra “Luz 
negra”, exposta na Galeria Fortes Vilaça, em São Paulo, apresentou imagens e esculturas – cuja proposta, além da contradição dos 
próprios matérias sólidos e líquidos, retorcendo a aparência das coisas –, entre tons claros e escuros, era unir o carnavalesco ao fúnebre, 
conforme fazia Cavaquinho em quase todas as suas composições. Não à toa, na mesma mostra se exibe um vídeo de onze minutos, feito 
em parecia com Eduardo Climachauska, no qual se exibem trabalhadores dispondo grandes caixas de som em covas que, soterrando a 
música, fazem a violência do ato ser representativa da morada do samba de Nelson Cavaquinho, num pessimismo austero e sonele, para 
entrever como o som enfrenta a terra. 
175 Cf. OLIVEIRA, Eduardo Jorge de. Inventar uma pele para tudo: Nuno Ramos em obras. São Paulo: Iluminuras, 2018. 
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nunca fixa, tanto literal quanto simbolicamente, em quase tudo que faço e escrevo”176. Decerto, no circuito 
contemporâneo da crítica, as novas práticas criativas no campo visual e verbal da arte conduzem a reconfiguração 
das reflexões sobre as abordagens dessas obras que não podem mais ser engavetadas a partir de categorias fixas 
pré-existentes, muitas vezes ligadas ao aporte em que se constituem. A estruturação inconsistente e a ausência 
de normatividade das produções contemporâneas colocam em jogo a impossibilidade de existência de certos 
balizamentos generalizantes que categorizassem as obras como artísticas ou não. Falar em perda da 
especificidade e em autonomia da obra de arte é entrar em sintonia com o eixo crítico — e paradoxalmente ainda 
mais específico — para ler a obra de Nuno Ramos, principalmente suas criações no campo da verbalidade. Se as 
especulações da crítica são bases para a produção destas linhas, a reflexão que encaminha o pensamento ao fora 
de si da literatura cola-se na poética de Nuno Ramos não por ele ser um multiartista, afinal, está na base do seu 
percurso artístico o manejo com várias artes autônomas e com suas possibilidades de criação — pintura, 
escultura, instalações, narrativas etc. Contudo, é a partir do inconstante movimento pendular que ora reforça as 
fronteiras entre os gêneros artísticos, ora as derruba de uma só vez, que a escrita de Nuno Ramos, ao lado de 
outras produções literárias contemporâneas, se coloca sobre a concepção de inespecificidade, tal qual Florencia 
Garramuño, em sua leitura da especificidade da arte contemporânea a partir do trabalho de Nuno Ramos, 
considera criticamente como “fruto estranho”177 – ocorrência da corrosão das fronteiras nos modos de expressão, 
nos suportes e no próprio discurso, presente em variadas práticas artísticas brasileiras e latino-americanas, o que 
inaugura um espaço quase paradoxal de não pertencimento da obra a uma especificidade, cuja marca identitária 
dessas produções, para a crítica, seria o inespecífico. 
 
Como já disse, na disrupção entre linguagens, materiais e suportes arriscada na obra de Nuno, a exploração de 
formas variadas escapa da literatura e retorna para ela mesma um efeito de que a escrita artística dele estaria 
sempre deslizando as fronteiras para fora delas mesmas, cada vez com mais radicalidade, ampliando seu escopo 
criativo para o inespecífico. Escolho avançar, então, em direção ao livro “Ensaio geral: projetos, roteiro, ensaios, 
memória”, publicado em 2007, trabalho no qual Nuno propõe um espaço de vizinhança entre produções de 
variadas espécies, multi gêneros, tais quais o próprio título do livro nos indica: projetos e diários de exposição, 
ensaios críticos sobre música e futebol, produções já publicadas e outras inéditas. Um verdadeiro ensaio geral, 
cujo traço identitário forte é ambiguo, ora sendo a corrosão das fronteiras entre os gêneros, ora reforçando suas 
particularidades. É como se tudo isso, adensado num mesmo livro, só pudesse, de fato, receber o título de 
“Ensaio geral” — reunião de incontáveis as anotações de projetos especulados e realizados, um teste substancial 
entre tudo. Embora a primeira vista o subtítulo do livro reforce um estancamento categorizador entre os gêneros 
discursivos que permeia a obra, é o processo de dispô-los, lado a lado, a um só tempo, em convivência, que 
descentra a noção de unidade e evidencia o caráter móvel da obra de Nuno como um todo constitui a reta 
coroação das mais intensas e criativas marcas de suas elaborações verbais, caminho que vai intensivamente 

 
176 RAMOS, op. cit., s.p. 
177 Cf. GARRAMUÑO, Florencia. Frutos estranhos: sobre a inespecificidade na estética contemporânea. Rio de Janeiro: Rocco, 2014. 
Na obra crítica, partindo da nomeação da monumental exposição “Fruto Estranho” (2010) — cujo título faz referência a música “Strange 
Fruit” (1936), consagrada na voz de Billie Holliday (Abel Meerepol) — Florencia Garramuño, embora infelizmente despolitize o termo do 
seu sentido originário, aborda as imbricações da linguagem vebro-visual, colocando como eixo a problematização de uma possível perda 
de especificidade no seio das artes plásticas e da literatura contemporânea. A expressão remonta figurativamente, pela metáfora do fruto 
estranho, a fotografia de dois jovens negros acusados de estupro, assassinados brutalmente e pendurados em árvore, em decorrência do 
ódio e da violência de práticas de segregação racial, no início da década de 30, em Indiana, nos Estados Unidos. 
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culminar com a publicação da experiência verbal “Ó”, em 2008, ano seguinte. Curiosamente, em “Ensaio geral”, 
ao reforçar as fronteiras entre os gêneros convocados ao seu intensivo teste, agora sim, acaba por borrá-las e 
dissolvê-las de uma só vez ao reunir textos híbridos e disjuntivos em uma publicação. Gesto esse que, aliás, 
reforça o caráter de tentativa e experimento comum ao próprio gênero ensaio. Manusear suportes e conduzi-los 
a uma zona de articulação – não há espaço vazio entre os escritos, mas, antes, caminhos inusitados e intercessões 
criativas entre palavras poéticas, visualidades e pensamentos. Quase todos, na maioria das vezes, iluminados 
pela colisão conflituosa de gestos díspares, seu traço autoral que parece potencializar as precariedades geradas 
no confronto entre matérias, sem apagar da superfície seus rastros. A respeito da leitura dos quadros de Nuno, 
o crítico Rodrigo Naves aposta nessa precariedade potencializada na hibridização: 
 

Nos trabalhos de Nuno Ramos as suturas deixam à mostra incongruências dessas junções 
precárias, que tentam em vão acomodar numa mesma unidade coisas tão díspares. [...] 
Metais, tecidos e matérias plásticas podem muito bem andar juntos – os automóveis, por 
exemplo, os reúnem com desenvoltura. A questão está no tipo de confronto produzido 
nesses trabalhos. Incapazes de se anular uns aos outros – pois deixaram de ser 
revestimento para serem eles mesmos –, aqueles materiais exibem um excesso de 
artificialidade agonizante [...].178 

 
Operações plástico-discursivas distintas (e por que não precárias) agrupam-se em “Ensaio Geral” com uma 
manipulação muito particular, uma dicção muito própria. À dinâmica de tensionamento entre variadas 
construções discursivas não específicas conectam-se, no livro, imagens de exposições já executadas, rascunhos 
de projetos porvir, fotografias conceituais. E o deslocamento operado por essa dinâmica proposta por Nuno 
Ramos conduz o leitor a consideração dos textos para além de seus gêneros, como rumores, ruídos, restos e 
ruínas entre linguagens, radicalizando interpretações pré-concebidas. Tudo o que se torna inclassificável, 
mesmo que burle o nome do gênero ou suporte talvez previamente apresentado, parece de interesse de Nuno. 
Há, principalmente, nesses textos, um caminho de passagem específico, uma faixa estreita de terreno usada 
para transitar entre verbalidades a qual, como se pode esperar dos aspectos perceptíveis da linguagem de Nuno 
Ramos, existe uma retroalimentação constante para o terreno das visualidades. Sua embocadura para a escrita 
artística cria um conjunto de discursos que – especialmente nessa compilação de textos, pela via da literatura ou 
ainda em escritas mais ensaísticas ou técnicas – não recalca as ações de derreter, fundir, dilatar, evaporar a 
matéria, mas antes as explora manualmente ainda mais, o que confere uma dinamicidade às produções que se 
agrupam no texto em gêneros informados mas não confiáveis. Ele mesmo diz: 
 

Não foi fácil para mim escolher esta forma híbrida, mas quis, de fato, ainda uma vez, 
procurar uma passagem capaz de fazer destes textos parte de um desenho que vai se 
espalhando para além deles: o meu trabalho de arte como um todo. A própria gama aberta 
de assuntos de que os ensaios tratam já continha um pouco deste impulso, e achei natural 
acrescentar voltagem a esta característica. Há talvez uma promessa aqui, surpreendida na 
passagem entre dois rochedos, na junção entre duas datas, no laço frágil entre duas 
temperaturas.179 

 
178 NAVES, Rodrigo. Nuno Ramos: empalhador de realidades. In: MAMMI, Lorenzo; TASSINARI, Alberto; NAVES, Rodrigo. Nuno Ramos. 
São Paulo: Ática, 1997, p. 190. 
179 RAMOS, Nuno. Ensaio geral: projetos, roteiros, ensaios, memórias. São Paulo: Globo, 2007, p. 11-12. 
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De fato, essa publicação, “Ensaio geral”, apesar de um compêndio de variadas produções específicas, aponta 
concretamente para a lógica inespecífica atestada pela crítica contemporânea. Essa ideia se torna pertinente 
sobretudo quando Nuno, ao tratar dos processos artísticos, enquadra seus dispositivos criativos em função da 
dinamicidade dos textos, cuja possibilidade classificação homogênea e apaziguante da tensões e estabilidades 
escapole para uma expansão imperativa de uma ordem não rastreável. Este é o ponto nerval do próprio título 
do livro: o ambiente mais geral das formas aponta para o formato do ensaio enquanto gênero também 
inespecífico, sempre poroso e multifacetado. E apesar de aparecerem nomenclaturas e algumas marcas 
prototípicas de determinados gêneros específicos do discurso escrito – tais como roteiros e artigos  –, é a partir 
dessa classificação não confiável (aliás, ambivalente) que Nuno catapulta o seu leitor para uma dinâmica de 
estranhamento entre conteúdo e título. A exemplo disso, as duas espécies de “diários” que são inseridas no livro 
só podem ser escritas aqui entre aspas, afinal são fragmentos em linguagem poética, não datados, ao lado de 
fotografias, ou seja, claramente textos endereçados à publicação, constituindo-se de aspectos que diluem a 
especificidade prototípica do gênero diário. Essas criações inventivas põem em derrocada a própria noção de 
especificidade, sobremaneira quando, em um constructo verbal mais amplo, que é o suporte do livro, variadas 
dessas  materialidades discursivas se colocam em convivência, havendo poros muito amplos que vazam de um 
lado para outro das tramas construídas ou reflexões apresentadas — daí, insisto, a escolha coerente do título vir 
a ser “Ensaio geral”. Essa dinâmica híbrida envolvida não só nos processos de construção dos textos de “Ensaio 
Geral”, mas na organização do livro como um todo vem a tocar sutilmente, aliás, na teoria estética de Theodor 
Adorno 180 , que fundamentou investigações artístico-literárias e permitiu o desenvolvimento, na crítica 
contemporânea, dos conceitos de literaturas pós-autônomas181, de Josefina Ludmer, de inespecificidade da arte, 
de Florencia Garramuño, e, ao que interessa bastante ao meu texto, a expressão “objetos verbais não 
identificados”182, expressão cunhada por Flora Süssekind para se referir aos constructos verbais cuja dificuldade 
classificatória, devido à natureza pouco estável, afasta o objeto inventivo de cristalizações homogêneas e 
ultrapassa a filiação unificada a algum gênero previamente rastreável no cânone literário. 
 
Persigo a sugestão crítica de Flora Süssekind, sobretudo quando ela se questiona, em meio à leitura dos objetos 
verbais de complexa/impossível classificação estanque, a respeito do papel da crítica literária hoje ou, ainda 
mais contundente, a respeito de qual seria o fazer crítico que restou dentro de um cenário aplainador dessa 
tarefa. Não há respostas específicas, é claro, para essas questões agudas do presente, todavia, aquilo que Flora 
especula, em escrita realizada três anos após as jornadas de junho de 2013, é sobre a necessidade de a crítica 
atuar mais como resistência e manifestação, como incômodo, e menos como ajuizamento, formando um campo 
de disputas sobre o agora num instante que esvazia sua intervenção. De certa forma, o pensamento crítico sobre 
o enfraquecimento da universidade, feito por Vladmir Safatle e citado por mim no início desta tese, reforça o 

 
180 Cf. ADORNO, Theodor W. Teoria estética. Trad. Artur Morão. Lisboa, Edições 70, 1988. 
181 Cf. LUDMER, Josefina. Literaturas pós-autônomas. In: Sopro. Panfleto Político-Cultural. Trad. Flávia Cera. Desterro: Cultura e 
Barbárie, janeiro, 2010, p. 01-04. 
182 A expressão “objetos verbais não identificados” é utilizada por Flora Süssekind em seu notório ensaio publicado na seção Prosa & 
Verso, assumido como empréstimo lexical a partir de Christophe Hanna. Cf. SÜSSEKIND, Flora. Objetos verbais não identificados. O 
Globo, Rio de Janeiro, set. 2013. Seção Prosa & Verso. Disponível em: <http://blogs.oglobo.globo.com/prosa/post/objetosverbais-nao-
identificados-um-ensaio-de-flora-sussekind-510390.htm>. Acesso em 09 de janeiro de 2019. 
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posicionamento de Süssekind. Ultrapassando as sistemáticas oposições classificatórias dos objetos privilegiados 
pelo imperativo mercadológico e pela produção crítica de arte, Süssekind argumenta que, em linhas gerais, o 
fazer crítico, todo ele, nas horas do hoje, só pode se dar como uma resposta vigorosa ao tempo presente – um 
efetivo exercício de produção gestos reativos que busquem causar abalos, desestabilizações, incômodos, 
refigurações epistemológicas e materiais. Para exercitar esse procedimento, Flora alarga ainda os caminhos para 
pensar o que chama hoje de “formas corais” – formulações artísticas nas quais haveria um “tensionamento de 
gêneros, repertório e categorias basilares à inclusão textual em terreno reconhecidamente literário, fazendo 
dessas encruzilhadas meio desfocadas de falas e ruídos uma forma de interrogação simultânea tanto da hora 
histórica, quanto do campo mesmo da literatura”183.  Estaria na base do processo crítico hoje, na medida em que 
procura seu método de refazimento, a sobrevida da própria crítica em enfrentar a epistemológica e radical 
expansão das fronteiras dos fazeres artísticos, produzindo discursos que de certa forma também se insiram nesse 
coral intensivo, como uma câmara de ecos agudos, aceitando outros modos de compreensão do movimento 
inversivo e vibrante de a arte incidir sobre a crítica (e não mais o inverso). Por isso, impenderia à crítica literária 
e à produção de literatura “definir outros espaços de atuação e trânsito, lugares não demarcados 
(retroativamente) pelo beletrismo redivivo” 184  como possibilidades imperativas de refletir sobre o 
contemporâneo. Nesse sentido, a aproximação da crítica com a morte, ou com esse espaço de suposta afasia e 
esvaziamento da tarefa, surge a construção ativa e palpável de uma energia melancolia que pode criar 
experiências de produção. 
 
Idas e vindas da crítica e da arte, aqui e ali, torna-se fundamental pensar que, além de o fazer da crítica, o 
deslizamento entre gêneros e o apagamento de limites promove um campo de atuação polifônico, no qual o 
desmoronamento das fronteiras dá margem a uma coralidade, nas palavras de Süssekind, o que fica claro na 
feitura de projetos artísticos atuais, como os de Carlito Azevedo, Verônica Stigger, Kleber Mendonça Filho e, ao 
que interessa esta tese, na organização de “Ensaio geral”, de Nuno Ramos, e posteriormente, na constituição de 
alguns trabalhos multimodais de Leila Danziger. Para agora, a instabilidade no percurso da leitura do livro 
“Ensaio Geral” materializa-se não apenas no estranhamento disparado entre a expectativa criada ao reconhecer 
a nomeação do gênero ensaio e a quebra do horizonte de expectativas ao encarar o texto. Trata-se, antes e aliás, 
de algo muito mais dilatado na publicação – a dificuldade de classificação dos escritos e das imagens que 
frequentemente são inseridos no escopo muito específico de textos que circulam no circuito das artes visuais. 
Isso, é claro, sem nos aprofundarmos na complexidade de análise dos publicados projetos de exposição e de 
instalação ainda não executados pelo artista. Nuno Ramos, que de fato conhece com eficiência as artimanhas e 
as nuances das linguagens e dos suportes que utiliza, edifica o livro “Ensaio Geral” não como um compêndio, 
mas como um objeto artístico-literário, o qual tem, em seu projeto estético evidente e subjacente, a 
desestruturação dos limites e prefiguração de uma hibridez inclassificável, como ele mesmo assume, no prefácio 
do livro, desejar, ao mencionar claramente certa invasão do leitor naquela obra. Rondar parte desses textos com 
o fito de pensar a melancolia e o luto subjacentes como gesto ativo – tal como o papel da crítica em enfrentar e 
reagir ao tempo presente – é fruto de uma gestualidade de leitura arriscada, executada com certa 

 
183 SUSSEKIND, op. cit., s/p. 
184 SUSSEKIND, op. cit., s/p. 
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desestabilização, certo desfoque gerado pelas performances verbais, também em coralidade evidente, 
propositadamente incluídas na publicação.  
 
Se uma obra publicada é feita para o acesso do público, por que a palavra “invasão” parece incoerente ao falar 
do acesso do leitor numa obra, a princípio, sem fronteiras ou, talvez, com fronteiras maleáveis? Ora, ao 
incorporar em um só espaço a energia dispensada na criação de projetos de exposição, entrevistas imaginadas 
e ensaios críticos, Nuno Ramos inclui estrategicamente no seu livro de artista um diário, aliás, dois diários – 
gênero de caráter maioritariamente íntimo e, em tese, silencioso e opaco ao contato do outro. Enquanto 
“Minuano (diário de um trabalho)” estaria mais ligado à experiência de registros dos pensamentos artístico-
teóricos durante uma exposição homônima em Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul, nos anos 2000, o 
contundente texto “Minha fantasma (um diário)”, com sua escrita intercalada à performance que resultou no 
projeto fotográfico de Eduardo Ortega, conduz o leitor a um espaço-tempo outro, onde e quando se fundamenta 
uma trama tecida de registros poéticos não datados, escritos entre dezembro de 1998 e junho de 1999, a 
respeito do narrador, o próprio e anunciado Nuno, em seu convívio com um quadro severo de depressão da 
esposa. E apesar de ora intitular como diário, ora como conto, a estranheza da decisão de publicar o registro 
poético-visual íntimo do corpo da esposa em uma situação-limite (e também o seu) insiste numa certa 
virtualidade da autonomia do texto, tendo em vista que Nuno publica talvez para montar uma espécie de lápide 
para aqueles dias, lançá-los ao outro para dele criar um distanciamento possível – “Ali não está o que eu sinto, é 
justamente algo que fiz para não precisar sentir. É um outro ser que está ali, o texto é uma lente que altera tudo, 
que cria um mundo opaco. Na verdade, o texto me defende”185. 
 
Sustentado pelo tom claustro com que Nuno Ramos em “Minha fantasma” narra ora o estado de depressão da 
esposa, ora os ecos que essa afecção causa do corpo do narrador, a leitura desse texto exige um ritmo lento, 
levantando a cabeça e criando intervalos, frente a profundidade da dilaceração das vidas minguadas e 
corporificadas na escrita. Publicá-lo não deixa de ser uma decisão difícil de avaliar para quem se circunscreve à 
situação pelo lado externo. O caminho percorrido pelos sujeitos plasmados no diário é o da escrita-doença, mas 
também da doença-escrita, uma relação retroativa entre padecimento e ação, consciente de que a invasão da 
leitura de outrem criaria rachaduras e brechas capazes de fazer invadir as paredes da casa, tão bem isoladas pela 
vacuidade. Daí a contradição entre diário e exposição – quanto mais o enunciador de “Minha Fantasma” escreve, 
mais se torna suscetível e fragilizado, desmoronando as paredes as quais salvaguardam sua intimidade. Por 
isso, esse diário-conto, se assim podemos chamá-lo, é um texto que toma o outro como objeto para, na 
construção de uma realidade outra, falar sobremaneira do luto em vida experimentado por quem enuncia a 
morte. Feito com base em uma experiência real, mas tecido em linguagem literária, estaria aí, na feitura 
particular desse texto, parte do problema enxergado por Josefina Ludmer ao pensar as literaturas pós-
autônomas no cenário latino-americano, o que, nessa reflexão, a grosso modo, seriam as obras cujo imperativo 
estruturante seria um campo ampliado e um gesto de leitura que não mais cinde realidade e ficção, importando 
apenas o ato de “fabricar um presente”186.  

 
185 RIBEIRO, Gustavo Silveira; SANTOS, Tatiana de Almeida. Foto, mácula, memória: uma entrevista com Nuno Ramos. Revista de 
Estudos Linguísticos e Literários da UFBA, Salvador – BA, n.49, jan./jul., 2014, p. 159. 
186 LUDMER, op. cit., p. 01. 
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Quer isso dizer, ao que interessa a esta tese, que a hibridização desejada pelo próprio Nuno – ao afirmar o texto 
como diário e também como conto – convoca uma outra lógica interna de organização construtiva e um outro 
paradigma de leitura da narrativa verbo-visual desse narrador enlutado. Entre fotografias e sequências 
narrativas, a o luto íntimo é o ponto temático de figuração que permite a crítica pensar a obra numa perspectiva 
deslocada. Um buraco, uma fenda, uma fresta que seja: há sempre um espaço inócuo entre a experiência e a 
apreensão – e nesse entremeio estaria a potência do fracasso, uma melancolia afirmativa de que pensar e 
imaginar é criar e sobreviver nesse vazio instaurado pela tentativa de escrita. A trincadura da linguagem, essa 
rachadura impossível de ser remendada – construída na maquinaria das palavras – é um lugar que permite 
aquele que escreve a possibilidade de ampliação e distorção do signo, um desvirtuamento do real. Essa 
irremissível vontade de apreender a experiência própria e do outro, habitar esse vazio da linguagem, é o motor 
da escrita de Nuno Ramos em “Minha Fantasma”, esse espectro mais concreto e tangível que o mar. E se para o 
narrador aquela realidade era incontornável, a doença estava de fato ali, aparece a interrogação, que potência 
de escrita é essa que irrompe no próprio abatimento melancólico? Desse mesmo abismo da linguagem, ou do 
interior do apartamento onde coabita o casal, a experiência enlutada e melancólica configura-se num método 
narrativo como gesto de levante, produção de uma subjetividade ativa. Nasce, por isso, do fracasso de um corpo 
deteriorado pela força da doença, o desejo de apreensão de uma realidade fraturada. Por não coabitar 
originalmente o corpo do vivente que a carrega e a arrasta, a angústia melancólico-depressiva irrompe no corpo 
da esposa do narrador como uma manifestação de uma desconjuntura natural, de uma invasão subjetiva, de 
um desequilíbrio entre as pulsões de vida e de morte, o que, no caso do enunciador de Nuno Ramos, descamba 
na radicalidade de sua criação poética. E de mesmo modo como a depressão chega à esposa do narrador alhures, 
como está posto em “Minha Fantasma”, ao fim, ela, a angústia mortal, com grandioso alívio, escoa para o mar.  
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Que espalha a fuligem na pele limpa dos corpos  

 
“Pensar, nós o podemos apenas se a linguagem não é a nossa voz, 

apenas se nela medimos até o fundo — não há, em verdade, fundo — 
a nossa afonia. Isto que chamamos de mundo é este abismo.” 

 
Giorgio Agamben 

 
Conceito inacessível em totalidade, nada contorna a ideia da morte. Todos os homens, animais, seres orgânicos, 
na ordem material das coisas, coexistem com a morte uma relação paralela e, até mesmo, subversiva. Na medida 
em que vivemos, o escoamento da vida rumo à morte é o que constitui o próprio percurso biológico dos seres 
em sua relação com a finitude que avança. Morre-se todos os dias, afinal. Somente o humano, no entanto, em 
sua racionalidade, tem consciência do evento derradeiro do tempo sobre o corpo. Nossas vidas estão em 
constante e irrefreável atravessamento potencial pela morte, sem que quase nada dela possamos apreender 
com profundidade. Enquanto a morte não se manifesta em totalidade sobre o corpo, o esvaecimento progressivo 
da vida faz com o que o homem apenas se aproxime tangencialmente da experiência mortal, por meio dos seus 
restos e estilhaços, ou, inclusive, pela observação da experiência do outro com o fim. Não somente os seres, 
aliás, mas as coisas ao nosso redor morrem todos os dias, a sombra da morte nunca deixa de pairar sobre nós, 
na fluidez do presente que não desacelera frente ao futuro que vem. Para o sujeito da experiência, contudo, o 
acontecimento sensível, o radical ato de apagamento da vida, não se torna plenamente acessível — estará de 
maneira inelutável fadado à negação da experiência desconhecida, podendo aproximar-se dela apenas pela 
imagem da experiência do outro. Pensar sobre a morte é conhecer o evento sempre de longe, e ainda que se 
imagine a própria experiência, o homem sempre estará radicalmente lançado para fora dela, impotente frente 
a ação do fim. Habitar a morte é uma mácula melancólica: um evento inescapável que só se experiencia quando 
não mais o percebe. Nem por isso, a melancolia paralisa; ao contrário, pela pulsão da vida, nos encaminha à 
produção de subjetividades. Logo, a imagem silenciosa da finitude só pode ser representada, mas não 
experienciada pelo homem porque, em vida, a morte é aquilo que só pode ser ausência. Nela nada é acessível 
ou experienciável — a “experiência”, com certas ressalvas ao uso do termo, só pode ser comunicada pela imagem 
negativa resultante das lidas com o signo em suas concepções culturais, religiosas rituais e monumentais. 
 
Epicuro nos fala que “não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não 
há nada de terrível em deixar de viver”187. Enquanto campo filosófico-moral concernente aos problemas práticos 
humanos, a ética de Epicuro parece estar voltada ao ensinamento a fim de suportar a dor e os sofrimentos que 
costumam estar à espreita da existência do homem ao largo da vida. Em “Carta para Meneceu”, contrapondo-se 
a Sócrates — para quem a felicidade consistiria na competência do homem em suportar todas as formas de 
padecimento —, Epicuro abre um percurso mais saudável, o qual atrela à saúde orgânica o equilíbrio espiritual. 
Segundo essa noção, o esclarecimento vem do fato de que a morte representa a privação dos sentidos, visto que 
é uma experiência que, uma vez ocorrida, como falei, não será presenciada. De fato, o percurso teórico 

 
187  EPICURO. Carta a Meneceu (sobre a felicidade). Disponível em <http://abdet.com.br/site/wp-content/uploads/2014/11/Carta-
Sobre-a-Felicidade.pdf> Acesso em 10 jan. 2018. 
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historicamente construído pela filosofia e pela psicanálise continua se desenvolvendo até hoje rumo ao maior 
entendimento da psicopatologia fenomenológica do luto, ou de outras e tantas formas de lidar com o fim de si 
e do outro. Colocando-nos diante da noção de que, em geral, todas essas afecções são reações diante de um 
estado de perda de algo, ainda que esse objeto perdido se mostre desconhecido, vejo que a escrita de “Minha 
fantasma”, de Nuno Ramos, abarca a destruição do corpo, o contato tangente com a morte, a perda de vitalidade, 
a dor de existir em face de um narrador que, consciente de sua passividade, acompanha melancólico em estado 
de vigília a depressão que consome o corpo de sua esposa. 
 
Considero até agora, neste percurso de tese, a escrita deste ensaio a mais solitária e difícil em relação a todo o 
agrupamento de textos e criações artísticas. Percorrer novamente as linhas desse diário de Nuno, tão especial 
para mim, agora com um novo protocolo de leitura crítica, me provoca uma sensação desestabilizadora. Pegar 
o bisturi para cortar o texto, abri-lo todo, revirá-lo ao avesso para depois suturá-lo é um gesto perigoso. Feito 
uma espécie de diário de luto, como o de Roland Barthes, Nuno Ramos publicou “Minha Fantasma” em 2000, 
numa pequena tiragem de 105 exemplares, numerados e assinados, relançando o texto posteriormente, em 
2007, no livro "Ensaio geral: projetos, roteiro, ensaios, memória”. Talvez o último signo da lista de formatos 
presentes no subtítulo do livro apareça, sem meias-medidas, para dar conta da subjetividade do texto e, 
também, para ser justificativa para a própria escolha e subversão desse gênero que emoldura a dinâmica 
representativa dessa particular experiência de ser expectador direto da dor. Para fundir em um só tempo passado 
e presente, reminiscência e tempo-agora, o narrador partilha seus dias, em um modelo muito específico de 
escrita da angústia e do fracasso. Como se, para que a memória desses dias não fosse dissipada, a materialidade 
dos signos burlasse o tempo. Ele tudo falará de sua esposa com o desejo de que, de uma só vez, conforme um 
diário, também possa falar sobre si. E é inevitavelmente a nota autobiográfica188 que prefigura o texto que vai 
encaminhar um pacto de leitura específico das imagens e das palavras desse diário. Porque arquivar o 
escoamento da vida da sua esposa é abrir as portas da sua casa e conduzir o leitor ao corpo em deterioração 
arrastado para o centro da página. Significa dizer que essa escrita, para Nuno Ramos, teria o poder de conjurar 
a sobrevivência dos tempos de antes e materializá-la na palavra presente, a fim de que a memória seja antídoto. 
Para afastar a angústia de uma vez, precisa realizar um gesto de desafio a dimensão espaço-temporal da morte, 
suspender o fluxo contínuo de temporalidades sobre o corpo, redenção da vida contra possibilidades não 
consumadas de apagamento total. Sinto-me realizando algo muito próximo desse gesto feito por Nuno. 
 
Dividido em três seções, esse diário, chamado aqui por conveniência prática, apresenta também uma tríade de 
movimentos de percepção do real e de si. “Minha fantasma”, “Meu cansaço” e “Meu mar”, respectivamente, 
emolduram um itinerário de leitura que vai da queda do corpo à superação, com um interstício no abatimento 
orgânico de quem escreve, exausto de sentir e observar a dor invadir o corpo-morada de sua esposa: “Tiraram 
algumas nesgas do alto da perna dela”, assim começa o narrador a relatar, “um lanho ou um tufo de pelos”189. 

 
188 A nota explicativa que consta na página inicial de “Minha fantasma (um diário)” é um pequeno espaço intra e extraliterário, uma zona 
de vazamentos entre o dentro e o fora do texto, caminho por onde Nuno Ramos esclarece a motivação da produção desse constructo 
literário, atestando-o como verdadeiro, tendo em vista o acompanhamento da experiência de depressão vivida por sua esposa 
intensamente em período de seis meses, entre o final de 1998 e meados de 1999. Cf. RAMOS, Nuno. Minha fantasma (um diário). In: 
Ensaio geral: projetos, roteiros, ensaios, memórias. São Paulo: Globo, 2007, p. 366-396. 
189 RAMOS, Nuno. op. cit., p. 368. 
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Essa mulher não recebe nome em nenhuma linha do diário, a exceção da configuração da nota biográfica inicial 
— Sandra Antunes Ramos. Aliás, nunca se descentra o problema da nomeação para Nuno Ramos. Não há 
denominação para ela, tão-somente passa a ser um corpo, uma massa orgânica e disforme que não responde 
mais por si, conclamando apenas, em silêncio, o amparo do outro para, como um desdobramento da 
manutenção vital, possa lhe garantir permanência. Metamorfosear o real em arquivo é, para o narrador, uma 
impossibilidade de enfrentar a devastação por uma morte iminente, o apagamento do corpo e, aliás, as reações 
de um corpo que busca um desfecho, seja ele qual for, sem ser capaz de sair da paralisia. “Magra, ela ainda está 
quente, como um corpo vivo”190, e apenas a respiração a diferencia de uma matéria morta; só é capaz de respirar 
pois esse é o movimento cruel e orgânico involuntário. Como se fosse um corpo vivo, a natureza transformara a 
mulher em matéria semimorta, porque já não é em plenitude um sujeito inteiro — envolve-se numa não-vida da 
qual se mostra incapaz de se descolar e de “encontrar uma planície branca, mesmo que fosse a morte”191. Esse 
trecho anterior é decisivo para aquele que vê um corpo irrecuperável, em queda no abismo, então ganha relevo 
para impulsionar a escrita do diário de Nuno Ramos: quando a única possibilidade de findar a dor talvez seja 
morte, e nem mesmo ela parece poupar o corpo de sua esposa do sofrimento, o narrador insiste, tal qual um 
diário, na persistência dessa memória, em levar a escrita às últimas consequências, canalizando suas energias 
para o registro, pois, impossível de agir, conhece no diário um modo arrancar à fórceps certa potência da 
experiência do fracasso. Para não sucumbir à espessa realidade, inscreve à memória a sua fantasma, quebra o 
relógio estagnado, rasga o calendário que não avança. Se a memória esmaecesse, talvez restasse apenas a 
sensação de um sonho ruim, que aos poucos também se apaga, por isso escreve sua própria fantasma. Nessa 
leitura, encontro nas palavras Barthes, talvez, um enxerto de pele: 
 

O fantasma, não o sonho — Sonhar (bem ou mal) é insípido (que tédio, as narrativas de 
sonho!). Em compensação, o fantasma ajuda a passar qualquer tempo de vigília ou de 
insônia; é um romancinho de bolso que a gente leva sempre consigo e que se pode abrir 
em qualquer lugar que ninguém dê por isso, no trem, no café, esperando um encontro. O 
sonho me desagrada porque ele nos absorve inteiramente; o sonho é monológico; e o 
fantasma me agrada porque ele permanece concomitante à consciência da realidade (a do 
lugar onde estou); cria-se assim um espaço duplo, desencaixado, escalonado, no seio do 
qual uma voz (nunca saberia dizer qual, a do café ou a da fábula interior), como no 
andamento de uma fuga, se coloca em posição de indireto: algo se trança, e é, sem caneta 
nem papel, um começo de escritura.192 
 

Barthes constrói grande parte dos seus escritos pela dinâmica de se assumir como alguém que quer escrever. 
Consciente do eterno ensaio exercitado, um rascunho sem fim, em seus cursos ele expunha essa escrita em 
itinerário contínuo como preparação, simulação, delírio desejante, ou, ainda mais intensivo, como uma espécie 
de assombro fantasmático. Esse empreendimento de Barthes traz em seu centro uma questão desafiadora – para 
o crítico francês, a tentativa de escrever era o percurso que obliterava o fracasso de uma não-realização de um 
escrito ficcional. Prefere, pois, opondo-se ao sonho, que ocorre apenas durante o tempo determinado do sono e 
do domínio inconsciente, simular a palavra-fantasma, aceitando uma vontade de escrita que o assusta e o 

 
190 Idem.  
191 Idem. 
192 BARTHES, R. Roland Barthes por Roland Barthes. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Estação Liberdade, 2003, p. 202. 
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acompanha o tempo todo, com os olhos abertos, e o auxilia a confrontar uma espécie de fracasso, ou, entre 
outras coisas, furtar desse fracasso uma espécie de energia criadora. É de mesma forma que leio a estratégia de 
arquivamento de si (e sobretudo do outro) no diário de Nuno Ramos. Porque entre a morte do corpo e a recriação 
da matéria vivida, inscrever-se e inscrevê-la, a sua esposa, no diário, vem a ser o caminho para que, no espaço 
íntimo, as ruínas e os vestígios do vivido se atrelem à lamúria sutil da palavra de um homem que, impotente e 
sem escapatória, não pode deixar de escrever — única reação possível. Ele fala em voz baixa, jamais grita; não se 
trata de um diário desesperado. Considero, inclusive, instigante destacar esse significado outro para o termo 
“sutil” – não se trata de uma escrita despontencializada, no entanto, uma escrita cuja força se encontra nas 
porosidade das linhas, na passagem entre os enunciados, no caminhar sutil e astuto do enunciador. 
 
Escrita poética e luto pelo testemunho de uma morte em suspenso dão a toada específica de “Minha fantasma”. 
Para o escritor e crítico Ricardo Lísias, na resenha do livro “Sermões”, ao falar sobre as modulações da escrita de 
Nuno Ramos193, defende que haveria um tom baixo disseminado em tudo o que leva a assinatura do multiartista 
paulistano. De maneira que é inegável essa tonalidade discursiva cirúrgica, lírica e miúda na escrita dos 
suplementos jornalísticos194, de fato não há nenhuma histeria ou desmesura nos textos que funcionam como 
um certo espaço de mediação entre o artista e a política brasileira. Contudo, é preciso inverter um poucos as 
coisas, pois há zonas de atrito com a ideia de “tudo”. Creio que, mediante o que venho lendo, tendo a discordar 
em certa medida da percepção de Lísias. Não há dúvidas de que as instalações e edificações, montadas por Nuno 
Ramos, em suportes e meios imbricados pela heterogeneidade, ainda que com profunda melancolia como 
resposta, buscam o apoteótico, o grandiloquente, o monumental pelas vias estéticas. Faço um parênteses: 
lembro aqui da impactante instalação “O globo da morte de tudo”195, apresentada na virada de 2012 para 2013 
na Galeria de Arte Anita Schwartz, no Rio de Janeiro, porque ela corrobora meu contra-argumento crítico. Com 
uma estrutura circular de aço central e paredes formadas por estantes que carregavam objetos de ordem mais 
variada, a exposição em dezembro de 2012 trouxe dois motoqueiros para circularem no globo da morte, 
provocando a criação de ruína dos objetos que se esparramavam no chão e permaneceram fixos no local por 
mais dois meses, marcando um rastro de fim de toda ordem. Não há nada de singelo ou tom mais baixo nisso, 
mesmo que, após o transladar das motocicletas, fique certo silêncio dos objetos quebrados e dispostos pelo 
chão. De mesmo caráter grandioso, por exemplo, “Fruto estranho”196, projeto instalativo apresentada no Museu 
de Arte Moderna do Rio de Janeiro entre setembro e novembro de 2010, marca uma obsessiva energia pela 

 
193 LÍSIAS, Ricardo. O tom de Nuno Ramos. In: Peixe-elétrico #5. Ed. de Tiago Ferro, Ricardo Lísias e Mika Matsuzake. 2016. Distribuição 
exclusiva em formato digital. Disponível em <http://www.peixe-eletrico.com> Acesso em 20 dez. 2018. 
194 Nuno Ramos escreve esporadicamente para a coluna “Opinião” do jornal Folha de São Paulo. 
195 A obra “O globo da morte de tudo” trata-se de uma instalação montada a várias mãos, marcada pela parceria criativa entre Nuno 
Ramos e Eduardo Climachauska, contando com o dispendioso planejamento estrutural e arquitetónico da obra metálica (um globo da 
morte em tamanho real) feito por Allen Roscoe. A crítica Julia Studart, a respeito dessa instalação, discorre que “o trabalho teve dois 
tempos de ação, repetindo o funcionamento de um motor de dois tempos, mas abrindo para o imprevisto e para o acidente: antes e 
depois da performance dos motoqueiros. Este entretempo indica o gesto que compõe todo o trabalho de Nuno Ramos como um esforço 
do e com o resíduo: a forma fraca”. STUDART, Julia. Nuno Ramos por Julia Studart. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2014, p. 62. 
196 A instalação “Fruto estranho”, apresentada em 2010, foi interesse de estudo da pesquisadora Florencia Garramuño. A respeito da 
composição da obra, a crítica argentina afirma que, em “Fruto Estranho”, o artista “une e confronta as ideias de natureza e tecnologia, 
vida e morte, sujeira e pureza. Soda cáustica pinga de duas ampolas acopladas às asas de cada um dos aviões, caindo em dois 
contrabaixos abertos e repletos de banha, que permanecerá sempre quente, ideia que surgiu, segundo Nuno Ramos, ao ler um conto de 
Pushkin sobre uma árvore que pinga veneno”. GARRAMUÑO, Florencia. Formas da impertinência. In:______. KIFFER, Ana. (Orgs.). 
Expansões contemporâneas. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2014, p. 96. 
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provocação de intensidades e pela disputa de espaços e tempos, ocupando a sala principal do museu com uma 
obra de seis metros de altura, com aviões monomotores agarrados ao topo de duas grandes árvores, revestidos 
de sabão, tudo no intento de dar um teor móvel, entre outras coisas, a morte e a transformação amiúde da 
matéria, por intermédio da exploração do gesto tão incisivo de alterar o estado das coisas. 
 
Se caberia, como citei através das obras acima, a noção de tom avolumado e monumental tanto pela escala 
quanto pelo excesso de energia dispostos na criação e na execução in loco dessas instalações, não há dúvidas 
também de que o tom de Nuno Ramos definitivamente abaixa quando o artista apela à linguagem da literatura, 
seja fundindo-a ao trabalho plástico, seja se dedicando propriamente à poesia. No fundo, o problema é que não 
se pode falar num “tudo” generalizante quando se pensa a larga obra de Nuno Ramos. Inclusive, numa de suas 
publicações recentes, “Adeus, cavalos”, lançado em 2017, o Nuno dramaturgo constrói uma intensidade 
redimensionada à leitura por meio de um tom menos volumoso, mas potencializado por uma voz enunciativa 
bastante aguda, carregada, acentuada. Esse texto, que traz à página todo o dispositivo da encenação ao lado 
radicalismo comum ao trabalho plástico, apresenta em trecho curtos o diálogo de um velho próximo da morte 
com um entrevistador, o que, como uma experiência insólita, talvez pudesse vir carregada de uma modulação 
mais baixa e melancólica. Mas isso não é feito: o personagem parece gritar em ironias ácidas porque interditado 
pela morte iminente. Concordo, por isso, apenas parcialmente com Lísias, para quem a poética de Nuno Ramos, 
mesmo com os arroubos vocabulares e sintáticos, dobra-se em uma ordem quase silenciosa, sofisticada, uma 
música de um só acorde. Ou como constructo verbal singular, ou como extensão da plasticidade de suas obras, 
a escrita de Nuno Ramos, a meu ver, deixa quase sempre exposto algo da ordem de um engasgo, um sufoco ou 
um refluxo que se resolve com o irrompimento intensivo e lançamento agudo das palavras em texto, nem 
sempre em tom mais baixo e discreto, porém sempre, sempre carregado de potência para outras ações. De modo 
exemplar, posso pensar que é desse ponto fulcral que a tessitura do conto-diário “Minha fantasma” se organiza 
e se exibe – o princípio arquivístico e o suporte sobre o qual escolhe para escrever, o bloco de papel que será 
posteriormente nomeado de diário, como um gesto performativo da linguagem, solicitam, sobretudo, esse 
modelo de código muito singular e potente, no qual a dicção não seria uma forma de cura, mas, sobremaneira, 
um modo de cuidado de si. Aliás, a escrita vem a ser um movimento de gestualidade física para cuidar do outro, 
exercício de alteridade absoluta quando toda forma outra de cuidado sobre o corpo-outro, seu lugar de 
passagem, já não caberia mais.  
 
A nuance autobiográfica assumida e o intervalo de escrita – informações apresentadas na nota introdutória de 
“Minha fantasma” – fazem com que Nuno assuma o seu texto enquanto diário. No entanto, observando às 
marcas desse gênero específico, noto que o artista reconfigura sua prática de imersão nesse suporte por ele 
delimitado para rasurá-lo, ainda que sem a grandiosidade da mistura e das transformações de materiais. 
Incluída na parte do livro chamada “De giro em giro (A parte maldita)”197, seção mais subjetiva e pessoal de todo 

 
197 Na apresentação do livro “Ensaio Geral” (2007), Nuno Ramos explica brevemente a constituição da última seção dessa publicação, 
cujo subtítulo partiu de um verso de “Inferno”, de Dante Alighieri, e de uma das publicações de Georges Bataille. Segundo ele: “O título 
da última, e mais pessoal, parte deste livro — ‘De giro em giro (A parte maldita)’ remete ao percurso progressivo entre mundos diferentes 
e ao desejo de retornar, que gostaria de ver como uma energia de fundo, escoando pelo meu trabalho como um todo”. Esse itinerário 
em rodopios rumo a uma profundidade marca a proposta da parte final, mais densa e melancólica se comparada às anteriores. Há algo 
como uma falta irremediável que atravessa de ponta a ponta todos os textos que compõem o bloco final. Cf. RAMOS, Nuno. Apresentação. 
In: Ensaio geral: projetos, roteiros, ensaios, memória. São Paulo: Globo, 2007, p. 15. 
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o livro, a narrativa parece cumprir o desejo de Nuno de dispor uma eterna energia de retorno latente aos seus 
trabalhos preambulares. De fato, à primeira vista, “Minha fantasma” pode ser lido como a parte maldita da vida 
de Nuno, posto ser um desabafo de sua vigília de um corpo doente e registro do processo de enlutamento. Isso, 
porém, é emoldurado num texto que se alcunha como diário. Nuno, desde sua estreia na literatura em 1993, 
sempre foi um artista cuja expressão literária adquire certa complexidade através do seu gesto bastante orgânico 
de contestar as formas para burlá-las, reconfigurá-las e repensá-las. Uma leitura que ancorasse a escrita de Nuno 
dentro do próprio texto talvez provocasse uma pacificação de leitura estranha à própria produção de Nuno, por 
isso um certo desconforto surge ao repensarmos o diário enquanto enquadramento da escrita dessa experiência 
com a depressão da esposa. O gênero diário carrega em si, em tese, uma escrita de caráter íntimo e confessional, 
muito marcada pela dicção espontânea e pouco artificial, além da ordenação cronológica dos dias.  

 
O que ocorre em “Minha fantasma” não deixa de ser uma dobradura do texto nesses aspectos, porque se ergue, 
nessas narrativa em fragmentos, uma escrita sobretudo poética, repleta de metáforas e arroubos linguísticos. 
Com sua forma provocativa e abaladora, o diário faz desconfiar da suposta estabilidade do gênero e aponta para 
uma outra forma de expressão: ali há uma performance de escrita, um gesto escritural efetivado em um 
experimento verbo-visual, profanando o caráter íntimo e secreto do gênero para colocá-lo em vias de publicação. 
Ora, esse espaço alternativo de escrita confessional problematiza a noção do diário enquanto gênero discursivo, 
porém, por outro lado, dilui suas fronteiras e cria um espaço ampliado de significação, somente possível através 
de um exercício textual-performativo que se coloca do lado avesso, exposto ao mundo com um fluxo temporal 
não delimitado associado à emergência de descontinuidade dos dias. Embora não datados, a ordem na qual os 
fragmentos aparece é demarcada pela coexistência organizada de temporalidades díspares, ou seja, camadas 
heterogêneas de episódios que foram produzidas no bojo de uma escrita serial e continuada, tal qual a operação 
de um diário, gesto que nos convida e nos estimula a lê-los sequencialmente, apesar de uma possível 
desmontagem dos parágrafos. Revolver as camadas de solo do diário revela os escombros da experiência de 
abatimento de corpos, em padecimento orgânico. Nesse segunda proposta de leitura desmontada, não 
cronológica ou linear, Nuno subverte parcialmente o gênero diário frente as especificidades linguísticas e 
estruturais, estando muito mais próximo de um texto da ordem de um relato de experiência vivida, à medida 
que escreve consciente de que faz um constructo poético e da necessidade de publicá-lo em breve. Subversivo, 
o artista mescla, pois, os espaços escriturais do ficcional e do documental com os quais faz irromper uma 
dinâmica de verossímeis simulações, um diário-mentiroso, um registro de uma performance verbal, cujo 
endereçamento de leitura talvez seja vislumbrado: 

 
O conto Minha fantasma é super real, é o mais real que eu pude. É uma coisa sobre uma 
crise super difícil que eu vivi, que foi a depressão da minha mulher e que escrevi um pouco 
para passar por aquilo. Foi um texto bem terapêutico, sei lá. E que foi muito difícil de 
publicar, bem mais do que escrever, porque publiquei durante o lance todo. Achei que 
devia. E como essas coisas em geral são tratadas meio à boca miúda, com um extinto meio 
de abafar essas crises, foi difícil. Não sabia que consequência podia ter nela, em mim ou 
nos nossos filhos. Foi uma coisa meio dura, nesse sentido.198 

 

 
198 RAMOS, Nuno. [Entrevista concedida a] Rogério Pereira, no Teatro Paiol, em Curitiba, e publicada on-line na edição 139 do Jornal 
Rascunho, em novembro de 2011. Jornal Rascunho. Disponível em: <http://rascunho.com.br/nuno-ramos/> Acesso em 12 jan. 2019.  
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O ambivalente gesto de nomear o diário também enquanto conto, conforme citado por Nuno, descentraliza uma 
subjetividade da ordem do documental, comum ao primeiro enquadramento de escrita. Emulando determinada 
verossimilhança, radicaliza as noções estanques de gêneros discursivos específicos, o que sustenta um diálogo 
disruptivo com a própria factualidade dos episódios ali narrados. Nesse movimento construtivo, a contiguidade 
entre realidade e ficção se constrói na retenção de um momento de intimidade, que não se esconde ao olhar do 
outro pelo dispositivo da leitura. E talvez a atualização desse momento vivido com a luz da ficção só é possível 
pela vida da expansão dos limites como força performativa da escrita. Esse trânsito entre discursos e suportes 
originários de uma espécie de performance verbal abre o diário/conto/relato autobiográfico com uma primeira 
parte, homônima ao título do diário, na qual é descrita por Nuno a experiência de observação do percurso de 
desfazimento do corpo da esposa-fantasma. As iniciais sequências descritivas e narrativas arrebentam uma 
leitura que deixa à mostra o vivido. Dá-se a ver, para mim, neste início, uma das fundamentais questões na 
organização de uma narrativa proto-enlutada: enquanto a morte é um signo em suspenso, que não recua como 
deveria tampouco avança de uma vez sobre o corpo da esposa, para o narrador, Nuno, grafar esse momento é 
uma forma de não deixar o fantasma escapar da casa. Quando a incerteza sobre a permanência de vida paira 
sobre ambos, o fantasma melancólico mostra permanecer ali, “lança seus sinais duas vezes — para que ela 
própria escute, uma vez, e outra para que acreditem”199.  
 
Essa espécie de antecipação da morte, a produção de sobrevida, faz com que o processo de luto do narrador 
aconteça com o corpo da esposa ainda respirando, com o organismo em funcionamento. É para apreender esse 
objeto que já se ausenta, dentro e fora da palavra, que ele permanece escrevendo. Luto em vida, não melancolia 
– porque reconhece o que se perde, tenta reverter a perda. A angústia de ser expectador de mãos atadas de uma 
espécie de performance orgânica e lenta do apagamento da sua esposa faz com que o luto cumpra o percurso 
desfiado por Freud de introjetar o objeto perdido (ou em vias de se perder, como nesse caso) no próprio ego, 
consciente de que “ela está morrendo”200. Enquanto experiência parcial de fratura da vida, o narrador de “Minha 
fantasma” arremata o processo de enlutamento ao afastar-se de si para agarrar-se ao objeto ausente: “tenho os 
olhos sobre ela para afastá-los de mim — eu, o pobre gordo dos meus deveres, da minha ambição e saudade”201. 
Qual, afinal, é o tempo em que o luto se encerra? Consciente de que o luto também se esvai, Nuno escreve para 
não esquecer de nada, para não a esquecer: “E [ela] quer ser lembrada. Eu lembro. Eu vou me lembrar”202. É na 
grafia que Nuno desliza o corpo-cadavérico da esposa para um interstício entre vida e morte. Perda de 
humanidade, assunção de uma animalidade – a corporeidade doente que tomou conta a mulher transborda de 
animalidade insólita, figurativizada pela voz do homem: 
 

[...] olhando o  corvo bicar as suas pálpebras, olhando a coruja lhe contar o seu segredo 
(“eu não durmo porque não posso”) e o camelo lamber suas faces enquanto ela descansa 
entre as duas corcovas, olhando a gralha lhe dizer: eu avisei, olhando a gralha repetir: 
agora sai dessa sozinha, olhando a lesma passear por suas vértebras que vão afundando 
no acolchoado da cama.203 

 
199 RAMOS, op. cit., p. 368. 
200 Idem. 
201 Idem. 
202 Ibidem, p. 369. 
203 Ibidem, 372. 
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Que possamos nos voltar, neste ponto, ao traço que, para mim, é o mais agudo dessa experiência escrita por 
Nuno: à representação de escrita e padecimento sofrida pelo sujeito em vias de luto diante da condição de 
esvaecimento abissal da esposa. Sua experiência parcial de luto é inseparável do exercício de escrita do diário 
porque escreve em nome do outro, por si e por ela, antes da morte e durante o seu avanço espectral. E é uma 
experiência apenas parcial porque o luto trata-se, na perspectiva freudiana, como reação psíquica a uma perda 
consumada. Esse ainda não é o caso, mas, pela escrita, só se pode dizer ainda, porque a morte aparece como 
movimento iminente a qualquer momento, talvez até esperado, face ao corpo da mulher que se esfacela, se 
consome e apodrece pela depressão. Penso nessa mulher frágil, nessa esposa em particular. Não “esposa” no 
sentido banalizado da palavra, enquanto prega a gramaticalidade dos estados civis, mas enquanto afeto 
específico de companheirismo como produção de uma subjetividade compartilhada. Esse sujeito parece se 
segurar no que restou do corpo do outro para não sucumbir, escuta o eco do vento que entra pela janela para se 
interrogar com culpa: “O que você fez por ela? Eu fiz o que podia. Quanto é isso? Fiz tudo o que podia”204. 
Acompanhar a destruição da mulher vem a ser uma tarefa desditosa pela qual, para o narrador, ele não pode 
enfrentar solitário, sem diálogos, por isso faz vigílias pela sua existência, busca mantê-la acordada, segurando-
a pelo fio de companhia vital que resta, ainda que pela escrita. De fato, a experiência da morte do corpo é o 
percurso inevitável do homem, porém, trazer isso à consciência no momento em que a esposa está lentamente 
a desaparecer é uma marca que, para o narrador, a escrita poderá dar conta de resguardar. Esse homem, que 
cumpre todos os horários dos medicamentos e que se dedica à amada, vê seu corpo definhar, assiste à pele ruir, 
sucumbir aos poucos, por exaustão, à desmesura da rotina repetitiva. Então desabafa: 
 

Se ela murmura em meio ao sono — e ela dorme o tempo todo por causa dos remédios — é 
como se ela dissesse uma verdade escondida, que não se pode negar. Mas é sempre 
verdade, e não apenas quando dorme: talvez ela esteja morrendo. Eu ponho meu ouvido 
perto do seu hálito, com medo. Não quero ouvir uma queixa, não quero ouvir outro nome. 
Não quero que se lembre do que não viveu comigo. (...) Desço até a cozinha para separar 
seus remédios. É para isso que sirvo agora. Nem sempre é possível ter bem claro o sentido 
de um dia.205 

 
E apesar de tudo, apesar de sua esposa estar em plena magreza e ruir paulatinamente, apesar de não precisar 
enxergar a morte para provar o abatimento do luto, esse sujeito já enlutado antes mesmo da perda da vida do 
outro, permanece ali. Mesmo que saiba que o corpo da esposa será em breve substituído pelo fantasma, 
existindo para além do real, a experiência de significação daquele momento desliza o próprio sentido de amor 
para o narrador, enraizando o discurso amoroso à dicção de um luto prévio, abrindo espaço para uma espécie 
de estética lutuosa-enamorada. Essa fantasma silenciosa quase não se movimenta pela trama, a não ser no seu 
mover-se a um apagamento lentamente vindouro. Entretanto, é na matéria verbal, pela palavra do outro, que 
ela se des-faz e é re-feita, que se fixa no sentimento, pois amar na doença, nos fala o narrador, é quase desejar 
que a doença permaneça. Tudo se torna mudança. E a intensidade desse processo subjetivo amoroso, 
proporcional à intensidade da doença, é a força-motriz que faz com que, no corpo do narrador, a memória, o 

 
204 Idem. 
205 Ibidem, p. 369. 
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desejo e o afeto não se esvaiam feito água pelos dedos: “é um amor imenso e cansativo, que deve dizer bem 
alto: Eu quero você mesmo assim” 206 . Nuno Ramos, em sua inesgotável tentativa de ler o estado de 
vulnerabilidade da esposa e também seu próprio, interroga-se indiretamente sobre a beleza dos afetos: “Não 
sei precisar o que haverá de tão desejável no púrpura de suas olheiras”, e continua indo mais além, “na baba 
que escorre pelo seu queixo. Não sei dizer porque não posso tirar meus olhos dela”207. Sem esclarecimento 
preciso, um apartamento cujas respostas não chegam como cartas que vem pelo correio, o narrador sabe que, 
mesmo na ruína, mesmo em um corpo-doente, é na esposa (ou no fantasma dela) que ele reitera a potência 
desse afeto. É esse “mesmo assim” ou o “apesar de tudo” — a concessão e/ou a renúncia feitas por doação inteira 
ao outro — que também nos fala Barthes em “Fragmentos de um discurso amoroso”, belíssimo ensaio no qual, 
entre várias reflexões fragmentárias, o crítico busca explicações para a origem ou permanência do intensivo 
discurso de amor, incontornável e incompreensível, dedicado geralmente a um ser em específico: 
 

Encontro pela vida milhões de corpos; desses milhões posso desejar centenas; mas dessas 
centenas, amo apenas um. O outro pelo qual estou apaixonado me designa e 
especialidade do meu desejo. Esta escolha, tão rigorosa que só retém o Único, estabelece, 
por assim dizer, a diferença entre a transferência analítica e a transferência amorosa; uma 
é universal, a outra é específica. Foram precisos muitos acasos, muitas coincidências 
surpreendentes (e talvez muitas procuras), para que eu encontre a Imagem que, entre mil, 
convém ao meu desejo. Eis o grande enigma do qual nunca terei a solução: por que desejo 
esse? Por que o desejo por tanto tempo, languidamente? É ele inteiro que desejo (uma 
silhueta, uma forma, uma aparência)?208 

 

Barthes parece descrever a subjetividade produzida naquele apartamento, no definhar de dois corpos doentes, 
em intensidades distintas. Com seu discurso enlutado-amoroso, Nuno Ramos, por sua vez, narra um tempo que 
não avança pela presença repetitiva dos médicos que adentram sua casa, perfuram o corpo-doente, um corpo 
reduzido, boca que não se alimenta e definha, seu resto orgânico, como um pedaço de junco lançado na areia, 
um devir-tronco lançado na areia. Imerso nesse tempo paralisado, ainda na primeira parte desse relato, o sujeito 
enunciativo começa a exibir pequenos vestígios do cansaço iminente, do abatimento que começa a se alastrar 
por seu corpo. Embora não haja quaisquer possibilidades de desistência daquela vida velada, o narrador de 
“Minha fantasma”, diante de um luto ainda não consumado totalmente (ou, para o bem, nunca consumado), 
está diante de um discurso repetitivo e circular sobre a dor, ainda que sempre por novos significantes: a rotina 
maçante, os remédios infindáveis, a eminência da morte, a transformação do humano em ruínas, a persistência 
(ou resistência) do corpo enfermo, tudo isso suspende o presente e faz desembocar na escrita uma forma de 
vida, um espaço de passagem entre afetos entre quem enfermo está e quem observa a vida do outro ir rumo ao 
apagamento.  Escrita e ruína se avizinham, aqui, porque destroem a ordem casual do tempo, rejuvenescendo-
o. É somente a compreensão do luto pela escrita que fará com que o narrador possa também revislumbrar o seu 
eu; transbordando a ideia de superação, para quem sofre, é apenas no retorno do objeto contemplado que o 
desejo pode deixar de ser introjetado, e o fantasma venha a se carnalizar em instância concreta fora da palavra. 

 
206 Ibidem, p. 370. 
207 Ibidem, p. 375. 
208 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortência dos Santos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995, p. 
14-15. 
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Porque o tédio da normalidade é aquilo que o narrador deseja de volta, a rotina da saúde ao lado daquela que, 
mesmo doente, quer interceptar a degradação física do corpo, mas sem sucesso algum. O que se busca como 
cura é o regresso para o antes, embora, no que considero fundamental até aqui, ele não trazer à consciência a 
concepção de que o eu que existia já se tornou outro: 
 

A cura não é o raio de sol depois da tempestade, nem uma lufada de ar no quarto 
pestilento, mas haver o quarto, e o sol como o conhecemos, e o vento como desde que 
somos pequenos. É o mundo ser redondo e o oceano ser salgado. Isso é a cura, o tédio 
bem-vindo. Então é isso que ela ataca e protela, voltando a alto mar enquanto lhe 
acenamos da praia monótona. Mas é monótono também estar doente e ela sabe disso.209 

 
É assim que um outro contexto se ergue na linguagem literária da narrativa de Nuno Ramos, justamente pelo 
que está fora dela, totalmente em seu exterior, pela corrosão dos limites das formas de expressão. É pelo relato-
diário (ou, aliás, pela forma inespecífica) que o artista expõe seu luto ativo diante do forte gesto melancólico 
enfrentado por sua esposa. Nesse retorno para outrora, para uma temporalidade na qual a angústia intensiva 
ainda não consumava a corporeidade da esposa, Nuno expõe sua intimidade e o dispêndio quase inútil de 
cuidado a fim de recuperar o objeto em vias de perda. “Não há nada que eu possa fazer agora — eu que achava 
que a tinha criado inteira pra mim”210, confessa o narrador, em sua queda livre pela violência brutal do contato 
com a morte de um corpo que, mesmo silenciosamente, implora melancolicamente por um “depois” não 
reconhecível. Só pode, no entanto, aceitar a presença da angústia enquanto exceção, enquanto provisória, 
convivendo apenas com uma parte de sua esposa, essa fabricação de um outro eu para si, que “tem de 
permanecer estranha a todos nós”211, contundente afirmação de que a quebra da regularidade dos dias precisa 
necessariamente ser passageira (seja pela cura, seja pela morte), porque ao “ao lado das coisas habituais não há 
lugar para ela [a doença]”212.  
 
A imagem do corpo-doente da personagem abatida substancia a leitura crítica que Flávia Trocoli213 empreende 
dessa narrativa inespecífica de Nuno Ramos, atentando-se para as ações desse narrador-acompanhante, que 
está sempre em busca por flagrar formas do corpo que se submetam à metamorfose. Conquanto a ensaísta 
esteja observando esse traço na construção de uma identidade própria para o narrador, esse processo estilístico 
de transformação é comum à dicção de Nuno Ramos, aparecendo sobredeterminante na linguagem exercitada 
na tessitura de “Minha fantasma”. Além das constantes metáforas e das analogias empregadas entre o corpo 
enfermo da esposa, convertido em espectro melancólico, e a bruta matéria orgânica em decomposição, Nuno 
Ramos também incursiona uma produção estética pela alteração radical da forma e do discurso. Não raro, o 
narrador se coloca como uma espécie de arqueólogo que, na escavação de um corpo inerte, quer resgatar algum 
vestígio de memória de uma vida de antes. Ou que tudo vire ruína de uma vez. Não há nenhuma descrição, no 
desenvolvimento do texto, de algum episódio concreto anterior à temporalidade dilatada da narrativa, somente 

 
209 RAMOS, op. cit., p. 374. 
210 Ibidem, p. 377. 
211 Idem. 
212 Idem. 
213 Cf. SILVA, Flávia Trocoli Xavier. A autobiografia e o diário como feridas na lógica da representação literária. Revista Criação & Crítica, 
São Paulo, n. 19, p. 72-83, dez. de 2017. 
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as pequenas lembranças da rotina pregressa fazem com que o narrador busque voltar a esses dias antes da 
destruição do corpo de sua esposa. Ou, novamente, que tudo se finde sem demora. Esse corpo-terreno, ou corpo-
terroso, implodido e manipulável como rota de escavação, nessa perspectiva, dá a medida do texto e se forma 
como um desenho sutil, inclusive por meio da manipulação plástico-verbal nos campos semântico e sintático 
exercitados por Nuno Ramos: 
 

Ela está nua agora, embora eu não note isso. Seu cotovelo abre um ângulo agudo sobre o 
crânio. Tem as mãos apoiadas no início do ventre [...]. As saliências vêm súbitas, 
manifestações da linha contínua de seu contorno. Omoplatas íntimas e remotas, suas 
saboneteiras profundas onde o tronco voluteia antes de subir ao rosto cavo, emergem mais 
fortes do que a carne. Dentro do corpo magro está a alma, não na superfície rosada. Seus 
olhos são poços mortiços entre dois reinados — aquele da pedra, carne de pedra, mais fóssil 
do que pulso, ruína congelada sem batimento que modela sua essência desde dentro e a 
floração inconstante, rugosa e murcha que sobre pelo tronco esmaecido. [...].214 

 
Partamos, então, dos significantes em destaque: saliências, crânio, troncos, poços, pedra, fóssil, ruína. É dessa 
forma que o narrador do relato de Nuno Ramos observa, sente e toca o corpo de sua esposa. Apenas pelos 
fragmentos, pelos restos, pelos destroços. Essa materialidade externa e ruinosa, a forma fossilizada que a pele 
da mulher tomou, faz com que o discurso do luto e da melancolia se materialize pela escrita do outro, daquele 
que permanece em vigília. Esse corpo observado pelo narrador é construído em proximidade e distância, num 
movimento de pêndulo, porque impossível entrar por completo no espaço da dor alheia, então se mantém uma 
distância que, aliás, talvez faça reconstruir o meandro por onde escorreria a relação a dois. Certa vez, Maurice 
Blanchot disse que “ver é ver à distância, mas deixando a distância devolver-nos aquilo que ela nos tira”215. E é 
desse modo que o sujeito apaixonado parece contrabalancear seu discurso, ora amoroso, ora cansado, ora 
enlutado, ora melancólico, ora esperançoso, ora desistente. Porque assim, talvez assim, ela acorde um dia, e 
com a distância esperada, ele consiga vê-la novamente tomar café, sorrir com saúde e não reconhecer mais a 
angústia que a consumira. O que, em via contrária, danifica aos poucos o corpo que enuncia o relato é a exaustão 
por esses dias de vento parado, de ar denso, afinal “não há nada fora da sua melancolia”, diria o narrador Nuno 
sobre a esposa, “por mais que ela se esforce e diga as palavras que todos torcemos para que ela diga”216. Mas, 
afinal, que palavras iluminadas seriam essas? Talvez apenas palavras inócuas, o vazio da linguagem, um 
constante esforço para se equilibrar frente ao que se tornou o desastre da vida dos dois — luto de quem escreve 
pela não-vida melancólica de quem naufraga incontornavelmente “no tule fino dos lençóis”217. Qualquer coisa 
além. E é nessa condição depressivo-melancólica da esposa que o corpo narrador aos poucos também se instala, 
se costura na melancolia, sem muita movimentação. Isso parece apontar analogamente para o mesmo modo 
como Kristeva interpreta a obra de Marguerite Duras, compreendendo que a linguagem poética é capaz de 
originar uma espécie de discurso do fracasso, ainda que carregado paradoxalmente de potência: 

 
214 Ibidem, p. 375. 
215 BLANCHOT, Maurice. A conversa infinita: a palavra plural (palavra da escrita). Trad. Aurélio Guerra Neto. São Paulo: Escuta, 2001, 
p. 67. 
216 RAMOS, op. cit., p. 378. 
217 Ibidem, p. 369. 
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Não se trata de um discurso falado, mas de uma palavra potencializada pela força de ser 
destruída, assim como se está sem a maquilagem ou despido sem se estar desleixado, 
mas porque se está forçado por alguma enfermidade insuperável e, todavia, dotado de 
prazer que cativa e desafia. No entanto, e talvez por isto mesmo, essa palavra falseada soa 
como insólita, inesperada e sobretudo dolorosa. Uma sedução inquieta nos arrasta pelas 
falhas dos personagens ou da narradora, nesse nada, no insignificante da enfermidade 
sem paroxismo trágico nem beleza, uma dor da qual não resta nada senão a tensão. A 
infâmica estilística seria o discurso da dor desgastada.218 

 

Essa queda livre na angústia, esse tombo abissal do narrador se desenha de maneira mais contundente em 
“Meu cansaço”, segunda parte do compósito narrativo híbrido, que vem a ser a narração do instante no qual o 
corpo da sua esposa parece pertencer a uma temporalidade outra, ainda mais intensiva, a qual arrasta o narrador 
para o abismo. Há uma rotura do tempo externo, não há mais consultórios, tudo ocorre no interior do 
apartamento. Não existe mais vida do lado de fora e, de certa forma, dentro dos corpos também não existe mais 
vitalidade. É na constante busca pela normalidade que o narrador evita “o desejo invencível de deitar e afundar 
no solo, antecipando a grande boca da terra”219.  Em sua estratégia particular de registro, uma voz em uníssono, 
um grande monólogo — assemelhando-se aí sobremodo ao registro do diário — o silêncio e o vazio da mulher 
sobre a qual o narrador escreve assume o seu lugar numa grafia de um corpo que se enluta ainda mais. 
Pensando a partir de Freud, a visão deplorável e os gestos de autoimputação de um sujeito melancólico captam, 
na escrita de Nuno Ramos, uma realidade que não é acessível ao espaço narrativo. Porque é pela escuta atenta 
da voz do narrador que não devemos ceder à ilusão de considerar o corpo-espectro da esposa como eixo central 
da narrativa, mas um eixo catalisador, que puxa o narrador para si. É na grafia própria de Nuno que a experiência 
do luto e da melancolia se dilatam, concretizando, na materialidade escrita arquivística-documental, um 
intervalo do corpo-fantasma entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Converte-se, para o centro de tudo, 
o próprio processo de subjetivação de um sujeito narrador em automisseração prefigural da morte do outro. 
 
Salvaguardar a memória na escrita é a base do procedimento arquivístico-textual de Nuno Ramos em “Minha 
Fantasma”. Faço uma pequena curva aberta para retornar ao pensamento psicanalítico. Em “Nota sobre o bloco 
mágico”, escrito em 1925, Freud realiza uma reflexão analógica entre a memória do homem, seu sistema 
perceptivo e os procedimentos de armazenamento de informações extracorpóreos. Aquilo que Freud considera 
como a capacidade mnemônica humana é um atributo passível de falhas, por isso mesmo ele mesmo inicia seu 
ensaio afirmando o seu gesto incessante de tomar notas de tudo que acredita ser um traço importante do 
presente evanescente que pode sucumbir ao processo de apagamento na esfera da consciência. No entanto, 
uma das considerações preliminares de Freud é que os dispositivos fora do corpo que auxiliam o humano a 
resguardar a memória do apagamento são imperfeitos, em vista de que esses objetos estão aquém da inclinação 

 
218 Tradução livre para: “No se trata de un discurso hablado sino de una palabra exagerada a fuerza de ser derrotada, como cuando una 
está des maquillada o desvestida sin estar descuidada, sólo porque tiene alguna enfermedad insuperable y, no obstante, llena de placer 
que cautiva y desafía. Sin embargo y quizá por eso mismo, esta palabra falseada suena insólita, inesperada y sobre todo dolorosa. Una 
seducción enfermiza lo arrastra a uno hacia los desfallecimientos de los personajes o de la narradora, hacia esa nada, hacia lo no significable 
de la enfermedad sin paroxismo trágico ni belleza, un dolor del que no queda sino la tensión. La torpeza estilística es el discurso del dolor 
embotado”. KRISTEVA, Julia. Sol negro. Depresión y melancolía. Traducción por Mariela Sánchez Urdaneta. Caracas: Monte Ávila 
Editores Latinoamericana, p. 187. 
219 RAMOS, op. cit., p. 384. 
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da memória para as novas intuições e distantes da capacidade de registro ilimitado de reminiscências a partir 
dessas mesmas percepções. Essa inscrição mnemônica é ilimitada porque, ainda que a reminiscência se afaste 
da consciência, a coisa gravada estará preservada em algum lugar encoberto no inconsciente. Se a narrativa de 
Nuno Ramos dá nome de diário à produção e solicita um pacto de leitura que considere o texto como gesto 
autobiográfico de registro a memória. Com essa proposta, o artista, talvez à época consciente da iminente morte 
da esposa, dobra seu aspecto afásico e toma o seu lugar de fala no diário, um lugar só seu, exercitando a 
produção desse dispositivo de arquivamento, tal qual a hipótese levantada por Freud.  
 
Com o avançar desse ensaio de Freud, a concepção de bloco mágico imaginada por ele é descrita análoga e 
detalhadamente como “uma prancha de resina ou cera castanho-escuro, com uma borda de papel; sobre a 
prancha está colocada uma folha fina e transparente”220. Esse objeto teria, portanto, duas camadas, sendo a 
inferior um papel encerado e fino, enquanto a superior seria um pedaço transparente de uma folha de celuloide. 
Sua dinâmica de uso aparelha um estilete que, sobre a superfície da camada superior, sulca o papel criando 
depressões que nela constituem a escrita, no entanto, o lugar onde o estilete encosta, acaba por pressionar a 
superfície inferior do papel que repousa na prancha de cera — superfície antes lisa e que agora está marcada 
pelos sulcos do estilete. Segundo ele, para destruir o que foi escrito, faz-se o simples gesto de levantar a folha 
de dupla cobertura da prancha de cera, porque “o estreito contato entre o papel encerado e a prancha de cera 
nos lugares que foram calcados (do qual dependeu a visibilidade da escrita) assim acaba, e não torna a suceder 
ao se reunirem novamente as duas superfícies”221. Existe, pois, no bloco mágico, uma consciência notável com 
a estrutura e o funcionamento do aparelho perceptível, o qual guarda provisoriamente as lembranças 
consideradas necessárias, bem como elimina aquelas cuja serventia não se impõe, deixando, porém, em algum 
lugar do inconsciente, da cerâmica, essa latente lembrança. O traço marcado é aquilo que irá ativar a lembrança, 
registrada como representação, uma espécie de mácula inapagável. Colocando Freud e Nuno em contato, lado 
a lado, resguardando as devidas diferenças, noto que o arquivamento do seu luto pela não-vida da esposa é, 
para o narrador do conto, uma busca para fixar a experiência fora desse metafórico “bloco mágico”— para além 
de ser uma forma de deixar a esposa para sempre salvaguardada do apagamento absoluto, o narrador não deixa 
perder a imagem desse objeto amado e perdido no fluxo do inconsciente. Quando o percurso avassalador do 
luto e da melancolia forem possivelmente finalizados, quando o indivíduo for capaz de direcionar a libido para 
outro objeto, como nos diz o modelo de Freud, a memória da sua esposa e do seu sentimento estará a salvo do 
apagamento, da opacidade, da fragmentação e da contaminação do inconsciente, pois, após a escrita, sem 
destruir a primeira camada de papel do bloco mágico, tudo permanecerá em eterno inscrito no papel. 
 
O ensaio de Freud não deixa de articular memória e processos de escrita, entendidos em sentido mais amplo, 
para além da simples manipulação de signos, mas como uma escrita do campo da linguagem e do psiquismo 
humano. Essa primeira camada de papel celuloide pode ser, em linhas gerais, considerada como um filtro da 
própria memória, a fim de proteger a própria prancha de cerâmica. Sem essa camada de papel disposta na 
superfície do bloco mágico, haveria uma ultrapassagem incontrolável e potente de tudo diretamente para essa 

 
220 FREUD, Sigmund. Nota sobre o “bloco mágico”. In: Obras completas, volume 16: o eu e o id, “autobiografia” e outros textos 
(1923-1925). Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 268. 
221 Idem. 
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prancha. Isto é: sem essa estrutura específica, propensa à filtragem das informações, que é o próprio gesto da 
escrita em si, haveria cicatrizes fortes fundadas diretamente sobre o inconsciente. Talvez é nesse ponto que 
possamos compreender que, em experiências mais radicais, as ocorrências fatuais de dor, a folha primeira desse 
bloco, seja violada, o que ocasionariam os episódios de luto e trauma. Sendo assim, para Freud, o bloco mágico 
seria o dispositivo que possibilita a manutenção e preservação da memória, ainda que a sua reminiscência tenha 
sido opacizada. Abro um novo parêntese ainda sobre o bloco mágico: escrevendo-se na folha de celuloide sem 
o corte navalhante do estilete, de maneira natural e ordinária, a prancha de cera abaixo não será afetada, 
evitando marcas. Se eu me valho dessa leitura freudiana é porque, de certa maneira, percebo na estratégia de 
encenação diarística222 de Nuno Ramos não apenas um impulso documental, mas uma forma de cuidado do 
outro para cuidar de si pela escrita poética, aspecto que, a princípio, estaria no fora da dinâmica de um diário 
pessoal – proposição da existência de um outro que passa a ser eu. Nesse gesto de escrita potencialmente 
literária, Nuno inscreve à engrenagem da tessitura verbal a experiência caótica do luto do narrador e da suposta 
melancolia de sua esposa, para que, paradoxalmente, no registro gráfico, essa experiência não se apague e 
propicie a irrupção de uma forma de existência no mundo, novamente afirmativa e saudável, na fusão de um eu 
que escreve e se inscreve, como tatuagem, como grafia, no outro que sofre. 
 
Como não se trata da realidade de uma mímese, o narrador vem a ser, no fim das contas, a própria esposa. É 
também seu corpo enfermo, sua desestruturação, sua melancolia interminável. Podemos falar que Nuno Ramos 
é, nas páginas de “Minha Fantasma”, a própria Sandra Antunes se assumirmos o caráter autobiográfico (e, em 
larga medida, também autoficcional) inscrito no texto. Ele afirma: “Não há palavras, nem imagens, nem cansaço, 
mas uma realidade aflita onde tudo sou eu, metamorfose monótona de um único animal espalhado em tudo, 
por tudo, em todos, por todos”223. Retomemos, pois, a tensa relação de Nuno com a inespecificidade das formas, 
aspecto tão característico dos trabalhos do artista: o diário íntimo é um gênero confessional em que, em tese, 
não solicita exibicionismos linguísticos porque se materializa pelo que está fora da literatura endereçada ao 
outro. Nos escritos pertinentes a esse gênero, a voz enunciativa fala tão-somente para si, não para alguém; o 
endereçamento é autorreferencial. Endereçado para o seu duplo, o próprio eu na posição de leitor, o diário 
pessoal nunca se dirige ao outro. Por isso, para além da corrosão dos limites e da inespecificidade do constructo 
literário, vale insistir aqui na noção de escrita de si como contígua à arte cênica performance224, já que as 

 
222 Utilizo neste ponto do texto a expressão “encenação diarística” tendo em vista a afirmação feita em entrevista concedida por Nuno 
Ramos a pesquisadores da UFBA em agosto de 2014. Nessa conversa, a respeito da escrita e publicação do diário-conto “Minha fantasma”, 
em 2007, Nuno confessa: “eu não faço diários. Primeiro, nunca fiz. Segundo: é um diário, mas já é um pouco mentiroso como diário. Eu 
já era um artista, assim no sentido mais imediato da palavra: eu estava plenamente consciente do processo, pensei o texto. Ninguém 
escreve para si mesmo, eu imagino. Naquele caso, não sei, eu talvez tenha escrito. Acho que logo mostrei para a Sandra [Antunes, esposa 
do artista, a quem o texto de Minha fantasma faz referência sem, entretanto, nomear diretamente]. Aí, eu senti uma vontade de me cobrir 
mesmo de pó. Foi uma coisa assim quase íntima. Cf. RIBEIRO, Gustavo Silveira; SANTOS, Tatiana de Almeida. Foto, mácula, memória: 
uma entrevista com Nuno Ramos. Revista de Estudos Linguísticos e Literários da UFBA, Salvador – BA, n.49, jan./jul., 2014, p. 
155, grifos do autor. 
223 RAMOS, op. cit., p. 387. 
224 Faço uso aqui da hipótese teórico-crítica de Diana Klinger, para quem a reconfiguração da noção de autoficção pode ser encarada a 
partir de uma perspectiva na qual, para ela, o conceito está intimamente imbricado à própria constituição da narrativa contemporânea. 
Para ela, o gesto autoficcional se fundamenta no narcisismo prototípico da cultura de massa, na revisão estruturalista da categoria de 
sujeito e na crítica filosófica acerca da representação. Com base nessas instigantes multipercepções, defende o enfoque da escrita de si 
como gesto performático, devido ao aspecto teatralizado que fundamenta a ação narrativa de construção da imagem do autor. Cf. 
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inscrições autobiográficas dificilmente fogem a esse gesto verbal performático. Nesse sentido, podemos dizer 
que Nuno se vale parcialmente, mais intensivamente na segunda parte do texto, da estratégia escritural do 
diário, posto que, ao colocar o seu cansaço em plano principal, o sujeito narrativo se constrói também como um 
objeto ausente de si mesmo e afundado no espaço da melancolia. Ele se afasta de si a cada parágrafo do texto, 
torna-se a esposa. Freud, portanto, serve como bússola para minha leitura, à medida que, considerando que o 
sujeito também se vê como objeto, esse mesmo objeto passa a tomar como próprio o espaço que antes deveria 
ser apenas do sujeito. Lemos, então, nas malhas de “Minha fantasma”, o testemunho de um objeto desejado 
que não se dissociou do sujeito, na leitura freudiana. Toda essa constatação melancólica de uma falta de energia 
vem saltando aos poucos à consciência do narrador, que textualiza os efeitos do corpo sob a égide intensiva e 
irrefreável do cansaço: 
 

Provo então o gosto agudo da laranja, ativando regiões próximas ao que restou dos dentes 
do siso, penetrando o tímpano mais que o palato, arrepiando mesmo a raiz do cabelo mas 
principalmente lavando a imensidão esponjosa da noite, o mau hálito que guarda intacta 
a tumba do sono, afastando intrusos. Em seguida o café com leite e pela janela aquele 
comércio entre pombos, penas e arrulhos, as crianças já foram para a escola e quem é que 
está aí dentro, suas primeiras pontadas, como um desânimo diante da imensidão do que 
se tem pela frente, da sucessão numérica de banalidades que vão construir aquele dia — 
poso sentir as patinhas da minha centopeia. Meu cansaço. É quase com conforto que volto 
a ele, como quem veste um sapato velho. É estranho estar cansado já na primeira hora, 
mas é isto que me põe no dia, a capa protetora de me saber cansado. Vou tentar falar disso 
com minúcia: quando acordo parece um enorme pesadelo, uma voz murmurando eu não 
mereço isto, ou preciso fugir daqui.225 

 
Os ruídos da cidade, a passagem vertiginosa do dia, a cidade de São Paulo abafada por uma intensa 
nebulosidade: tudo se torna artifício para a escrita desse enunciador que, nessas iluminações, ancora-se cada 
vez mais ao chão do apartamento abafado e úmido. Desempenha suas tarefas como um pião, ele diz, em 
círculos, e ninguém sabe o quão cansado ele está durante todo o tempo. Seu estado de luto frente à melancolia, 
ainda que ele não identifique seu cansaço dessa maneira, faz com que o próprio narrador não se reconheça mais 
como sujeito, o que me conduz novamente a Freud pela sua célebre frase que afirma que a sombra do objeto, 
na melancolia, recai sobre o eu. A condição física e psíquica do narrador em meio ao sentimento de mal-estar 
caracterizado pela diminuição da sensibilidade e do movimento possui definição: “O nome disso é torpor. [...] 
Preguiça. Vontade sem vontade dentro” 226 . E, então, esse esvaziamento de si conduz a uma reescrita do 
pensamento de Freud, levando-o a um radical patamar no qual, em “Minha fantasma”, a sombra do objeto 
perdido — a esposa que o arrasta para a melancolia — não pode cair sobre o “eu” simplesmente porque não existe 
mais um “eu” no seu corpo enfraquecido, tudo agora se tornou irremediavelmente um “nós”. Sonha com uma 
quantidade oceânica infinita, metamorfoseia-se durante o sono em animal, e, já acordado, a suspensão do 
processo de velamento e cuidado de sua esposa torna-se uma cobrança que o narrador faz de si, consciente que 

 
KLINGER, Diana. Escrita de si como performance. Revista brasileira de Literatura Comparada, São Paulo, n. 12, 2008, p. 11-30. 
Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC). 
225 RAMOS, op. cit., p. 386. 
226 Ibidem, p. 389. 
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deveria continuar, se não tivesse tão cansado. Sua escrita, porém, persiste, mesmo quando o abatimento do dia 
passa a ser encarado como normalidade. 
 
Há uma não-vida que configura a existência tanto da esposa acometida pela depressão quanto do narrador que 
se enluta e depois se melancolia frente ao esforço de atribuir algum sentido, na escrita, a esse evento. Ali, no 
espaço da escritura, o corpo da esposa sucumbe, carrega o narrador consigo. Escrever, então, não deixa de ser 
também um de constituição de si enquanto sujeito, cuidado próprio pela via da escrita, saúde pelo menos em 
algum lugar, no papel do diário que seja, porque aos poucos o objeto perdido se lança para um espaço-tempo 
tão distante, tão longínquo, que sua sombra sequer pode cair mais sobre o eu. Aliás, talvez, não haja mais eu, 
somente massa disforme, torpor acumulado, ruínas, vísceras, destroços, restos. Escrever como um processo de 
arquivamento do outro (na primeira e na última seção) e de si (na seção intermediária) delineia o percurso de 
introjeção da libido no eu, tal qual pensou Freud, pois é na redação solitária que a voz da sua esposa, seu objeto 
perdido, seu fantasma, funde-se à própria voz enunciativa num único processo de subjetivação. Grafar, para 
Nuno, é entregar-se ao corpo-escrito para manipular a morte. No seu diário, se é que podemos classificá-lo, há 
um corpo devastado, mas, ainda assim, apesar de tudo, há também nas páginas o arquivamento de um corpo 
que ainda respira, que acorda pela manhã, que às vezes solicita o outro, que se presentifica na ausência de ação, 
que tem sua paralisia fixada na mobilidade da escrita. A fragilidade que se concentra em ambos os personagens 
da narrativa os propicia conviver com o gosto de fracasso da boca, um malogro irremediável diante da vida, mas 
a escrita surge como uma forma de alcançar alguma potência nesse fracasso. Paradoxalmente, é no 
esvaziamento de vida narrado em “Minha fantasma” que uma forma particular de vida se afirma, um signo de 
uma perda que passa a materializar-se na performance escritural. Esse corpo inscrito no mundo dos mortos, pois 
silencioso e imóvel, desdobra-se na estratégia de escrita no espaço dos vivos, já que respira e quase 
imperceptivelmente se movimenta. E é após um languido percurso espectral que o fantasma aos poucos ganha 
concretude no espaço exterior à escrita — do alto-mar onde estava, a esposa vem se aproximando da praia, 
tocando os pés na areia, e a água irrompe como o signo do recomeço. 
 
O mar é o signo absoluto e total das modulações da vida em diferentes culturas. No movimento de entrada e 
saída, a água oceânica é o espaço de transformações, de recomeços. A força do movimento das águas faz com 
que qualquer instância se mova, não permaneça inerte — é na tensão ambivalente entre vida e morte que a água 
salgada aparece como analogia da vida. Enquanto está em alto mar, a esposa afunda-se em depressão, afoga-
se em um estado melancólico sem um cais para aportar. É no caminho de chegada à praia que esse corpo parece 
renascer, retomar ao rumo da vida em terra firme. É pelo mar que o narrador, na última seção do relato-diário, 
quer retornar à normalidade, um “mar abstrato onde possa dormir”, ele diz, “onde possa ser algo diverso do 
meu cansaço sem sono”227. A imagem do mar adquire, então, uma dupla instância, à medida que traz o caráter 
transbordante e respirável novamente aos dias do casal, mostra-se antagônico porque foi a metáfora do corpo 
da esposa em alto-mar que aludiu ao afundamento de ambos na melancolia. A repetição das ondas era o ciclo 
ininterrupto de embates com a doença. Afigurar a cura à imagem do mar, porém, é uma estratégia muito própria 
de Nuno, pois constrói o sintagma “meu mar”, atribuindo a esse espaço oceânico o aspecto de propriedade. Cura 
ou morte, recomeço ou fim, a água do mar submerge o corpo da esposa e do narrador e, após a ressaca, esse 

 
227 Ibidem, p. 392. 



 

141 

mesmo oceano, os faz emergir juntos, de uma só vez. O corpo da esposa, antes flutuando aberto na água, está 
repousado firme-se na areia. E dirigindo-se à própria mulher, agora concreta fora das malhas da grafia, que Nuno 
Ramos encerra o relato-diário no ir e vir, no trânsito das águas, dirigindo-se à sua esposa, seu remanso: 
 

É assim, como se retornasse de uma longe viagem da qual já não lembro nada que me 
aproximo de você, mar remoto mas íntimo, alheio mas meu. Tenho um sentimento agora 
de que mereço você — depois de tudo o que passei, mereço pelo menos você. Afundo meus 
pés em tua areia gelada, vejo as marcas que deixei. Me deixo engolir pela onda num 
mergulho assustado, ponho a cabeça para fora para respirar, já tomado. Já fui tomado. 
Você não poupa ninguém. E quando volto para casa, para a solidez estranha da parede, da 
telha, da madeira e do chão, penso numa carta que gostaria de enviar a você. Não através 
de você, tentando alcançar outra praia dentro de uma garrafa, mas a você mesmo, lançada 
nem tuas ondas, no meio delas, em papel comum que a tua espuma logo vai dissolver.228 

 

Gostaria de encerrar este trecho pensando que o percurso de sobrevida (ou 
a-vivência) do narrador e de sua esposa relatados em “Minha fantasma” não 
produz a destruição absoluta da vida, mas, sem apaziguar o intervalo de 
espera por uma possível cura, sugere o desnudamento de um modo de 
existência e arquivamento na escritura. Melancolia ativa, aposto eu. Essa 
escritura, mesmo enlutada, só pode ser um gesto melancólico de resposta 
ao tempo. Conquanto o corpo do objeto perdido tenha sido arquivado na 
vertiginosa escrita do relato-diário, a literatura cava um espaço de 
entrelaçamento entre um eu e seu duplo, entre linguagem e o outro, que, 
num giro contrário à grafia comum ao gênero, é capaz de alcançar uma 
potência de exterioridade em episódios literários erguidos pela doença. Na 
retórica exercitada por Nuno em seu constructo inespecífico, encontra-se 
não somente uma figura fantasmática entre a vida e a morte, mas a 
presença-ausência de um objeto perdido. O que a princípio parecia a 
construção de um estado lutuoso, aos poucos aponta para o que não figura 
diretamente à tona no texto, mas que se encontra nas nuances do discurso 
do narrador: a angústia se afunda nas cavas profundas do corpo da esposa e 
no corpo do texto, visto ser impossível dobrar esse objeto perdido no eu, 
pois esse eu já se encontra esfacelado e fundido ao próprio outro. Se ele se 
olhasse no espelho, penso eu, talvez visse refletida a imagem do alto-mar 
próprio de sua mulher. Quando efetua o disparo da palavra, lançando seus 
corpos à escrita, refunda o mar, atinge a origem de todos os homens para 
desse signo renascer. “Eu vou me lembrar”, ele promete à deriva. Eu vou 
continuar a escrever, Nuno, também prometo. 
 

  
 

228 Ibidem, p. 395. 

NY, 24 de janeiro de 2019 
 

De repente, o fluxo das coisas 
aumenta, as avenidas voltam ao 

movimento. NY amanheceu hoje 
transfigurada em avenidas claras, com 

a incidência de uma luz brilhante, 
reaparecida depois de manhãs 

cinzentas. Aproveitei o céu azulado 
para percorrer o Brooklyn quase todo, 

fotografar alguns grafites e, enfim, me 
deparar uma charmosa livraria que 
fica no cruzamento entre a Garfield 
Place e a Carroll Street. Lá, com um 

café, continuei minha leitura de férias 
e sublinhei o seguinte trecho: “A 

ficção é um lugar ontológico 
privilegiado: lugar em que o homem 

pode viver e contemplar, através de 
personagens variadas, a plenitude da 

sua condição, e em que se torna 
transparente a si mesmo”. Tenho este 

grande receio: não posso – e nem 
desejo, aliás – permitir que a tese vire 

um romance de ficção. Mas, sei bem 
disso, a escrita sobre meu passado 

precisa existir para que a tese exista. 
Se o que digitei no computador nos 
últimos meses é um acumulado de 

parágrafos sobre mim que se 
encaminham mais para a ficção do 

que para a teoria, quem me restituirá 
por este tempo perdido? A verdade é 

que estou mal-acostumado a 
caminhar pela sombra da fabulação, 
mas, veja bem, não é o momento de 

fazer literatura no doutorado. 
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Imagem anterior: 

 
Monóculos ao alcance, 2019 
Fotografia de objetos antigos do arquivo pessoal  
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Capazes de criar ruínas com suas imagens  

 
“Rostos conhecidos concentram-se aos poucos num único rosto.” 

 
Nuno Ramos 

 
Recebo a notícia de que minha avó morreu durante uma tempestade, sem metáfora alguma. Os dias depois 
disso se tornaram uma névoa espessa, uma percepção muito pequena do que acontecia ao meu entorno. 
Semanas posteriores a esse evento diluíram-se quase todas na minha memória, ainda que, carregadas de certa 
intensidade, permaneçam guardadas lá. Não li nem escrevi quase nada nesses dias, acredito eu, o que não 
necessariamente é uma verdade a ser atestada. Creio, no entanto, que tenha sido nesse intervalo de tempo que 
encontrei os monóculos fotográficos preservados por ela. Tudo ia razoavelmente seguindo, e muitas coisas foram 
acontecido nestes dias sem que eu me lembre com precisão de tudo – a casa começou a ser desmontada, 
destroços para todos os lados, a maioria das fotografias foram encaixotadas, de súbito silenciadas todas as vozes 
do ambiente. Os fluxos dessas semanas se opacizaram de tal maneira que não consigo recuperá-las com 
precisão, e está aí a beleza da memória desses dias. O que pouco sei é que, desde então, na minha mesa de 
estudo estão alguns monóculos coloridos, aglutinados ao lado do computador, em fronteira com as anotações 
dos endereços possíveis de destino para as coisas da minha avó. Não há com quem partilhar os objetos, deixados 
como herança unidirecionada. Penso em vendê-los, os pertences todos, os móveis e os utensílios, dar cabo enfim 
às ruínas, mas essa decisão me apavora um pouco. O que ela teria feito com meus pertences caso quem tivesse 
morrido fosse eu? Ela nunca falava sobre as mortes, nem dela, nem de outrem, nem dos que já haviam ido, nem 
das plantas, até batia na boca ao citar a palavra, eufemizava tudo, retraía-se, não o mencionava nem quando 
parecia um evento próximo a nós. Nem assim ela mencionou a morte, era um tabu, um evento isolado que não 
precisava de explicações. Por vários dias, olho para esses objetos, esses esconderijos de imagem, seriam eles 
pequenos túmulos? Ou, ao contrário, pequenos oásis da memória no deserto desta casa empoeirada? Não 
houve portas que impedissem a morte de entrar na casa. Por isso, há de se ter cautela para revisitar o passado 
pela fotografia. Nunca se sabe o que pode irromper dali. Como um castigo, ainda pior, não se sabe o que pode 
ser feito depois de tudo com as memórias despertadas, com as provas do crime.  
 
Passo o dedo para tirar a poeira dessas caixinhas sem abri-las, sem tirar as frágeis tampas que escondem e 
sepultam as fotos. Forço um pouco para que não se desencaixassem do suporte, conduzindo o mesmo gesto a 
todos os monóculos, decisões efetivas para evitar perdê-los antes do tempo.  São estes, por assim dizer, os rituais 
que envolvem o cuidado com escombros escondidos em minúsculas caixas de plástico, prontas para serem 
descobertas com um só olho clínico, um só olho analítico, um olhar torpe direcionado à imagem opaca dos 
homens-ruínas, sobreviventes do apagamento das coisas. Como era de esperar, recuo à história: uma vez, aos 
dez ou onze anos, lembro que descolei todas as fotos dos álbuns da minha família, remontei-as em lugares 
separados, inventei pequenas narrativas para cada um. Uma vez ali, na desmontagem praticada, o homem atrás 
dos óculos, o sujeito que mais aparecia nas imagens, ganhava nome, origem, futuro. À mulher de manta no 
rosto, cujo nome só descobri anos depois, dediquei uma história de amor com o homem de óculos. Onde foi 
exatamente que começou a briga ninguém sabe, eu tinha volta dos onze anos, uma criança no auge da rebeldia, 
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e foi por causa disto ou daquilo que, tão distante, fui deixado de castigo fora da casa por horas a fio, à sombra 
de uma árvore enorme, banido de todos para repensar no meu erro. Que erro, eu ainda me pergunto até hoje. 
Depois de alguns minutos fora de tudo, minha avó se encaminhou a mim e me questionou se eu gostaria de 
saber por que eu não conhecia aquelas pessoas das fotografias. Qual é a mais parecida comigo, perguntou, e eu 
ia dizer aquela do véu, mas a conversa antes mesmo foi interrompida por minha própria avó, ela mesma que 
iniciara o diálogo e que nunca tinha ido tão longe ao falar do passado. Apropriar-me de algo sem permissão, 
alterar vestígios com autoridade inventada, usurpar à força um cargo que não cabe a mim: tudo isso não me fez 
ser trancado em um cômodo, mas banido da história. Todos das fotografias já estavam mortos, eu tinha certeza, 
divinizados por minha avó, deveriam ser respeitados em seu lar. Eu era um estrangeiro nativo, nascido longe da 
origem de tudo, forasteiro dentro da própria família. Mas agora, alguns anos depois, eu os aceito na minha vida 
de qualquer modo, pela energia de suas ruínas frente à morte. Eu inventei histórias naquela época, ou quis 
inventar, deveria ter inventado. Seja como for, talvez pela segunda vez, posso a eles dedicar uma escrita prosa 
porvir, dar-lhes corpos novos. 
 
Escrevo para preencher um vazio abismal. Não era necessário resgatar o passado profundo, acredito agora, pois 
poderia simplesmente fingir que nada anormal tenha existido. Mas a memória daquele álbum não haveria de 
se dissipar nem em cinquenta anos. E ainda que eu não pudesse hoje encostar o olho no círculo e enxergar lá 
no fundo as fotografias, eu reconheceria as pessoas de longe, de uma só vez. Que história poderia restar, afinal, 
depois de tantos anos? Os monóculos fotográficos vieram até a mim nessas semanas indecifráveis como um 
chamado oportuno. Objetos muito antigos, uma função era quase lúdica, um elemento puramente ótico, a 
simples provocação era enxergar a superfície das imagens fotográficas com um certo efeito de profundidade. 
Todos já se foram, repete minha avó de dentro da minha cabeça, deixe tudo como sempre esteve. De tanto 
escondidos na memória da minha avó, quando a morte avançou, essas pessoas ficaram em completo 
anonimato. Identidades em suspenso, em papéis esvaziados de todas as cores. Para aquele que morre, as únicas 
marcas que insistem numa sobrevivência simbólica, um não se obliterar, seriam a narrativa, a memória, a 
fotografia. Destas hipóteses, a fotografia é aquela que, neste instante, nas atuais condições, individualizam estes 
sujeitos que resistem em conviver comigo sem que mutuamente saibamos quem somos. Queria conhecê-los 
uma vez, em outro lugar, livre da sombra do passado. Melhor seria deixar como está, minha avó insistiria ríspida, 
enquanto manuseio por escrito estas vidas endividadas comigo. Esperei muito tempo por minha vez. Diante dos 
rastros do passado, o medo se infiltra invisível e silencioso. Contra os perigos possíveis, o enlouquecimento ao 
revolver as ruínas, a irremissível angústia de tornar vida e morte profundamente indiferentes, o certo seria 
enterrar as imagens, fazer uma sepultura sem nome para cada monóculo, ritualizar a morte e preservar o 
anonimato. Minha avó talvez não quisesse sua história para sempre em silêncio, mas, questiono, não queria 
contá-la para que alguém de longe a escrevesse um dia? 
 
Com tudo o que nunca me contaram sobre as pessoas da imagem, e que não paro de imaginar enquanto olhos 
esses pequenos monóculos, dou certa coloração às fotografias que precisaram ser feitas para garantir a 
constância e estabilidade do real. Como devolver as palavras à boca dessas pessoas? Como introjetar um passado 
para cada corpo-morto sem ter uma âncora para apoiar a história? Como resgatar e escrever as lembranças que 
se inscrevem na pele desses corpos desconhecidos, em suas cicatrizes guardadas? Estranho gesto de poder olhar 
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a imagens sem nada conseguir falar delas, com elas, para elas. Figuras de pessoas que possuíram meu passado 
sem terem deixado a mim como herança. Fotografias de histórias silenciadas. E apesar de servir à memória, este 
é o preço que se paga pela captura imagética de cenas da realidade: a melancolia de uma falsa interrupção 
temporal. Por isso se compram flores artificiais, que imitam de maneira assombrosa as naturais; elas não 
apodrecem. Ou por isso se presenteiam as crianças com brinquedos realistas, que possuem rostos cada vez mais 
humanos; eles não envelhecem nunca, permanecem irretocáveis. Por isso se capturam fotografias, que fixam as 
pessoas eternamente de olhos abertos, para avançar o poder do corpo sobre o fluxo voraz do tempo. Produção 
intensiva de ruínas. Enterrados em terra batida, lançados ao mar, queimados pela chama – os corpos mantêm-
se materializados intactos pela memória. Das fotografias, penso eu, permanece a ruína. Observo apenas com 
um olho esses rostos desconhecidos, por dentro da pequena câmara, quase sempre sem tonalidade mais. Essa 
narrativa anti-estruturada corresponde ao tempo que se ocultou com minha avó. No registro fotográfico, esses 
corpos de olhos escancarados e vigilantes, que encaram quem de frente os vê, como se estivessem em 
meditação, parecem inconscientemente preservar aceso o desejo de manter a ordem das coisas, uma eterna 
vigília que não deixa de ser uma forma de imobilizar o tempo, permanecer firme contra a força da morte – na 
imagem, a bem da verdade, a existência real dos mortos se assemelha à dos vivos. São domínios distintos e 
entre si incompatíveis, apenas uma fantasmática presença. Somos, eles e eu, imagens no espelho, corpos-
fragmentados de origem semelhante, em tempos-espaços de uma só vez inconciliáveis.  
 
Existe uma memória coletiva por trás de tudo que remonta as histórias familiares, sob a cobertura da poeira que 
quase sempre o tempo insiste em encobri-las. Esses micromundos constituem a matéria que faz com que os 
indivíduos se tornem portadores de um domínio anterior a ele, donos de um prolongamento da vida de 
terceiros, da qual a conservação seguramente se torna um dever em nome dos mortos e dos vivos. Do Líbano, 
reconheço somente imagens pesquisadas pelo computador. Quase nada conheci da minha história 
compartilhada, dos ritos de travessia, dos trânsitos dos meus antepassados, não tenho afeição às pessoas que 
de antes porque nada sei sobre suas histórias. Conservadas e banidas da boca e escondidas na memória da 
minha avó. Essa gestualidade de banimento, que parece ter paralisado os relógios desta casa para nela 
experimentar o luto, foi a decisão da minha avó para ocultar o acervo de um passado que certamente existiu, 
mas, se não alterado, silenciado será mantido. De sua imagem emergem figuras das pessoas escondidas no 
monóculo fotográfico, desses personagens enredados em um sistema familiar que não existe mais, mas que 
escapa aos dedos, aos olhos, ao pensamento. Coerentemente com a dinâmica de ocultação do passado, o não-
enfrentamento da morte fez com que a memória familiar virasse uma terra de ninguém, a impregnou de uma 
melancolia intensiva, resquícios da construção de um passado ancestral negligenciado aos herdeiros. Estar 
diante à ruína dos monóculos, se ainda enxergo bem, me revela outra perspectiva do meu passado. Tantos anos 
depois de recriar os fragmentos mnemônicos do álbum, episódios de inventividade infantil, a presença desses 
materiais fotográficos me permite encostar no tempo antigo sem penetrar nele como fora. Mas, por estarem 
aqui, perto de mim, dentro da casa, desmantelam as paredes, arrancam o telhado, fazem erodir o terreno para 
que dele, vinculado à presença da morte, seja construída uma nova planta em outra temporalidade. Esta terra 
de ninguém, como disse, talvez pela invenção possa um dia ser de novo habitada. 
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Disparar em sua arriscada caçada 
 
Encontro uma belíssima provocação escrita por Roland Barthes em seus estudos sobre fotografia. É uma história 
que eu havia lido apenas em fragmentos na época da minha juventude na universidade, mas que se encaixa 
perfeitamente na situação. Em certo momento de seus escritos derradeiros, o crítico discorreu sobre o espanto 
para sempre incontornável sentido por ele ao se deparar com a imagem de Jerónimo Bonaparte, irmão mais 
novo de Napoleão, constatando com certo humor que encarava os mesmos olhos que viram o Imperador. Diz 
ele: “vejo os olhos que viram o Imperador! Vez ou outra eu falava desse espanto, mas como ninguém parecia 
compartilhá-lo, nem mesmo compreendê-lo (a vida é, assim, feita a golpes de pequenas solidões), eu o 
esqueci”229. Se a ocasião e a sensibilidade da memória impeliram o crítico a desbravar com mais afinco o 
universo das imagens fotográficas com o entusiasmo de quem se embrenha por um novo bosque, sempre a 
desconhecer o que enxergará na travessia, acabo compreendendo que minhas incertezas sobre as fotografias,  
aquelas que apareceram para mim nos monóculos, me colocam em queda vertiginosa na escrita. O que fazer 
com esses retratos que sobram de uma vida descontínua e rasurada? Foi com essa interrogação que, revirando 
as pequenas câmaras de plástico, dediquei esforço para ouvir Barthes me advertir, tal qual um oráculo que 
aponta para o futuro, vindo passado. Esse oráculo barthesiano não me fala dos riscos da travessia pelo passado, 
mas, como um emissário afetivo, repõe a vontade de continuar a busca por compreender as imagens, 
desmistifica o medo intensivo, indica um caminho útil para entrar em contato com o passado dissipado, trazer 
todos outra vez de volta à casa. Quero novamente pensar com Barthes como uma força que vem. Leio apenas 
citações soltas anotadas no meu caderno, mas o vejo me acenando ao longe, por dentro da livraria em frente. 
Corro de súbito até suas palavras, às oito e quarenta e cinco da noite de uma quinta-feira do inverno carioca, 
quinze minutos antes de tudo fechar.  
 
O calendário pregado na parede da sua sala assinala que já passou da metade do ano de 1979. Com o fim do 
verão e a chegada do outono, outra paisagem começa a ser desenhada lá fora – a coloração da capital francesa 
ao poucos se torna mais sépia, em tons variados marrom-escuro, o vento faz surgir discretamente tapetes da 
pele das árvores. Pedaços de natureza morta espalham-se como ruínas pelas imensas avenidas da cidade e, 
agora longe dos turistas de veraneio, os parisienses voltam a habitar seu espaço comum. De dentro de seu 
apartamento, ao contrário dos outros, o homem permanece exilado de quase tudo. Sabe que o tempo do seu 
relógio é descontínuo. Deflagrado pelo luto, Roland Barthes arquiteta a casa como um túmulo simbólico para 
continuar sobrevivendo com mam. Não abre portas ou janelas para que o espírito dela não se perca, para que o 
vento não os espalhe para longe de suas mãos. Escreve sobre ela e para ela. A corpo fragilizado do homem confia 
no futuro apenas pela escrita, sustentando a caneta, segurando papéis em retângulos,. Convive com uma 
vontade que não cessa pelo correr das horas. Passados três anos da morte de sua mãe, o homem, sem quase 
sair casa, convive com o luto, reconhece que ele jamais passará por completo porque a morte já foi sentida. 
Quando a encara pela primeira vez, ela se finca na pele como tatuagem. Ele se agarra, no entanto, à potência 
que reconhece na criação. Embora passe por contornos confessionais e íntimos, às vezes completamente 
aforísticos, ele tem consciência de que as anotações do seu descontínuo diário servem à pressa elástica para 

 
229 BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Estação Liberdade, 2003, p. 50. 
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chegar aos próximos escritos sobre imagens. Revolve os pertences e os espaços onde sua mãe viveu, altera esses 
lugares, registra em escrita esse gesto para, como quem operacionaliza um diário, dele não se esquecer depois. 
Empreende a “construção desvairada do futuro (mudanças de móveis, etc.): futuromania”230. 
 
Foi em março de 1978 que ele grafou, no seu “Diário de luto”, a necessidade de reconduzir o desgosto à escrita. 
Alguns meses antes, desembaraçando seus pertences, Barthes capturou a si mesmo na armadilha de sua 
promessa – desejava pensar a fotografia, ou melhor, pensar a partir da fotografia, envolver-se com as imagens. 
A angústia poderá vir a se tornar escrita, questiona consigo mesmo. Quer dizer a si, ao que parece, que somente 
o escrever pode substanciar as estases do que o afeta, a incalculável perda da mãe. Às vezes parece escutar ao 
longe a morte avançando em sua direção, tem medo de morrer. Não tinha como prever que seria atropelado por 
uma caminhonete daqui a alguns meses. E depois do choque com o automóvel, mesmo permanecendo 
hospitalizado por algum tempo, deitado numa cama fria a receber a contragosto visitas de escassos amigos, a 
força do impacto com o carro o levaria à morte passados dois meses. Caso soubesse antes, de modo semelhante 
aos gregos com seus oráculos, poderia tentar enganar seu destino, esperaria um minuto a mais antes de cruzar 
distraído a Rue des Écoles, evitaria sair de casa naquela manhã. Costuma-se dizer que alterar o destino é 
impossível, entretanto, a contragosto dos mitos, não deixa de ser possível uma tentativa. Mas antes disso, 
Barthes continua a coletar seus escritos soltos sobre fotografia; por enquanto anota obsessivamente seu 
pensamento sob uma amarelada luz artificial, se lança a esse gesto gráfico como um empreendimento de 
permanência no luto. Não esconde nunca seu medo de que a morte os destrua por completo. Quer viver até à 
loucura, insistir até o devaneio, ele mesmo escreve, porém sabe que algo da ordem de uma perturbação o 
assombra, um especto desconhecido, talvez o tempo da morte que o aguardava em alguma esquina da cidade 
em pouco tempo. Do início de seu luto em diante, ele irremediavelmente reconhece de longe o significado da 
morte, do apagamento permanente. Tudo porque já se deparou com a violência desse evento derradeiro, o 
impacto autêntico do fim, o rompimento dos laços próximos. E isso passa a vir à mente sem controle: 
 

Pensar, saber que a mam. está morta para sempre, completamente (“completamente que 
não se pode pensar senão por violência e sem que se possa manter por muito tempo esse 
pensamento), é pensar, letra a letra, (literalmente, e simultaneamente) que também eu 
morrerei para sempre e completamente.  
Há então, no luto (no desta espécie, no meu) uma domesticação radical e nova da morte; 
porque, antes, este saber era simplesmente emprestado (desajeitado, vindo dos outros, 
da filosofia, etc.), mas agora, é o meu saber. Não pode doer-me muito mais do que o meu 
luto.231 

 
Olho para as folhas de papel que compõem o livro de Barthes como quem busca decifrar um mapa, um caminho 
rumo a um lugar que preencha vazios. Cheiro as páginas novas do livro, tenho pena de rabiscá-las ou sublinhá-
las. Devoro-as com bastante dificuldade e encanto. Quando o crítico escreve um longo parágrafo a respeito de 
noções que não compreendo na hora, passo a experimentar suas palavras por uma perspectiva estrangeira, uma 
espécie de convívio com uma língua desconhecida. Deixo o livro um pouco de lado, o caminho pode não ser 

 
230 BARTHES, Roland. Diário de luto. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2011, p. 14. 
231 Ibidem, p. 128, grifos do autor. 
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encontrado na intensidade daquele texto-mapa. Há algo de irracional nessa minha insistência nessa leitura 
crítica, por que, afinal, como poderei decidir o que fazer com as fotografias antigas a partir de um texto sobre 
imagens? À esquerda do meu sofá, ainda na mesma mesa, os monóculos aguardam qualquer movimento 
decisivo. Poderia destruí-los para fora da casa de uma vez. Não sei se o esquecimento dessas fotografias, 
guardadas em uma gaveta qualquer, me livraria da sensação de vacuidade que elas me causam. Volto à leitura 
e acabo fazendo um destaque em duas linhas do diário de luto de Barthes. Nelas o crítico diz: “Chocado pela 
natureza abstrata da ausência; e no entanto, arde, dilacera. Daí que compreenda melhor a abstração: é ausência 
e dor, dor da ausência – talvez, portanto, amor?”232 Permanecer vivendo com seus fantasmas. Ele parece dizer 
que é necessário amá-las, as pessoas idas, mesmo no vazio profundo, para deixá-las se desfazer. Antes de 
esquecê-las, no entanto, pode ser lícito conviver pela escrita com formas escondidas de passado. Essas pessoas 
estão exiladas em definitivo na memória de uma mulher morta. Não sei se eles puderam escolher entre vir ou 
ficar. Só que eu ainda estou aqui, na mesma casa. Melhor seria estar à beira de um porto, ou na estrada, indo 
embora da cidade, fechando a residência de uma vez, colocando-a à venda. Fecho o livro e recolho esses 
monóculos para guardá-los numa das caixas de papelão, caixas de mudança, mas, antes, olho-os mais uma vez. 
Naquelas pequenas caixas de fotografias em vários tons, ali as imagens aguardarão seu apagamento, guardadas 
longes dos meus olhos. Novamente ruínas. Posso manuseá-las um dia, vir a escrevê-las, não agora. Por 
enquanto, suspendo qualquer tarefa inventiva, procuro compreender mais sobre as forças das imagens, e então 
me envolvo com outras leituras teóricas. 
 
No ir e vir constante com a temática da imagem, o livro “A Câmara Clara”, publicado em 1980, é uma meditação 
ampla cujo propósito não é empreender uma pesquisa técnica sobre os mecanismos da matéria fotográfica, 
tampouco uma investigação histórica sobre a origem da fotografia no circuito da arte. O que é então que Barthes 
se propõe a observar nas imagens? Quer, a princípio, investigar a fenomenologia do fazer da fotografia na 
sociedade moderna. Para ele, um conflito agudo entre vida e morte é o ponto nevral que sustém o investimento 
fotográfico. Frente à percepcção histórica da ocorrência de uma crise da morte no século XIX, a fotografia assumiu 
um lugar paradoxal e conflituoso porque, parafraseando sua escrita, na busca por capturar um instante, os 
fotógrafos viriam se tornam intensivos agentes da morte. Pela mecanização da imagem de um ser, a fotografia 
provocaria esse efeito obscuro, sobretudo à medida que o investimento de preservação da vida pela imagem 
acaba se tornando ambiguamente a conservação da morte. Vejam que Barthes está interessado num viés 
investigativo que valoriza mais a experiência subjetiva do ato fotográfico (e por consequência do resultado dessa 
ação) do que qualquer assertividade técnica da fotografia. Esses modos de leitura pelos afetos e efeitos da 
imagem fotográfica que fundamentam o livro finalizado em 1979 não são novos, começaram a ser pensados 
bem antes de sua publicação, antecipada pela força inventiva do crítico frente à dor extrema pela perda da 
mãe233. Não me dou conta de que seus escritos, desde sempre, me ensinam, direta ou indiretamente, a ler a 
fabulação como forma de resistência, potência de vida na palavra.  

 
232 Ibidem, p. 50. 
233 Embora a aposta deste trecho esteja vinculada à ideia de que a assertividade com a qual Barthes desbrava a fenomenologia fotográfica 
por meio do culto ao Referente tenha origem no encontro com o retrato da mãe, narrativizado em seu diário de luto, registrado entre 
1978-1979,  foi a publicação de “Mitologias”, em 1957, que fez com que o semiologista francês se introduzisse no universo das imagens. 
Nessa empreitada originária, sintetizada e rompida anos depois, seu enfoque estava no exercício de uma crítica voraz à cultura de massa 
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Enquanto objeto histórico e artístico, o crítico se aproxima da imagem fotográfica para decifrá-la em sua 
construção expressiva, ou, como ele mesmo escreve, em sua ontologia, num sentido abrangente. É no início de 
suas pesquisas sobre imagem que, mesmo vindo depois a se sentir “cientificamente sozinho e desarmado”234, 
ele tenta se apropriar de um ser ausente (sua mãe) pela via do pensamento sobre fotografia, com um gesto 
enlutado de investigação. Produz verbalmente também uma reação poético-intelectual ao tempo presente. 
Como eu disse antes, o encontro com essa vontade proliferante de se lançar à produção de pensamento sobre 
fotografia começou no “Diário de luto”, escritos nos quais discretamente o desejo de compreender tais signos 
de expressão o atravessa ao se deparar com as fotos da mãe criança. Ali, entremeado às meditações sobre a 
imagem da menina, sobre as formas de colocá-la em presença na escrita, o semiólogo revela o instante 
inesperado, em 1978, quando o irmão e ele se confrontam com as fotografias da mãe enquanto se desfaziam 
de suas coisas. Esse investimento comum à melancolia – a interminável apreensão do inapreensível – é o que 
impulsiona criativamente à atividade intelectual de Barthes junto ao luto. Ele diz que, neste ponto da experiência 
de contato com a foto da mãe, um luto arrebatador começa de novo, mas agora um luto capaz de ser elaborado, 
de estender a imagem à escrita. Quer, assim, aproximar-se novamente do rastro deixado por ela para conhecê-
la em outra perspectiva, reconhecê-la mais uma vez, criar uma nova visibilidade possível. Esse difícil contato com 
a fotografia da mãe, em 1878, no Jardim de Inverno de Chennevières, ao lado do seu irmão, incursiona o filho 
a encarar o luto pela via do trabalho. 
 
Bastante aflito para alcançar o entendimento sobre imagens, o semiologista compulsivamente se fascina com 
essa fotografia específica da mãe no jardim, como se nenhuma razão impusesse outra vontade a não ser decifrar 
o sentido latente contido sob o fluxo do tempo naquela imagem. Em todos os níveis do seu diário, a 
potencialidade do luto enfrentado pelo falecimento materno desempenha um papel fundamental na produção 
subjetiva do livro subsequente – suas notas sobre a fotografia –, e tal determinação fica clara nas anotações 
enlutadas, nos comentários que irão permitir que, em meio à mácula do luto que permanece, Barthes possa 
elaborar um exercício de escrita como rascunho, uma escrita prévia a uma elaboração mais efetiva do discurso 
sobre a dinâmica das imagens. Porque Barthes entra num acordo consigo, a propósito do encontro com o retrato 
da mãe, que é na fotografia que o tempo se preserva simbolicamente paralisado – já que os indivíduos morrem, 
pela reprodução imagética eles se projetam uma sobrevida. Esse princípio fundamental de reconstituição e 
afetação pela fotografia faz com que o filho se aproxime do corpo-ausente da mãe na busca incessante e 
melancólica por atribuir-lhe algum sentido pelo que restou do seu corpo infantil na imagem, deslocado do 
presente e do futuro, um ativo que desdobra em pensamento crítico o passado, como está explícito na nota 
escrita em dezembro de 1978 no “Diário de luto”: 
 
  

 
e, sobretudo, à linguagem da qual ela se apropria. Em uma desmontagem estrutural, o crítico buscou, nessa reflexão primevo sobre 
visualidades, empreender uma crítica ao seu tempo a partir dos modos de apropriação da matéria fotográfica pela cultura de massa, 
tomando-a como suporte para disseminação de uma mitologia pequeno-burguesa que descaracteriza e deturpa uma realidade histórica, 
naturalizando a cultura. Cf. BARTHES, Roland. Mitologias. Trad. Rita Boungermino e Pedro de Souza. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2001. 
234 BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Trad. Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, 
p. 18. 
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Tendo recebido, ontem, a foto que mandei reproduzir de mam. quando menina, no jardim 
de inverno de Chennevières, tento colocá-la diante de mim, em minha mesa de trabalho. 
Mas é demais, é intolerável, dói demais. Essa imagem entra em conflito com todos os 
pequenos combates vãos, sem nobreza, de minha vida. A imagem é verdadeiramente uma 
medida, um juiz (compreendo agora como uma foto pode ser santificada, guiar → não é 
a identidade que é lembrada, é, nessa identidade, uma expressão rara, uma “virtude”).235 

 

A experiência de Barthes com a imagem da mãe me é muito cara, mas um pouco distinta da minha própria. Eu 
encontrei os monóculos entre os escombros deixados por minha avó, deles me apropriei porque não reconheço 
o rosto das pessoas reunidas ali. É difícil explicar minhas sensações, justamente porque os monóculos 
despertam uma disputa com a memória que poderia ter sido resolvida mais rápido. Talvez eu tenha a intuição 
de que ao aproximar-me destas imagens sem precisar escondê-las novamente, pela primeira vez de maneira 
lícita, longe dos olhares inquisitivos da minha avó, o desvendamento da história por um possível exercício de 
ficção possa produzir uma transgressão ao passado reforçado pelo silêncio das fotografias. Quanto a Barthes, 
para mim, resignado pela solidão do seu apartamento, trago-o para esta escrita como um personagem. Convivo 
com suas palavras porque elas me apontam o povir. Ao longo das minhas leituras, sinto que Barthes reconhece 
a mãe não pela constituição física do seu rosto ou do seu corpo como um todo, mas pelos vestígios daquilo que 
ele não conhece na imagem da criança revelada na fotografia. Ele encara não a memória que tem da mãe, mas 
uma menina da qual quase nada sabe. De maneira bastante anestesiada pelo forte abatimento do luto, Barthes 
enxerga a criança na fotografia não pela semelhança física do corpo, porém pela vivacidade da sua imagem, 
pelo lugar específico em que se situava aplicado à moldura, pela benevolência sigilosa despertada por um rosto 
delicado. Entre todos os registros de uma vida, todas amortecidas pelo tempo presente, a imagem da mãe 
durante a infância posando no jardim, é a única com a qual aceita conviver, a única que o surpreende e o desafia 
a se aproximar, na posição de filho, da vontade de integrar-se à aventura de desbravamento do passado, 
conforme escreve enfaticamente: “é essa decepção triste que sinto diante das fotos comuns de minha mãe – ao 
passo que a única foto que me deu o deslumbramento de sua verdade é precisamente uma foto perdida, 
distante, que não parece com ela, a de uma criança que não conheci)”236.  
 
Encarar a fotografia daquela menina, antes que fosse a mam., é o único modo possível para fazer surgir algo 
como um esforço de vida em meio ao luto, um pensamento para encontrar na sua imagem, com sua ternura 
infantil, um entendimento maior do tempo após a morte materna. Enquanto o luto acontece, Roland Barthes 
presentifica sua mãe aos poucos nas anotações do diário. Vai ao encontro de suas ruínas, um arqueólogo em 
expansão pelos terrenos quase-inacessíveis do passado. Há nisto uma relação ainda mais ampla entre o crítico 
e o horizonte especulativo sobre a fotografia, traço que entrará em cena no início da escrita de “A Câmara Clara”, 
ocorrido em 1979, quando ele assume uma tentativa de se localizar na ambivalência entre dois tipos de 
enunciação, ou seja, compreender as fricções entre um pensamento argumentativo e poético. Para realizar esse 
empreendimento na publicação de 1980, Barthes, a partir de uma seleção de imagens que o afetam, busca 

 
235 BARTHES, op. cit., p. 216. 
236 Ibidem, p. 152-153. 
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entender o caráter originário, ou seja, “a ordem fundadora da fotografia”237. Logo nas primeiras páginas de “A 
Câmara Clara”, a esse respeito, Barthes escreve: 
 

Conclui então que essa desordem e esse dilema, evidenciados pela vontade de escrever 
sobre a Fotografia, refletiam uma espécie de desconforto que sempre me fora conhecido: 
o de ser um sujeito jogado entre duas linguagens, uma expressiva, outra crítica; e dentro 
desta última, entre vários discursos, os da sociologia, da semiologia e da psicanálise – mas 
que, pela insatisfação em que por fim me encontrava em relação tanto a uns quanto a 
outros, eu dava testemunho da única coisa segura que existia em mim (por mais ingênua 
que fosse): a resistência apaixonada a qualquer sistema redutor. Pois toda vez que, tendo 
recorrido um pouco a algum, sentia uma linguagem adquirir consistência, e assim resvalar 
para a redução e a reprimenda, eu a abandonava tranquilamente e procurava em outra 
parte: punha-me a falar de outro modo.238 

 
Releio intensamente o que escrevi até aqui sobre a relação de Barthes com a fotografia. Ao observar a forma 
como incluí essa última citação, não posso negar que empreendo uma leitura bastante romântica desse contato, 
exceto pelas construções mais teóricas a que me arrisco a fazer nesta escrita. Essa constatação me enche de uma 
estranha insegurança por ser uma aventura desconhecida. Mas essa ideia fixa e apaixonada pela fotografia é 
apenas o que está na superfície do meu texto: a aposta na crítica da imagem continua, é claro, mas o que quero 
aqui evidenciar é a capacidade das fotografias de afetar o presente e intervir sobre ele, como se tivessem vida 
própria. Mesmo não sendo tão necessário esclarecer, o diário do luto de Barthes torna-se, enfim, o diário da sua 
própria escrita, colocando-a de fato como centralidade, um metadiscurso. É no diário o espaço onde, à força da 
palavra poética, a imagem da mãe retorna ao plano central do texto, deslizando o pensamento para a escrita da 
vida a partir da fotografia encontrada em meio às ruínas. Esta performance escrita, maculada pelo luto, não 
arquiteta um cemitério verbal, ou uma forma de apenas situar o corpo morto da mãe na imobilização da história. 
Barthes não se limita a reproduzir narrativamente a matéria vivida por ambos, mas, como em tudo que escreve, 
aventura-se por um rastro de pistas, essas que, neste caso, pelo retrato da mãe, impulsiona-o a enfrentar as 
camadas de tempo latentes nas imagens que o afetam. Burlando uma simples enunciação da angústia, o 
passado da mãe faz emergir, em meio aos restos e às ruínas, um esboço de uma teoria afetiva sobre a fotografia.  
 
Nessa direção crítica proposta, a hiperenfatização na imagem da criança por Barthes, que transforma o 
melancólico retrato em reivindicação de uma presença metafórica da mãe, alimenta a teoria da fotografia 
enquanto índice de um real. É no bojo dos sentimentos de desamparo, angústia e vacuidade os quais o 
indivíduo enlutado se encontra que surge a incontornável tarefa melancólica de insistir em uma noção indicial 
da fotografia, como uma busca de algo que se introjeta em si. Bastante rebatida e refutada por outras teorias 
críticas contemporâneas as quais se debruçam sobre a complexidade imagem239, essa aguda insistência de 

 
237 Ibidem, p. 115. 
238 Ibidem, p. 18-19. 
239 Georges Didi-Huberman adensa, em relação à teoria barthesiana, uma crítica que gira em torno da audiência excessiva dada ao 
referente, ou seja, ao enfoque amiúde direcionado à autenticidade do passado como evidência pela plataforma fotográfica, em 
detrimento ao valor de significado, o qual se diminui ou se perde nessa insistência no critério de comprovação de uma verdade 
referenciada. Tudo isso parece servir como embasamento para colocar iluminar o entrelaçamento de tempos incrustrados no produto 
fotográfico: “Porque a imagem é outra coisa que um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis. É uma impressão, um rastro, 
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Barthes no índice do real presente no fazer da imagem – uma atestação verossímil, se posso dizer assim – produz 
o pensamento de que fotografia se funda numa contorcida tensão, visto que, para o crítico, sua visualidade só 
existe em sua invisibilidade, por ser apenas intensiva contingência, como o crítico diz: “A fotografia é 
indialética”240. Com essa aposta, a leitura da imagem fotográfica atrela-se densamente à sua vida – indissociável 
de sua obra – devido à elaboração de uma teoria que estava a princípio às voltas com a não aceitação de um 
possível apagamento da mãe. Para ele, portanto, o corolário da fotografia estaria em seu pertencimento à 
dimensão definida dos signos através do processo de contiguidade e combinação física do fenômeno fotográfico 
entre referente e imagem: testemunho irrefutável. 
 
Qual seria a força da fotografia na teoria de Roland Barthes? Talvez a noção afetiva de que o indivíduo morto não 
pertence apenas ao domínio do tempo passado, o tempo de outrora – ou aliás do tempo da morte ou ao corpo 
da morte – mas se reatualiza para sempre no pertencimento ao tempo presente pela captura da sua fotografia, 
o “isso foi”241 das imagens. Perceba, trata-se de uma via de mão dupla: enquanto faz do passado uma forma de 
presentificação, o fazer fotográfico conjuga, distende e entrelaça o presente ao passado. Reaparece a ideia de 
que “Diário de luto” e “A Câmara Clara”, apesar de textos distintos, são publicações paradoxalmente 
indissociáveis – o que as interliga é o afeto e a relação com a morte, ambos a partir da fotografia de mam. À 
medida que formula sua proposta teórico-crítica, tudo o que está sendo dito poderia, à primeira vista, ser 
resumido com base na ideia de que Barthes observa no material fotográfica uma presença do referente já 
encoberto pelo tempo, mas que, na dinâmica da memória, faz reaparecer estratos escamoteados por trás da 
própria representação imagética. Contudo, para além das realidades ressonantes que são despertadas pela 
aparição do passado no confronto com a imagem, o que o crítico reivindica ali não é a lembrança ou a 
rememoração, porém, ainda mais potente, o encontro com um real passado – uma autenticação daquilo que 
verdadeiramente foi diante da irreversibilidade do tempo. Por esse caminho, articulando essa ideia à imagem 
da mãe na infância, o apagamento irremediável do corpo dela pela morte – que se quer à força colocar à distância 
– permite que Barthes invista, centralizando a teoria desenvolvida em “A Câmara Clara”, na duração da presença 
materna frente à morte, mesmo que apenas pela fotografia, assumindo uma forma prática de encarar sua 
imagem pela força do referente que dela emana. O próprio uso do vocábulo “perversa”, no fragmento a seguir, 
já aponta o caráter de tensão afetiva com o qual o crítico compreende o regime ético da fotografia: 
 

Pois a imobilidade da foto é como um resultado de uma confusão perversa entre dois 
conceitos: o Real e o Vivo: ao atestar que o objeto foi real, ela induz sub-repticiamente a 
acreditar que ele está vivo, por causa desse logro que nos faz atribuir um valor 
absolutamente superior, como que eterno; mas ao deportar esse real para o passado (“isso 
foi”), ela sugere que já está morto. Assim, mais vale dizer que o traço inimitável da 
Fotografia (seu noema) é que alguém viu o referente (mesmo que se trate de objetos) em 
carne e osso, ou ainda em pessoa.242 

 
 

um traço visual do tempo que quis tocar, mas também de outros tempos suplementares – fatalmente anacrônicos, heterogêneos entre 
eles – que não pode, como arte da memória, não pode aglutinar”. DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tocam o real. Trad. 
Patrícia Carmello e Vera Casa Nova. Revista Pós. Belo Horizonte, vol. 2. n. 4, nov. 2012, p. 216. 
240 Ibidem, p. 135. 
241 Ibidem, p. 118. 
242 Idem, grifo do autor. 



 

153 

Nesse contexto fenomenológico apresentado em “A Câmara Clara”, a fotografia não vem a ser simplesmente um 
modo de conservar a sobrevivência pela recordação. Antes de tudo, é a perpetuação do signo da presença do 
indivíduo ausente no tempo presente, sua força de afetação. Fotografia, portanto, seria a emanação do referente, 
ratificação do que a imagem representa. Tudo isso, nessa derradeira teoria proposta por Barthes, institui um 
gesto de argumentação a favor do índice como reprodução metonímica da vida, numa relação contígua de parte 
pelo todo. Porque é através do olhar, dos raios luminosos direcionado às imagens, que, para o crítico, cria-se 
uma pele na fotografia que o coloca em contato com o referente, um incontornável modo de produção de afetos. 
De forma que já não existe mais o toque físico do corpo do filho com a mãe, logo o valor especial que parece ser 
atribuído a imagem-índice reside na fixação pela fotografia como resgate de um metafórico cordão umbilical – 
canal que à distância permite a comunicação vital entre o feto e a placenta, o filho e a mãe. Por isso, para Barthes, 
a fotografia cria afetos cada vez que é confrontada: 
 

A foto é literalmente uma emanação do referente. De um corpo real, que estava lá, 
partiram radiações que vêm me atingir, a mim, que estou aqui; pouco importa a duração 
da transmissão; a foto do ser desaparecido vem me tocar como os raios retardados de uma 
estrela. Uma espécie de vínculo umbilical liga a meu olhar o corpo da coisa fotografada: a 
luz, embora impalpável, é aqui um meio carnal, uma pele que partilho com aquele ou 
aquela que foi fotografado.243 

 
Pouco a pouco passo a compreender um pouco mais as fotografias pela luz fornecida pela presença de Barthes, 
mesmo que eu ainda não saiba ao certo o que fazer com os monóculos. Às vezes acho que o aparecimento dessas 
imagens, insistindo ou não em reaver uma história para eles, espacializa uma mínima convivência saudável com 
os mortos familiares. O que une meu corpo às pessoas da imagem, o que se torna meu cordão umbilical, pode 
ser a vontade de revestir com coloração a aparência das pessoas ali presentes, meus referentes, apontando a 
história subjacente – e talvez um dia uma história futura – como ponto de ruptura do elástico que me encaminha 
quase sempre do presente ao passado. Digo isso, é verdade, para causar a mim certa provocação, porque 
reconheço que tudo isso é bastante inútil. Não conheço aquelas pessoas ali capturadas. O melhor que eu poderia 
fazer é não pensar mais nisso, deixar qualquer decisão para depois, apenas escavar as outras partes da casa que 
faltam, encaixotar os outros pertences da minha avó, fazer com que essa insistência com o desvendamento do 
passado se dissipasse em intensidades menores. Mas acabo desistindo, porque me lembro novamente da cena 
da infância, a suspeita da pergunta feita por minha avó sobre meu desejo de saber quem foram as pessoas 
presentes nos álbuns de fotografias. Imagino-a agora, de modo muito frágil, muito mais velha, tentando repetir 
essa conversa interrompida. Você se engana ao dizer que não conhece sua história, talvez dissesse ela, você pode 
não conhecer as minúcias do que realmente tudo foi, mas as histórias se transformam tanto, todo mundo tem 
vários passados, e ela está aí com você. Aos vinte e poucos anos, sozinho nesta casa completamente vazia, esta 
mensagem cifrada talvez viesse a fazer todo sentido, me tornaria mais tolerante, menos frustrado com as coisas 
deixadas aqui. Concordo sutilmente com essa memória da infância, relembrada ou inventada, e me pego 
acenando a cabeça como um sim para esses monóculos frágeis. 
 

 
243 Ibidem, p. 121. 
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De certa forma, para tentar compreender minha própria experiência com as imagens do meu acervo familiar, 
desse arquivo suspenso, só posso perseguir a aposta de Barthes de que o signo fotográfico mantém uma relação 
particular com os vestígios deixados pelo tempo. Se as imagens fotográficas são, como sustentou o crítico, 
indistinguíveis dos seus referentes, restringindo-se à contingência e à repetição em material distinto, me ocorre 
pensar a instauração de um espaço onde a interrelação entre escopos de naturezas dissemelhantes – a saber, o 
referente e a imagem – irrompe como linha de força da dinâmica de classificação da fotografia como 
irrepresentável na teoria barthesiana, tendo em vista que mecanicamente ela reproduz algo que, na ordem da 
existência, não se repetirá mais. Capturadas de uma só vez no enquadramento de uma máquina analógica, essas 
imagens fincam-se na história e comprovam aquilo que já existiu – em suas palavras, o intitulado gesto de 
“regresso ao morto”244. Daí, portanto, a fotografia, diferentemente da pintura imitativa, por exemplo, seria o 
testemunho irrefutável de alguma realidade, um instante que não se produz mais enquanto matéria real, mas 
que se reproduz maquinalmente a partir da captura e da imobilidade da imagem diante do olho do fotógrafo, 
chamado de Operator: 
 

Chamo de “referente fotográfico” não a coisa facultativamente real a que remete uma 
imagem ou um signo, mas a coisa necessariamente real que foi colocada, diante da 
objetiva, sem a qual não haveria fotografia. A pintura pode simular a realidade sem nunca 
a ter visto. O discurso combina signos que certamente têm referentes, mas esses referentes 
podem ser e na maior parte das vezes são “quimeras”. Ao contrário dessas imitações, na 
fotografia jamais posso negar que a coisa esteve lá. Há a dupla posição conjunta da 
realidade e de passado. E já que essa coerção só existe nela, devemos tê-la, por redução, 
como a própria essência, o noema da Fotografia. O que intencionalizo em uma foto não é 
nem Arte, nem Comunicação, é a Referência, que é a ordem fundadora da Fotografia.245 

 
Barthes insiste no veio que retira da pintura a classificação de fundação da fotografia, e defende sua origem tal 
qual um processo alquímico. Não é por acaso que a palavra “quimera” entra em cena na perspectiva do crítico 
na descrição do gesto pictórico, como citado acima. Enquanto defende a posição de índice do real, o crítico nos 
demonstra que, não raro, as pinturas são resultado da imaginação que tende em vários casos a não se relacionar 
com nenhum referente concreto. Por isso, concebe ele, a fotografia só pode se formar a partir de uma autêntica 
contingência do real, ao contrário da pintura, ao contrário também do texto, “que pela ação repentina de uma 
única palavra, pode fazer uma frase passar da descrição à reflexão”246. Dando cada vez mais densidade a essa 
tese indicial sobre a matéria fotográfica, Barthes posiciona seu discurso em “A Câmara Clara” na construção ativa 
de um debate que, de certo modo, quer também investir na relação própria que se estabelece entre o sujeito 
que observa e confronta a fotografia e o alvo a ser fotografado – conceitos de spectator e spectrum, 
respectivamente – tomando como pilar de sustentação o modo intensivo com o qual o corpo do espectador reage 
(apunhala, fere, amortiza etc.) diante da imagem que lhe é posta de frente. Para conhecer uma fotografia, 
necessita-se, pela desmontagem do olhar, primeiro senti-la? 
 

 
244 Ibidem, p. 17. 
245 Ibidem, p. 115, grifo do autor. 
246 Ibidem, p. 49. 
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Toda essa perspectiva imagética de Barthes, iniciada em escrita em 1979 e publicada um ano depois, privilegia 
uma abordagem de investigação das fotografias sem nenhum tipo de manipulação, cujo efeito sobre o 
espectador é orgânico, por isso pertence a ordem do subjetivo e do pessoal. Na posição de sujeito que é olhado 
na fotografia, transformado em objeto, o semiologista afirma que o “eu” pode não corresponder e harmonizar 
com sua imagem, e essa dissociação estaria no fato de que o primeiro é estático e unificado, enquanto o eu é 
móvel e fragmentado. Não existe, para o crítico, nenhuma continuidade daquele instante capturado pela 
câmera, visto que a imagem é somente o que representa, nada absolutamente além da materialização imagética 
de um instante. Inclusive, há ainda outra forma de crítica sobre certo esfacelamento da identidade do indivíduo 
que foi fotografado. Barthes, a respeito dessa questão, direciona com agudeza outro julgamento direcionado:  
 

Ora, a partir do momento que me sinto olhado pela objetiva tudo muda: ponho-me a 
“posar”, fabrico-me instantaneamente em outro corpo, metamorfoseio-me 
antecipadamente em imagem. Essa transformação é ativa: sinto que a fotografia cria meu 
corpo ou o mortifica a seu bel-prazer [...] – minha imagem – vai nascer: vão me fazer nascer 
de um indivíduo antipático ou de um “sujeito distinto”? Se eu pudesse “sair” sobre o papel 
como sobre uma tela clássica, dotado de um ar nobre, pensativo, inteligente, etc.! Em 
suma, se eu pudesse ser “pintado” (por Ticiano) ou “desenhado” (por Clouet)!247 

 
Desse modo, então, abordando essas imagens pré-fabricadas, que não deixam de pertencer à ordem do 
deciframento do fotografado, Roland Barthes vai falar dos efeitos que a imagem causa nos espectadores: “um 
afeto médio, quase com um adestramento”248. Da obra, nesse sentido, podem apenas irromper reflexões sobre 
o que está ali aparente, não sobre o que poderia ser hipoteticamente, e aí reside o caráter melancólico inerente 
à prática fotográfico – o disparo fotográfico captura a imobilidade do instante que se torna inapreensível 
existencialmente em termos de uma possível repetição. Seria a fotografia, decerto, uma captura do curso 
orgânico das coisas, uma espécie de morte fulminante pelo disparo: “No fundo, o que encaro na foto que tiram 
de mim (a ‘intenção’ segundo a qual eu a olho) é a Morte: a Morte é o eidos dessa Foto”249. Nesse momento da 
leitura, com base na imbricação antropológica possível entre fotografia e morte, sobretudo lançada ao contexto 
contemporâneo da crítica, não seria inexato reafirmar que se mantém viva a aposta de que ao capturar o instante 
presente, o fotógrafo “tem de lutar muito para que a fotografia não seja a morte”250, embora conclua que, 
irremediavelmente, ele venha a se tornar um intensivo “agente da morte”251. 
 
Barthes avança sobre a especulação fotográfica para pensar as categorias que compõe sua dinâmica: Operator, 

Spectator, Spectrum e Punctum. Entre todos, um em especial parece ganhar certa proeminência no livro: o 
Punctum, principalmente por estar ligado à questão emotiva que envolvia seu corpo no instante de produção 
do livro, o falecimento da mãe. Todavia, para além de uma visão mais clara sobre a relação da imagem com a 
morte, a teoria fotográfica de Barthes proporciona, a meu ver, em todos os seus sentidos, a possibilidade de 
recordar que a experiência de inacessibilidade do referente remonta as linhagens da melancolia. Pois, ainda 

 
247 Ibidem, p. 22-23. 
248 Ibidem, p. 45. 
249 Ibidem, p. 29, grifo do autor. 
250 Ibidem, p. 28. 
251 Ibidem, p. 137. 
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que na psicanálise freudiana a melancolia venha a ser a reação de perda de um objeto desejado e desconhecido, 
acredito que a força da experiência subjetiva de captura de um instante irrecuperável e do olhar angustiante 
para essa imagem assinalam de antemão uma perda inescapável. Em Barthes, pelo confronto com a fotografia 
da mãe, ou ainda ao pela reflexão sobre as nuances do signo fotográfico, transfigura-se, em certa medida, o 
caráter intensivo do luto e, por outro lado, irrompe o valor melancólico como extensão do esfacelamento do eu 
e da fixação dolorosa pela perda objetal, implicações geradas pela impossibilidade de reapropriação daquilo 
que está por trás do referente da imagem. É sobremaneira fundamental, portanto, na dinâmica de quem observa 
e do objeto fotografado, dar destaque ao questionamento de Barthes acerca do punctum das imagens, sempre 
e a seu modo a atravessar o espectador da fotografia: “seria possível reter uma intencionalidade afetiva, um 
intento do objeto que fosse imediatamente penetrado de desejo, de repulsa, de nostalgia, de euforia?”252. 
Emoções originárias de uma exterioridade e extemporalidade que invadem seu corpo, instalam-se em sua pele, 
para habitá-lo nessa dinâmica. 
 
Para tentar responder à questão, o crítico lança mão de dois conceitos que envolvem seu interesse pela 
fotografia: studium e punctum. Enquanto o primeiro significa pertencimento, em sua construção histórica e 
política ao domínio de um investimento geral do gosto e do interesse sobre a fotografia, o segundo, por sua vez, 
contrariando o studium, caracteriza-se por ser o verdadeiro afeto da imagem: “o punctum de uma foto é esse 
acaso que, nela, me punge”253. Esse interesse diversificado e abrangente pelas imagens, chamado de studium, 
faz com que Barthes folheie imagens sem nada delas rememorar, avançar na leitura sem pormenores. O que 
verdadeiramente o interessa nas fotografias é a evidência do punctum: o sentimento pungente despertado não 
mais pelo intelecto, mas pelo corpo que reage afetivamente diante da imagem. Nesse sentido, Barthes deixa 
isso ainda mais claro ao escrever sobre a intencionalidade do afeto que está na potência do punctum: “Dessa 
vez, não sou eu que vou buscá-lo (como invisto com minha consciência soberana o campo do studium), é ele 
que parte em cena, como uma flecha, e vem me transpassar”254. E tudo isso, dito novamente de outra maneira, 
parece ter origem naquela velha fotografia da mãe, ainda na infância, relatada no diário de luto, sobretudo ao 
que ela inesperadamente o afeta e, assim, passa a representar: “O efeito é seguro, mas não é situável, não 
encontra seu signo, seu nome; é certeiro e no entanto aterrissa em uma zona vaga de mim mesmo; é agudo e 
sufocado, grita em silêncio. Curiosa contradição: é um raio que flutua”255. Por essa razão, vale a pena destacar 
ainda, mesmo que a título de breve anotação, que para o crítico, na aventura de sua incursão pelas imagens, o 
punctum marcaria apenas a presença do fotógrafo, o fato de que ele se encontra lá no instante da captura, sem 
relacionar-se às manipulações provenientes de sua arte 
 
Talvez haja um fundamental ponto ainda a ser considerado nesta discussão. Em 1979, Barthes segue o rastro 
deixado pela publicação de “Mitologias”, em 1957, e assevera ainda mais sua visão crítica a respeito da produção 
de imagens manipuladas, não raro, incapazes de produzir afetações genuínas no corpo do espectador. Há, nesse 
sentido, um privilégio dado pelo crítico às fotografias pessoais utilizadas em “A Câmara Clara” porque insiste no 

 
252 Ibidem, p. 38. 
253 Ibidem, p. 46. 
254 Idem. 
255 Ibidem, p. 83. 
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punctum que atravessa a partir da observação de um produto visual orgânico, revelado em papel fotossensível 
a partir do contato com a luz, isto é, nenhum direcionamento dado pela arte do fotógrafo. Este posicionamento 
produziu ruído crítico em relação ao semiologista em razão das fotografias selecionadas para empreender a 
leitura de seu livro derradeiro. No entanto, tal ponto de vista já havia sido mencionado de modo tenaz no ensaio 
“Fotos-choque”, produzido como uma crítica a uma exposição de imagens do Museu d’Orsay, na França, na qual 
ele afirma haver fotografias chocantes que não se sustentam pela impossibilidade de causar qualquer choque, 
isto é, incapazes de desorientação em quem as observa. Sendo assim, o papel do espectador é aplainado, 
mesmo havendo um endereçamento específico subjacente, e a fotografia se torna pura encenação de 
linguagem, dado a percepção de que “quase sempre trabalhou de forma exagerada o horror que propõe”256. 
Nesse sentido, aprendo que toda essa teoria proposta por Barthes ao pensar o punctum está intimamente ligada 
ao ato da fotografia promover um pensamento sensível, não interpretável, inexprimível, promotor do abalo, 
sendo fruto de uma imagem, citando seus próprios termos, que é classificada como “pensativa”257. 
 
Como representar em escrita o que aconteceu antes da captura daquelas imagens armazenadas nos monóculos, 
o que sentiram ao posar para a câmera, aquele fundo que é a mesma casa onde resido agora, a história que se 
alastra na camada epidérmica de cada um é realmente inacessível? Essa insistência pode ter alguma valia para 
a escrita que exercito? Isso que faço pode ser uma crítica, entretanto é também (ou sobretudo) uma autocrítica. 
Exceto pelos traços mais sutis, não reconheço nada das fotografias inseridas nos monóculos. No fundo de quase 
todas, uma casa, uma sala branca. Minha sala é até hoje branca, e talvez fosse branca desde sempre; uma mesa 
vistosa, o roçar dos corpos, braços brilhantes lado a lado. Não sei se as imagens foram aqui. Corpos maduros, de 
idade já avançada. Fecho os olhos e essas fotografias retroalimentam a memória, não preciso mais olhá-las 
sempre pelo furo do monóculo porque já estão de cor. Procuro os rostos e me pergunto se olhar é o mesmo 
daqueles que figuravam nos álbuns vistos na minha infância. Já não tenho certeza se hoje existem outras 
fotografias escondidas nesta casa, em gavetas ou estantes ainda não reviradas, essa pergunta incômoda me 
acena como um passado de luzes apagadas, tateante e cambaleante. E no limiar que se funda nessa dificuldade 
de prosseguir, pouco depois da organização das coisas deixadas por minha avó, insurge uma temporalidade 
complexa com a qual tenho que lidar ao me confrontar com fotografias capturadas muito antes de eu estar aqui. 
Sem rememorar o passado, o efeito que fotografia produz, ancorando-me em Barthes, é o de “atestar que o que 
vejo de fato existiu” 258 . Profundamente marcado por esse desvão do tempo, depois de tantas tentativas 
frustradas de recuperar um passado, sou absorvido por todos esses afetos, esse “novo punctum, que não é mais 
de forma, mas de intensidade, é o Tempo”259. Mesmo com tudo ocultado, continuo pensando naquelas pessoas 
paralisadas no papel, opacizadas das conversas da minha família, nunca me disseram nada. São imagens que 
chegam a mim, num circuito de temporalidade diversa, pela energia da matéria fotográfica, e me afetam com a 
pose dos homens, a paisagem ao fundo, a postura capturada pelas lentes. Ler Barthes recrudesce ainda mais o 
afeto, atribui um outro olhar para as imagens, é uma iluminação pela lanterna da teoria. 
 

 
256 BARTHES, Roland. Mitologias. Trad. Rita Boungermino e Pedro de Souza. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p. 106. 
257 BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Trad. Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 
62. 
258 Ibidem, p. 123. 
259 Ibidem, p. 141. 
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Praticar a escrita fabuladora também vem a ser o exercício de um futuro que desvende o passado. Um futuro 
que desmonta a história dia após dia para recriar essas pessoas como se fossem meus personagens. Queria que 
eles fossem as primeiras testemunhas da minha nova história antiga. Minha avó nunca escreveria uma narrativa 
numa língua que não fosse dela, penso eu constantemente, e a palavra está excluída dos ouvidos da minha mãe 
desde sua infância. Tudo preso num silêncio geracional de avó à mãe. Os segredos não poderiam ser falados na 
língua daqui? Essas histórias ficaram para sempre com minha avó, isso já faz muito tempo, e nada amortiza essa 
dívida. Esforços para reaver o passado serão à toa. Se penso sempre pela via da fabulação, não sei porque ainda 
insisto em dizer “reaver o passado”. Nada disso vem a ser o meu caso, estando eu disposto a tudo, a escrever 
qualquer memória inventada só para me dar um passado, a ouvir o que as fotografias quisessem me falar, a 
escrever tudo aquilo que fosse preciso sobre uma revelação de uma ancestralidade que não chegou nunca. 
Talvez valha a pena escrever uma história nova, memórias inventadas, modos de passado pela palavra. De fato, 
o fundamento da história não é pura interpretação?  
 
Se eu escapar de escavar o passado, subtraí-lo ou apagá-lo, permanecer sozinho por um tempo, poderei conviver 
melhor com os que se foram, cuidar deles sem execrá-los, cuidar de mim. Quando penso em grafar a foto desses 
indivíduos, fotografá-los aqui mais uma vez, não quero dizer que irei atribuir-lhes outros traços. Duvido que eu 
consiga com precisão e neutralidade refazer o que passou, mesmo que me contem um dia, ou ao menos 
recuperar a história incrustada nessas ruínas, nessas imagens, nesses fantasmas. De certa forma, esses viventes 
antigos estão latentes em meu corpo, ainda que eu não tenha nenhum domínio sobre eles; permanecem para 
além do meu alcance. Esses corpos turvos nas imagens dos monóculos, desgastadas pelo tempo desde a 
captura, pela escrita, de uma certa forma, retornam do passado para habitar esta casa vazia. Se for isso, então 
como não insistir em decifrá-los pela fabulação? Se a literatura pode se confrontar com a morte, haveria outra 
forma de escrevê-la aqui? Da dispersão à unidade, estes monóculos chegaram justo a tempo, antes da obstrução 
completa da casa, com o abandono da matéria restante, com o fechar da porta da morada de uma vez por todas. 
Tudo às vezes parece melodramático demais, mas as fotografias são intensivas. Tudo se passa como se fôssemos 
todos, eles e eu, personagens de uma encenação, um drama familiar. Continuo a escrever a tese, sem 
interrupção, só que agora num esforço de outra ordem. Redigir mais algumas frases, poucas linhas que seja, 
coisas mínimas, um feixe de vida através dos monóculos, sem reconhecer o rosto de alguém. Sinto que reside 
aí uma das respostas à pergunta sobre o que pode a literatura. Ela pode fazer continuar apesar de tudo. E a 
minha vontade agora – não hesito em dizer isso – é desfazer tudo o que ficou pela escrita de um poema. 
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Fotogramas 
 
Recorto brusco os rostos  
das fotografias, 
a amputação das faces 
danifica as imagens,  
desparalisa os relógios, 
tudo desmorona: 
o chão não segura mais 
os braços fechados 
os retorcidos ângulos 
as encarnações, 
corpos desabam 
as ruínas perdem nomes 
retalho membros 
bem rápido 
rasuro paisagens,  
meias-verdades. 
A casa é varrida –  
debaixo do tapete 
a pele rasgada, 
destroços antigos. 
Mortos escalpelam  
suas cicatrizes, 
cascas de feridas, 
feito a raiz das plantas. 
Fora da memória 
fica tudo escrito. 

 
A palavra é uma foice: 
arranca a afasia do álbum, 
ergue uma língua outra. 
Atravessa intensiva 
a matéria das fotos – 
som de arrebentação. 

 
Nenhum passado  
permanece intocado, 
monta ou desmonta o 
verso, mostra escavações 
arqueológicas, civilizações 
fossilizadas, não apazigua  
a memória, nem faz a casa 
permanecer de pé. 
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Em capturas íntimas do outro 

 
“A dor é a coisa mais importante de minha vida. A palavra ‘escrito’ não 
seria adequada (...) Encontrei-me diante de uma fenomenal desordem 

do pensamento e do sentimento que não ousei tocar, e comparada à 
qual a literatura me envergonha.” 

 
Marguerite Duras 

 
Desde 2013 leciono língua portuguesa. Se menciono isso agora, talvez tardiamente, é para ainda em tempo 
dizer que minha relação com a palavra escapa à leitura por pura devoção. Evitei crianças durante muito tempo, 
acreditando que seria melhor me manter à distância do novo. Quase tudo mudou de significado, hoje me 
encontro diariamente com elas, medio seu contato com a palavra. Escrevo também, de quando em quando. 
Escrevo poemas avulsos, sempre em verso livre e sem rima, em horas vagas redijo algumas narrativas 
interrompidas, reflexões disformes, relatos de experiências inventadas. Entretanto, meu ofício primeiro é 
lecionar, como se me dedicasse exclusivamente à sala de aula. Costumo escrever quase sempre em janeiro, 
começando um projeto de livro durante as férias, disposto a dirigir o tédio para outro trecho da vida, outra vida. 
Escrever nas férias, com a cabeça menos cansada, retira a sombra do ofício de escritor, dilui a obrigatoriedade. 
Era uma brincadeira, sim, escrever começou como uma distração, uma espécie de jogo de esconde-esconde para 
me refugiar sozinho, desobrigar-me a sair de casa quando menino. Quase sempre vivo a mesma cena: pela 
manhã início alguma anotação para um texto futuro. Comecei a escrever de fato, com maior grau de interesse e 
intensidade, há pouco tempo, no instante em que vi que o ato pode não ser cura, mas cuidado. Anotar certas 
ideias em cadernetas, todas abandonadas, na verdade, durante muito tempo, me atordoou com uma sensação 
de fracasso não compreendido, uma angústia por quase nunca terminar meu diálogo com os interlocutores 
ausentes que eu inventava para meus textos. De toda forma, a literatura, assim como as artes plásticas, mediam 
minha forma de ler os outros, ou melhor, minha relação de amor com o mundo, me aproximam de um fazer 
literário, de mesmo modo que busco realizar diariamente com meus alunos.  
 
No começo de tudo eu insistia na escrita à força. Em meados de 2015, eu ainda morava quase em frente a uma 
livraria e sempre me dava prazer abrir a primeira página de romances mais antigos, ler com lentidão a primeira 
frase da narrativa, anotá-la no caderno. Era um hábito de andar pela superfície inicial dos textos dos outros, algo 
que, com ambição, fazia sentido para mim e me colocava em contato com os pares. Fosse como fosse, eu voltava 
à casa, transcrevia essa anotação para o computador, e, à minha maneira, essa era uma forma de utilizar a 
literatura como motor e fornecer energia para que escrevesse meus próprios textos. Essa antologia de frases, é 
verdade, tornou-se uma espécie de museu, espaço onde até hoje admiro as citações copiadas e coladas ao lado 
de tantas outras, frases embaralhadas, convivência entre gerações. Recorte e cola, como a criança com palavras. 
E assim, à luz dessas ideias-citadas, voltei a escrever ficção depois de tantos anos. Por muito tempo não escrevi 
absolutamente nada, a não ser textos críticos, resenhas de livros, trabalhos acadêmicos na época da graduação. 
Seja como for, acreditando que as leituras possibilitam outros modos de se aproximar da vida pela escrita (tal 
qual um professor busca que o aluno redija reflexões sobre o que leu), meus impensados gestos de anotação 
em torno das minhas leituras desembocavam numa escrita muito esburacada, incoerente, fragmentária. Não é 
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só porque dissemino práticas de leitura na minha profissão, mas porque, além disso, o fundamento da literatura, 
para mim, constrói-se, como em toda aventura, com os riscos da falha, da rasura evidente, dos discursos 
repartidos. E acolhida essa ideia, insinuando-me nas letras de Roland Barthes, novamente ele, me acerco de 
suas anotações – percursos talvez inconclusos – para construir aqui, enquanto não tranco a casa de vez, um 
espaço afirmativo de convivência com minhas leituras: “Esse espaço é, em toda parte, o mesmo, pacientemente 
adaptado ao prazer de pintar, de escrever, de classificar”260.  Retorno, então, a ler tudo o que escrevi até aqui na 
tese e tenho a sensação de que estou falando a mesma coisa, sempre igual, como a imagem circular do cão em 
torno do seu próprio rabo. Cego pela admiração pelos artistas com quem escolhi caminhar, além de viciado pela 
perspectiva unilateral de repensar laboriosamente a própria escrita, encontro na lógica da repetição certa dose 
de humor. Checo em Barthes que tudo isso pode ser afirmativo e saudável: 
 

De palavra em palavra, esforço-me para dizer de outro modo o mesmo da minha Imagem, 
impropriamente o próprio do meu desejo: viagem ao término da qual minha última 
filosofia só pode se reconhecer – e praticar – a tautologia. É adorável o que é adorável. [...] 
Assim, o que fecha a linguagem amorosa é aquilo mesmo que a instituiu: a fascinação. 
Pois descrever a fascinação não pode nunca, no fim das contas, ultrapassar este enunciado: 
“estou fascinado”. Ao atingir a extremidade da linguagem, lá onde ela não pode serão 
repetir sua última palavra, como um disco arranhado, me embriago de sua afirmação: a 
tautologia não é esse estado inusitado, onde se acham misturados todos os valores, o fim 
glorioso da operação lógica, o obsceno da tolice, a explosão do sim nietzschiano?261 

 
Quando tudo se estilhaça feito um vidro frágil, resta ainda isto: a fascinação pela escrita. Acerto os ponteiros do 
relógio do texto. Ainda não consigo escrever narrativas mais minimalistas, tudo é muito dramático, os narradores 
gritam, e nessa insistência existe certo narcisismo. Há um intento libidinal contante por me encontrar, por me 
olhar no espelho. Narcisismo e melancolia estariam de certa forma entrelaçados, não estariam? Talvez esteja em 
triunfo esse vocábulo incontornável – a melancolia, novamente ela – subjacente a tudo o que escrevo dentro e 
fora desta tese, antes ou depois, como gesto responsivo à opressão do presente. Do encontro de multíplices e 
diversificados textos, com variantes vozes em câmbio contínuo, não isentas umas das outras, o corpo abalado de 
afetos de leitura se presentifica na escrita para que, com ele, e somente com ele, seja possível atribuir certa 
potência ao fracasso do percurso. Escrita se dá no fracasso? Roland Barthes, meu oráculo, ao falar sobre seu 
projeto de escrita, assumiu publicamente: “Pode ser bem que o Romance fique em – seja esgotado e realizado 
por – sua Preparação”262. Quem sabe, com ele, sem a pretensão de me fundir a sua escrita, seja possível mover-
me nesse caminho através a força da anotação. Quem sabe, aliás, os escritos possam desviar do tom professoral 
que poderiam vir a ter, ou que de fato possam ter adquirido aqui, com o intuito de que, integrados à fonte de 
energia emanada de Barthes, seja vital se entregar em anotação, em resto, em fracasso, mas também em fricção 
com a pele, em contínua preparação, em potência forte, em rearranjo infinito. 

 
260 BARTHES, Roland. Roland Barthes por Roland Barthes. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Estação Liberdade, 2003, p. 50. 
261 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortência dos Santos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986, p. 
15. Quando Barthes faz referência ao “sim nietzscheano” parece querer correlacionar ao seu texto a noção de niilismo, conceito chave do 
pensamento de Nietzsche. Em uma das quatro formas de niilismo sistematizadas por Deleuze, o niilismo ativo seria a superação do 
próprio conceito, que se dá na negação da própria negação. O dizer-sim à vida faz com que cesse a oposição à própria vida, deixando-a 
disponível para sua guinada e para a consequente manifestação da energia vital nos corpos. 
262 BARTHES, op. cit., p. 43. 
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Estilhaçar corpos de papel  
 

“Seis meses se passaram desde que tudo isso começou.  
Eu era um homem, não este amontoado de trapos.” 

 
Nuno Ramos 

 
As fotografias dizem muito por si só, exibem seu referente, mas nunca podem capturar o todo. O caminho 
percorrido por Roland Barthes ao realizar sua incursão pelo território fotográfico fez com que o crítico se lançasse 
na produção de uma escrita que abrisse mão de um cotejo somente conceitual para se aproximar da imagem 
fotográfica pela via do sensível. Em outras palavras, colocando-se na posição de espectador, o semiologista foi 
ao encontro das imagens para compreendê-las a partir de uma experiência sensorial (o afeto) que elas provocam 
em seu corpo enlutado à época. Se existe um estímulo em forjar essa estratégia discursivo-analítica, esse 
expandir-se do corpo à fotografia passa a ser fundamental para exercitar qualquer leitura imagética a ser 
empreendida nesta tese, movimento fora do meu domínio. Não à toa, ao marcar suas sensações e seus afetos 
frente as imagens, com suas complexidades inerentes, Barthes, naquele momento específico da sua vida, torna 
indissociáveis a incursão crítica e a experiência subjetiva de análise fotográfica, abrigando ambas, no limite, sob 
a escrita ensaística que exercita na sua derradeira teoria.  
 
Esse gesto intensivo de devolver o olhar às fotografias que lhe cercam opera, por vezes, como uma plataforma 
de lançamento do corpo rumo a uma experiência muito singular: a recusa ambígua de um espectador universal 
das imagens ganha espaço frente às sensações orgânicas do próprio Barthes, com suas histórias e 
particularidade. Dessa dinâmica de se colocar como um espectador particular e específico, o critico é certeiro ao 
falar que as fotografias o “advém”263, como se de fato o convidassem para uma aventura. Esta mesma tensão 
entre imagem e corpo faz com que crítico francês se dirija a ela para se interrogar: “O que meu corpo sabe da 
fotografia?”264. Pensando nessa seleção vocabular, a opção pelo vocábulo “corpo” já configura a noção de afeto 
provocado pelo punctum: força incontestável que atravessa o corpo, mesmo que não seja isso que o olhar 
procura. O corpo de Barthes enquanto expectador torna-se um personagem criado por ele mesmo. É com o 
estímulo que vem da iluminação desses pensamentos de Barthes sobre a fotografia que eu reposiciono meu 
corpo em afetação disponível, nessa trama sensível de afetos, fluindo em direção à leitura das imagens alocadas 
à narrativa “Minha Fantasma”, escrita por Nuno Ramos. 
 
Eis a aposta que gostaria de colocar à prova neste ponto: a literatura e as visualidades mantém como condição 
fundamental a convivência entre concretude e precariedade, entre vitalidade e mortificação. Com isso, de volta 
ao diário “Minha fantasma”, incluído na edição de “Ensaio geral” publicada pela Editora Globo em 2007, Nuno 
Ramos apresenta o projeto fotográfico de Eduardo Ortega insinuado entre a massa verbal da narrativa. Incluídos 
a partir do gesto de intercalar imagens entre alguns parágrafos ao longo do texto, a série visual forma um 
conjunto de oito imagens do apartamento de Nuno Ramos vazio e do seu corpo nu, deitado no chão, coberto, 

 
263 BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Trad. Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, p. 
36. 
264 Ibidem, p. 19. 
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em quase toda sua superfície, por poeira ou fuligem negra. Uma corporalidade que cria zonas de vazamento e 
passagem com o fora, com a casa, com os destroços ao redor. Se as figuras fotográficas não se desmembram do 
texto, mas, ao contrário, incluem-se na confluência entre as linguagens verbal e imagética, elas parecem servir 
não como mera ilustração do texto, ou fotografia-documental, mas, sobremaneira, como pequenas metonímias 
visuais do todo pela parte, um plano figurativo para a atmosfera de cansaço do corpo e de morte iminente de 
um corpo cadavérico. A conjugação entre os artefatos verbo-visuais, corroídos os limites entre eles, produz um 
plano de contiguidade: a ausência de ação do corpo da mulher-personagem do conto, que sofre em apagamento 
paulatino, reverbera na cena do apartamento desabitado de móveis, que conduz a leitura, com uma potência 
perturbadora, para o enquadramento da máquina fotográfica, um espaço aberto ao devaneio e à loucura. Por 
outro lado, a dissecação da imagem do homem nu, o suposto narrador do conto, deitado com uma sombra 
difusa que paira sobre seu corpo esquálido, cria um amálgama entre matérias, o que faz assomar a imagem da 
sobrevivência de um corpo frente ao tempo de sua duração antes da morte. Uma das tarefas das fotografias 
invasoras, nos trabalhos plástico-verbais de Nuno Ramos, é acumular a imagem num gesto de generosidade 
com as palavras, de extensão de linguagens, um movimento de fusão e acolhimento não-hierarquizado, uma 
consubstanciação permanente: “Acho que tem um processo ali”, o artista escreve em entrevista, “um corpo 
entrando em outro. Uma coisa viva que morre e ao morrer se funde a outra matéria, um pouco assim como virar 
matéria, ir a outros estados da matéria”265.  
 
Embrenhar-se pela arte fotográfica, conforme Nuno Ramos afirma em entrevista, não é um movimento 
confortável para ele. Embora tudo se misture com espantosa integração a partir do contágio do artista com 
diversos materiais, a fotografia em si solicitava uma ramificação para o código imagético produtor de uma 
mensagem enquadrada, impulso com o qual ele não se sentia à vontade para aceitar. Duas exceções, em 
contrapartida, se instalam no interior das interseções artísticas de Nuno ao lidar com a fotografia autônoma: 
primeiramente, o modo como se fundamenta o projeto “Mácula”, realizado em 1994, exposto na XXII Bienal 
Internacional de São Paulo, instaura uma potência espectral da imagem, com certos movimentos com que o 
material fotográfico era conduzido para a construção uma espécie de gesto de fracasso da representação. O 
material único que Nuno manipulou na composição dessa série visual, apesar da unidade fundamental ser a 
mídia fotográfica, contorna quaisquer relações da imagem com seu referente, ou com o espelho do real. À 
diferença disso, a película fílmica usada nas antigas câmeras fotográficas convertia, na proposta do artista, a 
representação em desfoque, em sequestro da nitidez, tal qual uma potência de destruição. Em vez de apontar a 
máquina fotográfica para um plano representativo, o artista abandonou a ideia de índice e ambicionou a captura 
específica da imagem do sol, cujo produto é autoexplicativo para a tecnologia da época: uma fotografia pouco 
nítida devido aos raios luminosos que incidiam sobre as lentes.  
 
Poucas coisas são tão características da obra de Nuno Ramos como a modificação de materiais originários e, sem 
contrapor-se a esse fundamento, a relação exteriorizada com a fotografia impulsionou o artista a abrir a máquina 
e expor o filme, danificando os negativos – operação de duplo cruzamento de captura da luz. Convertida agora 
em imagem desestruturada e desestruturada da reprodução do referente, com uma arquitetura desencarnada 

 
265 RIBEIRO, Gustavo Silveira; SANTOS, Tatiana de Almeida. Foto, mácula, memória: uma entrevista com Nuno Ramos. Revista de 
Estudos Linguísticos e Literários da UFBA, Salvador – BA, n.49, jan./jul., 2014, p. 153. 
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do sol, o jogo de transformação matéria tencionava-se na possibilidade desse negativo ser revelado e ampliado, 
expondo artisticamente um resultado que se dá na contenção de um material imagético em matizes alaranjadas, 
contornos disformes, sem nenhuma analogia com o referente originário. Nesse sentido, pode-se pensar que o 
referente era aderido e diluído em uma consubstanciação de formas excêntricas e cores brilhantes. Sob essa 
imagem quase abstratas, Nuno Ramos imprimia seus textos em braile, protuberâncias no papel, comum à 
leitura de deficientes visuais. Produzido para homenagear o ilustrador Oswaldo Goeldi e impressas em 2003 
num catálogo produzido pelo Clube da gravura do Museu de Arte Moderna de São Paulo, o segundo projeto 
artístico de Nuno Ramos com a fotografia se fundamenta em sua vontade intensiva de colocar sua produção em 
sobreposição à do desenhista Goeldi. Postos de maneira fundamentalmente relacional, Nuno realizava capturas 
fotográficas por paisagem da cidade de São Paulo com o intento de registrar imagens parecidas com as gravuras 
e os desenhos do artista homenageado.  
 
Embarco nessas nuances imagéticas na obra de Nuno Ramos para poder chegar com mais firmeza em “Minha 
Fantasma”. Esses trabalhos visuais trataram-se de uma experiência de misteriosa simplicidade para tentar seguir 
o rastro deixado por esboços de gravuras e tentar reproduzi-los em outra matéria, a fim de apresentá-los um 
sobre o outro, obrigando o espectador a reparar no que há de semelhança, diferença e confluência entre as 
imagens. O que esse novo trabalho de fotografia autônoma intitulado “Mocambos (paraGoeldi 3)”266 produziu 
foi uma cena de sequestro das gravuras para replicá-las a seu modo e emoldurá-las conjuntamente, sem 
apaziguar as diferenças, denunciando, então, no sentido total do projeto, uma necessidade de preocupação com 
o índice presente na formação das imagens. O mais curioso desse projeto é o acentuado tom de tristeza e 
monotonia, comum as imagens de Goeldi, que Nuno a rigor almeja encontrar nas janelas, chaminés e igrejas 
que compõem a espacialidade irrefreável da metrópole paulistana. Experiência intensiva de tempos e materiais 
diferenciados que se amalgamam, o circuito percorrido por Nuno exclusivamente pela matéria fotográfica vai 
desembocar em um dos componentes mais ostensivos presente na constituição de sua poética: o discurso 
plástico-verbal entre fotografia e poesia. 
 
Como a crítica vem apontando até aqui, o livro “Junco”, publicado em 2011, talvez seja o mais emblemático na 
produção de um movimento plástico-verbal agudo, que justapõe imagens da carcaça um cachorro morto à 
margem de uma estrada e de troncos de árvore caídos com poemas sobre a transformação da matéria, 
discursivas construções plásticas escritas durante décadas. A descontinuidade e o inacabamento são impressões 
intensivas que dão à publicação a mesma operação metamórfica de trabalhos outros: o livro pode ser lido como 
um longo poema dividido em mais de quarenta fragmentos, ou, com uma originalidade inacabável, lido como 
quarenta e três poemas intercambiáveis. O resultado, nesse caso, só pode ser fruto de uma experiência de 
criação desdobrado em um sistema complexo de complementaridades entre as fixas fotografias e o 
extraordinário movimento da série verbal composta por versos curtos, tudo isso realizado através da mediação 
simultânea do olhar. O quase vazio das imagens opacas, a contrapelo do jorro verbal de cada bloco poético, 

 
266 De acordo nota de rodapé relacionada à introdução explicativa da série de fotografias intitulada “Mocambos (paraGoeldi 3)”, presente 
no livro “Ensaio Geral” (2007), Nuno Ramos menciona outros dois trabalhos anteriores dedicados a homenagear o artista Goeldi. Ele 
explicita brevemente quais são: “A exposição ‘paraGoeldi 1’ foi realizada na Galeria As Studio, São Paulo, em 1996, e a ‘paraGoeldi’ na 
Casa Vermelha, Curitiba, em 1999”. RAMOS, Nuno. Agouro e libertação (Oswaldo Goeldi). In:______. Ensaio geral: projetos, roteiros, 
ensaios, memórias. São Paulo: Globo, 2007, p. 189. 
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transforma a sequência de páginas em uma dinâmica contínua de leitura dos poemas para que toda potência 
capturada não se perca mais. 
 
As peças fotográficas que ilustram matérias mortas – e por isso estáticas – estão a serviço de uma velocidade 
maquinal com a qual os poemas podem sem enfrentados, mas sem que entre eles, palavra e imagem, exista 
qualquer desequilíbrio que impõe os textos como subjacentes ou ornamentários do conteúdo das fotografias, 
ou vice-versa. Embora exista a predominância da presença da matéria verbal – são 18 fotografias entremeadas 
aos 43 poemas – ocorre uma ambivalência equilibrada entre imagem e poesia no que diz respeito ao valor 
atribuído a elas no livro, sobremaneira por terem sido pensadas juntas desde a gênese de “Junco”. Não se deve 
estranhar, então, que o programa estético revindicado pela feitura das obras produza um modo de leitura que 
se fundamente nessa operação mútua de enfrentamento conjunto das imagens e da palavra, ainda que as 
fotografias, em certa medida, possam vir a ser encaradas como instrumentos de ressemantização amplificadora 
de cada verso. Desde a opacizada capa do livro, cuja imagem do tronco caído se centraliza e recebe iluminação, 
as formas fotográficas não se tornam passivas para um gesto contemplativo de leitura, mas, concorrentes entre 
si, conjugam uma força extensiva que compõe uma construção binária de linguagens, tal qual a maior parte das 
obras verbo-visuais de Nuno: 
 

Sempre pensei um pouco as duas coisas juntas mesmo [fotografias e textos]; conforme os 
poemas foram saindo, foram poemas muito lentos – eu demorei 12, 13, 14 anos para fazer 
o livro – fui fazendo essas fotos tanto dos cachorros como dos juncos, sempre pensei os 
dois inseparavelmente. Mas não considero aquelas boas fotos, não é isso. Não tem nada a 
ver com o clique, com a imagem final. É o conceito o que me interessa. Não sei, acho que 
não tenho o menor jeito para fotografia: é engraçado, para enquadrar, para disparar, não 
me sinto bem fotografando. Então, eu não o considero um trabalho fotográfico, no sentido 
de haver ali uma experiência específica com a fotografia. Tudo está muito ligado mesmo à 
concepção e aos conceitos propostos. 
Mas também não se trata de ilustrações ao texto. Acho que tem um processo ali, um corpo 
entrando em outro. Uma coisa viva que morre e ao morrer se funde a outra matéria, um 
pouco assim como virar matéria, ir a outros estados da matéria, algo que eu acho que é o 
tema geral dos poemas. 267 

 
Justapostos nas fotografias, a matéria animal (o cadáver do cachorro) e vegetal (o tronco tombado) permitem 
uma intensiva abertura do livro ao corpo de quem lê, ao olho de quem observa a página, um investimento entre 
linguagens que organiza um espaço reinventado em sua poética. Nuno mesmo chega a comentar em entrevista 
que o diálogo da poesia com a imagem em Junco “é mais uma ideia, um conceito do que um trabalho com a 
linguagem da fotografia”268. Nasce, assim, com os poemas as imagens-mortas que se concebem como uma 
experiência performativa – o que está em evidência na proposta do artista paulistano não são os atributos 
técnicos minuciosos da fotografia, conforme ele diz, mas a promoção de um efeito gerado pelo regime da 
estranheza das equivalências imagéticas capturada pelas lentes de sua câmera. Procura produzir, assim, na 
captura do espaço real de duas matérias mortas, um estímulo intensivo, uma provocação para que o espectador 

 
267 RIBEIRO & SANTOS, op. cit.., p. 153.  
268 RIBEIRO & SANTOS, op. cit., p. 154. 
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dedique olhar atencioso à experiência do apagamento, que, longe de ser falseada pela ficção, expõe-se no 
asfalto que engole o bicho e na areia que incrusta o tronco lançado ao chão.  
 
O afeto que se desdobra a partir da captura da imagem da decomposição, no confronto em relação à 
desestruturação das matérias, será recuperado na produção escrita como um discreto gesto de acionar formas 
de compreensão dos ciclos de transformação da matéria que tudo abarcam – antropomorfização e animalização. 
Por visualidade que se vale da decomposição, a compreensão da vida em larga extensão se dá na semelhança 
do humano com o animal morto, em um jogo anunciado em poema: “Aqui tudo começa/ e fica/ parecido 
com.269”. E à medida que esse eu-poético, a partir da relação intertextual com a “Máquina do mundo”, de Carlos 
Drummond de Andrade, conscientiza-se da melancólica impossibilidade do seu desafio subjetivo-
epistemológico de encontrar a semelhança em tudo, aceita a experiência intensificadora de abnegar a totalidade 
para mover-se pelo limite do inacabado que estrutura o mundo. Embora em “Cujo”, livro anterior, o sujeito-
enunciador já houvesse anunciado seu interesse em encontrar uma fração de entendimento que lhe revele o 
sentido da transformação, não há como não dizer que em Junco essa analogia interferente entre fracasso e 
potência não se insinua, mas se revela impassível. Essa operação criativa, modulada pela melancolia, fica 
evidenciada na orelha do livro: “Não é preciso adivinhar a referência à busca do sentido do mundo, à ‘total 
explicação da vida’ que espantosamente se abre aos olhos de um caminhante solitário”, observa a crítica Flora 
Süssekind, para quem o empreendimento plástico-discursivo de Nuno Ramos se realiza em signos do 
desaparecimento fundadores de um “movimento largamente expansivo”270.   
 
A fenomenologia da animalidade humana, expostas em multifários modos e rearranjos da matéria orgânica, faz 
com que o procedimento literário-escultórico de Nuno, na figuração plástico-discursiva de “Junco”, concentre-
se em uma expressividade da inconstância das coisas, irrompida numa linguagem de construção inacabada, ou, 
talvez, de destruição concluída. Essa ambição acumulada, infinitamente incapaz de ordenar o mundo pela 
discursividade ou visualidade, condiciona a enunciação do artista a assumir esse papel de especulação e 
tentativa, feito uma linguagem em movimento, evidenciada no encadeamento pensado pela teoria da literatura 
ainda hoje, onde confluem poesia, artes plásticas e além. Em “Junco”, esses problemas e limites da expressão 
ficam evidentes num poema: “Se aumento/ o número de palavras/ o mundo, meu mundo, este mundo/ que me 
abraça e que respiro/ este conjunto de bolhas e besouros/ estoura. / Notícia/ poema, samba/ coração cenário/ grafado 
num tronco:/ a cusparada/ da chuva sabe mais”271. O que depois desse breve mapeamento por alguns trabalhos 
de Nuno Ramos interessa expor nesta escrita é o jogo de forças em atrito que sustenta a relação do artista plástico 
com a fotografia. Mesmo lá, entre as palavras, onde elas parecem estar em contínuo desaparecimento, resta às 
imagens do constructo “Minha fantasma” a formação de uma linha figurativa da fotografia e da literatura, 
afetadas pelo que está fora dela: a perda de si, a perda do outro. 
 
  

 
269 RAMOS, Nuno. Junco. São Paulo: Iluminuras, 2011, p. 55. 
270 SÜSSEKIND, Flora. Apresentação. In: RAMOS, Nuno. Junco. São Paulo: Iluminuras, 2011. 
271 RAMOS, op. cit., 2011, p. 71. 
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RAMOS, Nuno. Minha fantasma. Digitalização das fotografias da primeira edição do texto de Nuno Ramos. 

  
Uma contínua procura e, em certa medida, dilacerante busca pela ilusão a respeito da compreensão da 
totalidade da vida e das coisas do mundo, verbalizada e exercitada nas produções de “Cujo” (1993) e de “Junco” 
(2011) não se furta no constructo verbo-visual “Minha fantasma”, no qual Nuno Ramos aborda a depressão da 
esposa e, como consequência, os impactos que a afecção geram em sua vida como um todo. Se dentro e fora do 
apartamento procura um sentido para as coisas, um modo de vida que afaste a doença da sua companheira, há 
um certo torpor alucinante que faz com que o narrador desse diário-conto se envolver em um circuito contínuo 
com o apagamento pela morte, seja na parte verbal, seja nas fotografias. Seu escopo propositivo, acima de tudo, 
é o sofrimento e a busca por um substitutivo a ele. Tudo ali, fotografias e blocos descritivo-poéticos, parece se 
estruturar como um texto-escultura, ou um texto-monumento, tal qual produz Roland Barthes no seu diário de 
luto – uma espécie de ritual verbal de preparação para a morte. Dou a mão aos dois, Nuno e Barthes, para seguir 
um pouco mais adiante, acumulando minha linguagem às suas. 
 
Penso que para dar espaço alegórico-visual ao projeto “Minha fantasma”, esse sujeito cujo corpo é transformado 
em materiais e texturas diversas – “um caule murcho, tombado, quase a terra onde o tronco vai beber 
novamente”272 – em uma ação imóvel prototípica da fotografia precisaria reverberar no texto. Inicialmente, Nuno 
cogitou fotografar a própria esposa, epicentro do diário, entretanto, para além do caráter fúnebre renegado, 
impunha-se a ele uma outra força criativa, a originalidade de momentaneamente sair da posição de sujeito 
enunciativo e tornar-se objeto de captura. Dada a ambivalência relacional entre Nuno e a produção de 
fotografias, cada imagem presente no diário é provenientes de uma origem de outra ordem, feita com um 
distanciamento de Nuno em relação ao comando da máquina fotográfica, mas se incluindo corporeamente no 
ato. Nesse sentido, Eduardo Ortega, fotógrafo e amigo pessoal do artista, incorporou-se ao projeto do livro, 
registrando nove imagens contundentes e poéticas: seis de um apartamento vazios e três de Nuno Ramos 
deitado no chão, completamente nu, coberto de cal. O que pode a imagem nos trabalhos de literatura? Essa 
questão recorrente da crítica contemporânea, no diário de Nuno Ramos, torna-se ainda mais violenta porque, 
sem fazer apelos a uma operação de leitura específicas das imagens, as imagens se infiltram pela fronteira dos 

 
272 RAMOS, Ibidem, p. 368. 
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parágrafos e desinibem intransitivamente um corpo como espaço de arrebentação da morte.  Quando Nuno fala 
do estímulo de observar as configurações de todo o conjunto dos seus trabalhos como uma ampla construção 
escultórica entre fotografia e poesia, atesta a formulação de um estado mediador entre criação e morte, potência 
e fracasso no gesto de não conservar formas estanques: 
 

Acho que tem uma potência de reformulação na morte, de reordenação da vida, tem uma 
potência na catástrofe. [...] Então, acho que a morte e do que gosto nela é dessa potência 
de reordenação. É uma grande escultura, não é? Nesse sentido, acho que a morte tem a 
potência de abrir o real. A violência tem isso. [...] Agora, a força da destruição da vida é algo 
que quero estar perto. Porque acho que ela é a mesma força que refaz a vida. É nesse 
sentido que a coisa da morte está presente na minha literatura.273 

 
Nuno, quando profere que os modos de reordenação da vida pela mortificação aglomeram-se em sua poética, 
parece indicar que, antes de avançar para as imagens, é preciso ainda que brevemente operar uma leitura crítica 
a respeito da pulsão de morte, o que colabora para observar sua discursividade plástica a partir da experiência 
constante de refazimento das coisas. Dizer que a força de reconstrução da vida fundamenta-se na morte suscita 
uma fração da teoria pulsional pensada por Freud. Quando mergulho em Freud, encontro pontos de contato 
com o trabalho de Nuno, e um dos exemplos está na teoria das pulsões. Estruturada de modo mais consistente 
em 1920, as investigações freudianas sobre as pulsões humanas foram definidas como uma força que emana 
da matéria humana, tem sua origem no próprio corpo, mas que atacam o conjunto de processos psíquicos do 
vivente de modo incontrolável. Anterior à organização mais aprofundada da sua hipótese a respeito das pulsões, 
Freud entendia que o psiquismo do homem operava sempre na tentativa de redução e restrição dos graus de 
tensão. Com a publicação de “Além do princípio e do prazer”, em 1920, o psicanalista atualiza sua teoria 
metapsicológica e propõe uma compreensão psíquica que afirma que, na constituição do psiquismo, existem 
duas forças dicotômicas capazes de fazer avançar à força a ação e restringir a energia.  
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273  RAMOS, Nuno. Jornal Rascunho. Texto publicado online na edição 139, em novembro de 2011. Disponível em: 
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Se para Freud, a partir de 1920, as energias vitais que impelem e empurram o vivente para procura de um objeto 
de desejo chamam-se pulsões de vida, ao contrário, as pulsões que promovem a estagnação do corpo e o 
desestimulo enérgico do organismo são reconhecidas pulsão de morte. Essa última camada adicionada à teoria 
das pulsões de Freud marca que o desdobramento da pulsão de morte constitui-se em todo vivente e se 
manifesta na ausência de desejos de transformações. Disso resulta, segundo Freud, a necessidade de retorno 
aos estados anteriores, o que daria uma falsa aparência à noção de transformação, tendo em vista que a busca 
pelo pregresso se daria por meio da construção de caminhos novos. Enquanto a pulsão de vida aponta 
necessariamente para o controle da pulsão oposta, tal qual um esforço de equilíbrio, a pulsão de morte 
(autodestrutiva ou agressiva) estaria ligada ao rompimento de ligações com o externo, ao desligamento do 
desejo e à busca por um nada, um gesto desobjetizante que teria como meta final o restabelecimento de um 
estado prévio que precisou ser abandonado por forças externas ao organismo. De maneira sucinta, em relação 
à essa noção relacional entre morte e vida – entre destruição e reconstrução – Freud assinala que o instinto de 
conservação estaria na base de toda vida, deixando claro que a pulsão de morte necessariamente existe 
necessariamente porque há uma força ou energia em contraponto:  
 

Toda modificação, assim imposta ao curso da vida do organismo, é aceita pelos instintos 
orgânicos conservadores e armazenadas para ulterior repetição. Esses instintos, portanto, 
estão fadados a dar uma aparência enganadora de serem forças tendentes à mudança e ao 
progresso, ao passo que, de fato, estão apenas buscando alcançar um antigo objetivo por 
caminhos tanto velhos quanto novos [...] Estaria em contradição à natureza conservadora 
dos instintos que o objetivo da vida fosse um estado de coisas que jamais houvesse sido 
atingido. Pelo contrário ele deve ser um estado de coisas antigo, um estado inicial de que 
a entidade viva, numa ou noutra ocasião, se afastou e ao qual se esforça por retornar 
através dos tortuosos caminhos ao longo dos quais seu desenvolvimento conduz.274 

 
Nuno Ramos parece operar por essa via de profunda violência de destruição dos materiais, de retorno a um 
estado de primazia das coisas e de reconstrução contínua. E aqui me sinto confortável em mencionar que, 
prosseguindo a uma conflituosa ideia de centralidade na obra do artista, seus gestos plástico-visuais estariam 
sempre equacionados pela pulsão de morte, com sua mecânica aniquiladora, sem excluir o gesto no qual a 
pulsão de vida vem a ser injetada não apenas para obstruir a destruição material, mas sobretudo para 
compreender de modo mais aguçado o funcionamento experiencial e perceptivo-afetivo inerente às práticas 
artísticas que exercita. Lembro-me, neste ponto, da já mencionada instalação “O Globo da morte de tudo”, 
realizada entre 2012 e 2013 por Nuno Ramos e Eduardo Climachauska, obra na qual uma estrutura central 
formada por um globo da morte foi rodeada por prateleiras compostas de objetos frágeis variados – vidros, 
cerâmicas, porcelanas, entre outros. Com a trepidação das motocicletas ligadas no interior do globo, num 
momento específico, os artefatos expostos sucumbem à força que vem do globo e despencam no chão, vindo a 
ser ruína em instantes pela força de sua resistência à máquina. De todo o excesso que estava disposto nas 
prateleiras de aço, os destroços no chão deixam latente o desejo de destruição violenta dos objetos que antes 
não estavam agrupados pelo seu valor de uso, mas, ao contrário, por seu destaque enquanto fragilidade e 

 
274 FREUD, Sigmund. Além do princípio de prazer. In: _____. Edição Standard das obras psicológicas completas de Sigmund 
Freud. Trad. Eudoro Augusto Macieira de Souza. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 48-49. 
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cenário. O que antes estava distinto pela matéria ou pelo formato, em sua precariedade posterior à queda, 
carrega de uma potência melancólica marcada pela impossibilidade de reverter o encerrado-acontecido. 
 
De maneira bastante ampla, o sentido de um gesto melancólico nesta instalação materializa-se no 
enfrentamento à sistemática linearidade de um tempo que se desestrutura, se fragmenta. E o sentido dessa 
paradoxal arqueologia do presente pode ficar mais claro ao pensarmos que, após a performance dos 
motociclistas no interior do globo, o fluxo do passado permanece latente na obra pelos destroços dos objetos 
ausentes, desestabilizados da concretude originária, ao passo que o presente se paralisa pelo desligar das motos 
e, principalmente, coexistência temporal com a decrepitude do que ficou no chão. O futuro, por sua vez, 
permanece apenas como o nunca mais dos objetos fraturados, sua redenção melancólica. Objetivando, todo o 
conjunto da obra, enfim, a uma radical mudança na percepção da duração das coisas, da existência das coisas, 
os cacos alastrados pelo chão e os que sobreviveram à energia da máquina tecnológica – simbolizada no avançar 
das motos pelo globo – são levados à antítese da aceleração temporal, justamente porque se tornam ruínas 
instantâneas, livres do processo erosivo, um enfrentamento à impermanência. Nessa leitura, a corporeidade do 
passado nessas ruínas provocadas em “O Globo da morte de tudo” impulsiona a uma tentativa simbólica de 
controlar a ordem do tempo: 
 

As ruínas contrariam o devir abstrato do tempo, compensando a sistemática tripartição -
antes, durante, depois- pela dinâmica "pas encore" (ainda não) e "jamais plus" (nunca 
mais): "As ruínas ocupam um justo meio entre o desmoronamento total e uma linha, por 
assim dizer, inteira; este justo meio se mantém em equilíbrio, em suspenso; permite 
estabelecer um elo da transitoriedade com um mundo para o qual chegou a hora final. Na 
mescla de efêmero e de apoteose, as ruínas são mais que belas, são veneráveis". Instante 
único, as ruínas atestam um tempo antes do qual nada foi consumado e depois do qual 
tudo estará perdido.275 

 
A enorme estrutura de ferro da peça instalativa, energizada pelo arranque das motocicletas, reestrutura os 
objetos estanques, reajustando-os a um estado de matéria outra – destroço, ruína, estilhaço. As formas 
quebradas e fragmentadas, depois de tudo, permanecem no chão porque a excessiva produção de novas peças 
evidencia a potência daquilo que se desconstrói, bem como aponta para seu aspecto procedimental. Quando os 
cacos se espacializam pelo chão plano, transmutando-se numa reunião de materiais informes, tornam-se ruínas 
de um momento anterior, mas ruínas que não se constroem pela passagem do tempo histórico, e sim pela 
experiência do presente transitório forçado pela ação humana. Essa desestruturação da rigidez linear do tempo 
inscreve na proposição do artista uma desobediência escancarada à temporalidade acelerada e um desacordo 
com a inércia dos homens, além de evidenciar a própria existência da matéria como particularidade possível da 
criação pela destruição, desestabilização e fragmentação, o que advém de uma forma de lidar com o melancólico 
fluxo temporal do mundo. Dada essa relação entre uma pulsão destruidora e outra que a equilibra, o amorfismo 
– ausência de forma definida ou determinada – recebe uma intensiva potência ressignificadora: 
  

 
275 MATOS, Olgária Chaim Féres. O sol triste das ruínas. In: Folha de S. Paulo. Texto publicado on-line em 29 de outubro de 1995. 
Disponível em < https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/10/29/mais!/7.html> Acesso em 11 de setembro de 2019. 
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Meus trabalhos se desfazem para que o fio frágil que os mantêm de pé́ se torne precioso. 
É necessário aproximar-se aos poucos do que se despedaça, tentar erguer sua ossada 
recém-nascida, feita de pó́ e placenta, sem destruí-la com nossos dedos inábeis. Não vejo 
graça nenhuma quando a ameaça se cumpre. O trabalho caiu? Quebrou? Então não serve 
mais. É no estado intermediário, antes da secagem, híbrido ainda de morte e promessa, 
que a vida guarda o seu segredo.276 

 
Quando se trata de Nuno Ramos e o circuito criado em sua obra por intermédio da confluência violenta entre 
imagens e palavras, a configuração contínua entre o avançar de um processo destrutivo e o desenvolvimento de 
ferozes inversões reconstituidoras permite quase sempre observar um extrapolamento potencial dos materiais, 
o que redefine a experiência contemporânea da arte como algo que realiza sob a mediação do inacabado, entre 
cacos e estilhaços. Mantenho o gesto apriorístico de investigar as significações moduladas pela relação entre 
palavras e visualidades, principalmente em seu contato com as noções de morte, luto e melancolia em Nuno 
Ramos. Cada conceito, à sua maneira, acaba latente no processo de criação e, também, nas possibilidades de 
leitura das dobras de linguagem operacionalizadas pelo artista. Um modo de me concentrar nesse problema 
agora, após o breve encontro com a teoria pulsional freudiana, sem vir a manobrar outros desvios, é retornar 
meu pensamento e minha escrita ao que pode ser evocado pelo regime criativo da imagem fotográfica em 
“Minha Fantasma”. Ela, a fotografia, imagem-conservação do tempo, aparece entremeada à narrativa como uma 
figuração que não se esgota como representação da realidade, posto que a potência de abertura do real, 
mencionada por Nuno Ramos ao falar da morte em sua obra, parece reevocar uma montagem pulsional capaz 
de forçar aquele que lê a acuidade das imagens a procurar algo que remeta a uma completude original para 
sempre fraturada em sua conservação do passado. As imagens de Alix Cléo Roubaud refletem essa dinâmica e 
parecem reverberar no trabalho de Nuno: 
 

 
ROUBAUD, Alix-Cléo. Si quelque chose noir, 1980-1981. 

 
 
 
 
 

 
276 RAMOS, op. cit., p. 237. 
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Sem perder de vista a questão da ruína, posso ainda pensar que a série 
fotográfica de Eduardo Ortega, incorporada à escrita de Nuno Ramos, aponta 
de maneira similar para a produção do projeto poético-visual do poeta francês 
Jacques Roubaud e de sua esposa, a fotógrafa Alix-Cléo Blanchette. Do 
resultado do trabalho entre poesia e visualidade, encontra-se a publicação 
“Quelque chose noir”, de 1984, organizada por Roubaud, no qual uma série 
de retratos de um corpo numa sala escura produz um efeito fantasmático 
também perceptível em “Minha Fantasma”, de Nuno Ramos. Sob o domínio 
de uma contingência do tempo, a potencialidade das fotografias dos projetos 
dos artistas franceses e do brasileiro revelam, antes, a passagem de uma 
temporalidade degradada, tal qual as ruínas, dotadas de vestígios de um 
tempo anterior, evocados em procedimento paradoxal do esvaziamento de 
uma presença e inserção de uma ausência corpórea. Expressão de um mundo 
interior que extrapola para o exterior, agora no campo verbal, a poesia de 
Jacques Roubaud e a narrativa de Nuno Ramos também se tocam no que 
parecem ser a proposta de uma palavra-imagética ou a evocação de uma 
fantasmagoria verbal: decifrar as palavras dos artistas é o processo de 
revelação de uma fotografia, cujo objetivo parece ser, em síntese, o desejo de 
controlar a existência pela via da criação, garantindo a apreensão de uma 
experiência indomável que nunca esteve ao alcance das mãos.  
 
Elaborados sob o signo do luto e da melancolia, a publicação feita por Roubaud 
parece latente na escrita-lamento operacionalizada por Nuno Ramos em 
“Minha Fantasma”, sobretudo pelo mesmo tom de mediação que as 
fotografias produzem nos entremeios da massa verbal da narrativa. Pelo 
contraste monocromático, a marca destrutiva da memória nas imagens de 
ambas as publicações apontam para a persistência dos resíduos de corpos que 
estão em via de apagamento, corpos ruínas que fazem irromper um vínculo 
alinear com o tempo, mediado pela linguagem verbo-visual. As fotografias de 
Alix Cléo Roubaud apresentam uma espécie de névoa que dificulta a 
percepção do objeto exposto à câmera, carregando potencialmente a imagem 
de uma sombra escura e densa, tal qual parece empreender Eduardo Ortega 
com a fuligem sob os músculos enrijecidos de Nuno Ramos. No diálogo 
poético-visual estabelecido entre as criações de Jacques Roubaud e Alix Cléo, 
figura o movimento dos corpos absorvidos de luz, em preto e branco, no qual 
a criação da imagem espectrais e sua indeterminação pertencem à dimensão 
temporal de uma paralisia. Nesse sentido, as fotografias sem rosto estão 
melancolicamente saturadas por um princípio intensivo de destruição.  
  
 

Niterói, 21 de março de 2019 
 

Lendo novamente as últimas páginas 
da tese, todas escritas recentemente, 
outra vez sobre imigração, memória, 
fotografia, acabo ficando ainda mais 

desmotivado. Percebo um excesso de 
tudo, as palavras complexas, as frases 

extensas – todo exagero parece 
queimar a ideia central do texto. Por 

trás dos parágrafos, até agora, 
arrancando os desvios ficcionais que 

me animam mais, acredito que 
restaria no máximo um artigo 

acadêmico simples. Peço dois amigos 
para lerem, ambos se dizem sem 

tempo. Se tenho mesmo de escrever, 
impossível entregar tão pouco do que 

prometi para D. no projeto. A última 
parte do texto precisaria ser 

recomeçada do zero e projetada para 
o futuro? Que eu devo realizar a 

amputação das ideias ficcionais, um 
corte e uma sutura nas feridas abertas, 

não me resta a menor dúvida. Como 
exercitar essas investidas, como fazer 

a tese ser vista como deve ser vista – é 
o que me pergunto agora. Mas as 
interrogações não para. Que tese 

escrevo eu, que conhecimento 
produzo? Apagar todas as páginas e 

recomeçar desde o início oferece uma 
sensação imperdoável de perda de 

tempo, mas ainda resta outro 
caminho? Existe tanta vontade de 
fabulação que acaba se tornando 

visível uma subversão esvaziada do 
texto, um aniquilamento da tese. 

Certos caprichos são traiçoeiros. As 
vozes que escuto, as palavras que leio 

– de tudo isto resta o gosto da 
incerteza da escrita, mas resta 

também a permanência do desejo de 
cuidar de mim, uma restituição forte 
da responsabilidade com meu corpo 
que, esta, tenho confiança, chegou à 

minha vida há pouco para ficar. 
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Percurso dois 

Leila Danziger ou escavar os destroços da memória 
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O passado anárquico às formas 
 

“Leite negro da madrugada nós o bebemos de noite 
nós o bebemos ao meio-dia e de manhã nós o bebemos de noite 

nós o bebemos bebemos 
cavamos um túmulo nos ares lá não se jaz apertado” 

 
Paul Celan 

 
Escrever poesia para testar percepções que desengessem o mundo. Resgatar a memória para intuir a herança e 
a filiação com uma língua estrangeira. Montar um espaço em que a linguagem vibre ao se transladar nos fluxos 
contínuos entre palavra e visualidade. Construir um pensamento associativo como forma de se aproximar 
novamente de uma memória coletiva. Quando colocamos o ouvido em escuta atenta e não impedimos o 
dispêndio de energia vital para conjurar a linguagem esfíngica da poesia, podemos alcançar um modo outro de 
operar a arte, capaz de desfazer imposturas estanques que enfraquecem a experiência da vida. Na fricção da 
linguagem artística, encontro na poesia de Paul Celan as palavras que ressoam em intensidade aguda na 
produção artística e intelectual de Leila Danziger, energia canalizada pelas forças internas e externas da memória 
coletiva e história da catástrofe dos judeus, duas temáticas que vem a ser espinhas dorsais dos seus trabalhos. 
Não somente em visualidades, a poesia da artista carioca parece contaminada por essa evocação que quase 
sempre exige ser reconhecida como esforço de um corpo pulsante em revirar esse grande armazém que é a 
memória pública. Na busca por aceitar a urgência da fabulaçãoo poética por meio de uma possível experiência 
da linguagem, naquilo que ela captura e confina em si, o poeta é aquele que, em sua dicção estrangeira, lança-
se na aventura do confronto com a  própria linguagem, tomada como um acesso desconhecido, através de uma 
aproximação que se desvia da concepção mimética (e talvez empobrecida) para se aproximar de uma língua 
ulterior, extraída de um espaço-tempo outro. Uma língua quase sempre balbuciante e gaguejante, um espanto, 
porque o estranhamento com a própria linguagem vem a ser o traço mais genuíno e orgânico da poesia. 

 
Atravessado por essa estranheza com a linguagem, causa em mim bastante angústia a epígrafe desta seção. 
Com a beleza triste dos versos de “Fuga da morte”, publicado em 1952, quero trazer à cena o contexto pós-
guerra atrelado à criação da primeira versão do poema de Celan. Todo seu texto, tal qual uma marcha fúnebre, 
marca-se por um balbucio que exterioriza um profundo niilismo passivo277, ou seja, uma negação reativa às 
forças em desagregação, correlacionadas de modo indiscernível ao declínio da vida. Isso se confirma ao elucidar 
que a palavra fuga, presente no título do poema, não se encontra ali carregada pela semântica de saída ou 
retirada feita às pressas com intuito de escapar a alguém ou a algum perigo. Se essa palavra, de início, destitui-
se do seu significado referencial básico, ergue-se a ressemantização do termo, o que, no contexto da tessitura 
poética testemunhal de Celan, designa uma composição musical de origem barroca, de melodia monotemática, 
recorrente e imitativa de uma realidade angustiante a partir do entrelaçamento de vozes múltiplas278. Nessa 

 
277 Cf. GUERVOS, Luis Enrique de Santiago. O antiniilismo estético e a superação do niilismo. Cadernos Nietzsche,  São Paulo ,  v. 39, 
n. 3, p. 11-29,  dez.  2018 . 
278 Cf. ARAÚJO, Karin Bakke de. Fuga fúnebre, de Paul Celan. Cadernos de Literatura em Tradução, São Paulo, n. 11, p. 281-288, 
mai. 2010. 
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escrita melódica, porém, tais vozes dão lugar a figurações extremas da realidade nos campos mortais: pela 
imagem inicial do leite negro, logo no verso primeiro, instala-se a antitética relação com o aniquilamento, visto 
que aquilo que dá a vida torna-se o combustível que leva a morte para dentro do corpo. Nada se enfatiza mais 
nesses versos, a meu ver, do que o aniquilamento e a desesperança absoluta dos prisioneiros campos de 
concentração, cujo corpo e cuja memória estariam para sempre marcados pelos horrores desumanos da 
máquina de morte do III Reich; para sempre impedidos de reingressar-se normalmente à dinâmica do mundo. 
Tal discurso em torno das condições sub-humanas a que eram submetidos os prisioneiros dos nazistas 
destampa, na forma de marcha ou fuga fúnebre, um constructo da arte do testemunho — um gesto poético-
discursivo ou plástico que está às voltas com a irrepresentabilidade de um evento-limite. 

 
Mesmo tanto tempo depois, parece que, sobretudo neste momento, a crítica cultural do século passado sobre o 
massacre judeu precisa ser cada vez mais conjurada a aparecer no limite de sua reforma e revisão. Mais 
anteriormente, no ensaio “Crítica cultural e sociedade”, escrito em 1949, localiza-se a origem de uma das aporias 
centrais do pensamento de Theodor Adorno, no qual externaliza a fratura da linguagem no que tange à relação 
intensiva de indizibilidade entre a poesia e o real dos campos de concentração. Depois dos eventos catastróficos 
da Shoah, para o filósofo não haveria mais espaço para a poesia no mundo, sendo amplamente conhecida a 
máxima de que “escrever um poema após Auschwitz é um ato bárbaro, e isso corrói até mesmo o conhecimento 
de por que hoje se tornou impossível escrever poemas”279. Embora posteriormente o próprio Adorno venha a 
reatualizar sua crítica e a aceitar como possível – e até mesmo fundamental – uma estética pós-catástrofe, na 
época da produção de “Fuga da morte”280, poucos anos antes do ensaio de Adorno, o escritor Paul Celan — 
nascido em Cernauti, capital da Bukovina, à época Romênia e atual Ucrânia — era recém-saído do aprisionamento 
ocorrido em vários campos de concentração romenos. Nesses espaços brutais, Celan viveu sob o regime absurdo 
de trabalho forçado entre 1942 e 1947, ano de início da produção do poema, o que amplifica a profundidade 
da potência do corpo frente ao adestramento.  
 
Não cabe ao escopo da minha escrita perscrutar a fundo as aporias epistemológicas que circunscrevem a 
literatura do testemunho, tampouco os diferentes níveis de testemunha dos eventos-limites. Se dedicarmos 
atenção à epígrafe desta seção, a aparição concreta da experiência traumática na linguagem, que vem a ser o 
poema de Celan, com toda sua essência dialógica, conforme profere o poeta em texto de agradecimento do 
primeiro prêmio recebido281, em Bremen, 1958, traz à cena marcas ainda mais intensivas do horror em um 
aspecto que ultrapassa seu fundamento testemunhal. Paul Celan, que à época da premiação usava o sobrenome 

 
279 ADORNO, Theodor W. Crítica cultural e sociedade. In: Prismas. Trad. Augustin Wernet e Jorge Mattos Brito de Almeida. São Paulo: 
Ática, 1998. p. 26. 
280 Utilizo aqui a tradução de João Barrento, que leu o título do poema “Todesfuge” como “Fuga da morte”. A primeira versão do poema 
foi publicada na Revista Agora, em Bucareste, na edição de maio de 1947, em língua romena, intitulado “Tangoul Mortii” pela tradução 
do seu amigo Petre Solomon. Desde então, mudando-se para Viena e posteriormente para Paris, onde definitivamente se instalou a 
partir de 1948, Paul Antschel passou a usar o anagrama Celan como sobrenome. Cf. CANTINHO, Maria João. Paul Celan, a experiência 
do limite da linguagem. Revista Caliban. Texto publicado on-line em 11 de novembro de 2017. Disponível em: 
<https://revistacaliban.net/paul-celan-a-experiência-do-limite-da-linguagem-30afb01b99bf> Acesso em 21 de agosto de 2019. 
281 Cf. CELAN, Paul. Texto de agradecimento do primeiro prémio recebido, em Bremen (1958). In: Arte Poética: o Meridiano e outros 
textos. Trad. João Barrento. Lisboa: Cotovia, 1996. 



 

176 

Antschel, dá-se conta de que o nome do tio, seu único parente restante, encontrava-se na lista dos desaparecidos 
em Auschwitz. Não se pode dizer aqui, assim, que existe uma construção de um relato ou de uma confissão 
maculados pelo esvaziamento ou pela suposta “despotencialização” da experiência testemunhada por um 
corpo-marcado, um corpo que experienciou a catástrofe. Porque essas formas de narrativa se impõem ao limite, 
de dentro para fora do corpo, em uma operação que sublinha a necessidade de se reconstituir (ou ressemantizar) 
de modo crítico (e não raro ficcional) a experiência. A menos que se trate de outra coisa: se o testemunho não 
pode ser representação real dos golpes duros da catástrofe, esse real representado só pode se dar pelos estágios 
da criação, que não se detém apenas na resistência do corpo traumático, mas se desenvolve e se amplifica por 
meio da potência e dos limites desse corpo em ser afetado e em criar novas experiências282. 
 
O que estes pensamentos preambulares sobre a poética de Paul Celan apontam é a possibilidade de convocar 
ao texto uma brevíssima ancoragem de leitura crítica a respeito do testemunho, com base nos debates críticos 
contemporâneos, a fim de tomar esse conceito como eixo propulsor de reflexões para compreender as atuais 
produções artístico-poéticas relacionadas ao trauma. Coloco aqui a ideia de trauma como resistência da memória 
ao esquecimento e ao desfazimento absoluto, problematizada pela monumentalização. Preservar a memória da 
catástrofe se torna, nessa direção, um direito fundamental e um dos papéis da arte. Recriar o trauma em narrativa 
é dar uma forma-outra ao inenarrável, revesti-la com outra roupagem, mas – e esse mas é importantíssimo – 
com uma roupagem que se ajusta e se vincula à memória para potencializá-la, torná-la possível de existir como 
coextensão do corpo afetado – a vida danificada, como pensa Theodor Adorno. Nessa dinâmica, os discursos da 
história e da ficção são colocadas em tensão ao se aceitar uma das teses de Walter Benjamin de que a articulação 
com o passado não significa, de certa forma, reproduzi-lo como real. Parece, pois, que as relações entre uma 
criação subjetiva e o fato passado exercitam uma remissão radical ao desafio primeiro do homem, à ideia de 
encontrar na linguagem um abrigo, apropriar-se dela como um apelo para reivindicar condições de vida e 
salvaguarda. Desse modo, o aspecto irreparável que circunda qualquer perda acaba vindo a incorporar-se à 
linguagem como uma condição de atribuição de concretude pela forma, pela reinterpretação, sem cindir o 
acontecimento do seu vínculo com a memória. 

 
Confundem-se, assim, nesse trabalho mnemônico, fato e imaginação, que servem de espaço limiar 
fragmentário no qual a experiência da história ergue-se potencializada, ao fim e ao cabo, pela via da criação e 
da fantasia. Como escreveu Benjamin, “articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de 
fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo”283. 
Desde já, na leitura a que me proponho empreender, esse gesto de resistência ao apagamento e reformulaçãoo 
das reminiscências na arte e na literatura parece se materializar pela via da melancolia, do fracasso, do 
abatimento, uma ação ativa do niilismo passivo citado antes. Esse sentimento melancólico, comumente ligado 

 
282 Deleuze se aprofunda na interrogação provocada por Espinosa: “Que pode um corpo?”. Se, por um lado, arrisca-se dizer que o poder 
do corpo encontra-se na potência do agir, Deleuze nos conduz a ir ao encontro da resposta de Espinosa, na qual, de outra parte, estaria 
em voga não uma simples potência impulsiva, mas, sobretudo, a capacidade e os limites do corpo em ser intensamente afetado, sem 
deixar de perceber o quão a natureza da afetividade influencia a intensidade potencial do agir. Cf. DELEUZE, Gilles. Espinosa e o 
problema da expressão. Trad. GT Deleuze – 12. São Paulo: Editora 34, 2017. 
283 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. Obras completas. v. 1. Trad. 
Paulo Sérgio Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 224. 
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à vida íntima e privada dos gênios artísticos, mescla-se a uma dimensão pública e realoca-se na esfera social em 
Leila Danziger, determinantes no gesto da artista de fazer vazar e expandir a subjetividade íntima para a 
experiência coletiva das catástrofes históricas. Em seus trabalhos, dirigindo-se pela trilha ampla aberta pelo traço 
melancólico, esse sentimento passa a ser trabalhado artisticamente não pelo viés de reprodução de imagens ou 
escritos marcados por afecção paralisante, mas, ao contrário, forma-se como manifestação intelectiva e corpórea 
frente à hiperaceleração vertiginosa e impermanente do tempo presente – bastante comum à cultura da 
globalização –, sobremaneira frente às questões opressoras do aparato político-ideológico brasileiro dos últimos 
anos. Por exemplo, na abordagem do massacre dos judeus na Segunda Guerra Mundial, ela aponta com 
delicadeza artística para uma dimensão social não somente a partir da experiência dos seus familiares em 
relação à catástrofe, mas sobretudo por sua posição de testemunha solidária dos eventos-limites, aquela que 
escuta e internaliza os atravessamentos gerados pela catástrofe. Não à toa, a proposta de seus trabalhos não 
deixa de se ancorar teórica e afetivamente na fundamentação de Theodor Adorno sobre a educação após 
Auschwitz, no qual o filósofo argumenta que: 

 
A exigência de que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Ela é tão 
importante que acredito não ser possível, nem necessário, justificá-la. [...]. Justificá-la teria 
algo de monstruoso considerando toda a monstruosidade ocorrida. Mas a pouca 
consciência existente em relação a essa exigência e as questões que ela levanta provam 
que a monstruosidade não tocou as pessoas, sintoma da persistência da possibilidade de 
que se repita no que depender do estado de consciência e de inconsciência das pessoas. 
Qualquer debate sobre metas educacionais perde significado e importância frente a esse 
imperativo: que Auschwitz não se repita. Ela foi a barbárie contra a qual se dirige toda a 
educação. Fala-se da ameaça de uma regressão à barbárie. Mas não se trata de uma 
ameaça, pois Auschwitz foi a regressão; a barbárie continuará existindo enquanto 
persistirem as condições fundamentais que geram esta regressão. E isto apavora.284 

 
É por meio da educação como resistência da memória e reflexão sobre o passado, escreve Adorno, que as formas 
de opressão podem vir a entrar em derrocada um dia. De certa maneira, essa noção fundamental de resistência 
ao esquecimento pela arte atrela-se à produção escrita e visual de Leila Danziger, em vários de seus 
desdobramentos, verificados desde o início de sua carreira na década de 1980. Retomemos aqui, a partir dessa 
aposta, a problemática da posição de Adorno a respeito do irrepresentável. Muito do que me interessa no 
trabalho de Leila Danziger tem a ver com sua capacidade de produção verbo visual – sobretudo nos gestos de 
resgate e reinterpretação da memória – pensados a partir das problemáticas envolvendo a monumentalização 
e/ou o apagamento das narrativas e das imagens a respeito do extermínio judeu, na segunda grande guerra, 
reelaborando-as como subversão à ideia de que a catástrofe, apesar de não esquecida, não necessariamente 
precisa ser lembrada. Estaria aí, a princípio, nas retomadas para entender o presente, o caráter emancipatório 
da memória das tragédias. Acredito que, ao contrário, como muitas vezes discutida, a persistência da memória 
da catástrofe vem a ser um movimento interrupto de vigília intensiva, manutenção e transmissão pela 
linguagem do encontro sensível da memória individual com outras memórias coletivas. Talvez, por essa 
questão, a forma exclusiva de se aproximar desse evento catastrófico seja pela simbolização fragmentária, ou 

 
284 ADORNO, Theodor W. Educação após Auschwitz. Trad. Aldo Onesti. In: COHN, Gabriel. Theodor W. Adorno. Sociologia. São Paulo: 
Ática, 1986, p. 33. 
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seja, “abdicar de compreendê-lo e representá-lo em sua totalidade”285. Na esteira dessa asserção, acredito eu, 
todo gesto artístico-interventivo que tenha como base o testemunho da catástrofe estaria marcado pela face mais 
cruel da barbárie, que é o silêncio outro, incapaz de reproduzir realisticamente o vivido, conforme Primo Levi 
sublinha, porque ninguém é capaz de narrar a própria morte. Ou, aliás, como argumenta o crítico Márcio 
Seligmann-Silva em seus estudos sobre memória e representação, quando se tenta construir uma narrativa que 
ilumine um episódio da ordem do irrepresentável, a tarefa da memória desemboca numa simbolização fadada 
sempre ao parcial – um contorno e uma ressignificação impura do real: 

 
Não podemos pensar em literatura de testemunho sem ter em mente essa concepção anti-
essencialista do texto. Nesse gênero, a obra é vista tradicionalmente como a representação 
de uma “cena”. Mas qual é a modalidade dessa representação? Certamente não podemos 
mais aceitar o seu modelo positivista. O testemunho escrito ou falado, sobretudo quando 
se trata do testemunho de uma cena violenta, de um acidente ou de uma guerra, nunca 
deve ser compreendido como uma descrição “realista” do ocorrido.286 

 

Mais interessante, para mim, a propósito desta incipiente discussão do testemunho de um evento histórico 
violento, é o movimento de recolhimento das ruínas, dos estilhaços, dos vestígios e dos silêncios assombrosos 
que aparecem como uma espécie de resultado da dialética presença/ausência ou apagamento/inscrição da 
memória na obra plástico-linguística de Leila Danziger. A força de resistência memorialística inscrita no trabalho 
de desnudar lugares outrora encobertos – abrir gavetas, revirar lembranças, desencaixotar imagens – impulsiona 
a criação um espaço outro de visibilidade provocada pelas negociações interpretativas entre arte, memória e 
história. De antemão, frente ao efeito dialético de se aproximar pela linguagem daquilo que estaria na ordem 
do irrepresentável e indizível, a aporia da representação ganha novos contornos a partir de uma complexa 
ambiguidade do signo resto para um judeu pós-catástrofe. Não sendo somente aquilo que sobra, tampouco o 
excesso de algo, o resto é simbolicamente o que se constitui assim por uma separação. Quase sempre o que se 
considera resto acaba não sendo capturado pela operação da memória. Nesse sentido, a força do testemunho é 
o que reativa essa memória residual e, nas suas operacionalizações com a linguagem, desativa a morte: “o resto 
de Auschwitz – as testemunhas – não são nem os mortos, nem os sobreviventes, nem os submersos, nem os 
salvos, mas o que resta entre eles”287. É nesse espaço lacunar e limítrofe do testemunho que Giorgio Agamben 
pensa a noção de resto partindo do que chamou de “contração do tempo”, numa reapropriação dessa ideia a 
partir da Epístola de São Paulo aos Coríntios. Para o filósofo, a língua seria o resto imperativo – o que foge a? 
qualquer dinâmica arquivista e, devido à sua natureza, evidencia sempre a incapacidade da representação total. 
Essa suposta “verdade da fala”, que transbordaria o dizer banal, constitui a situação-limite para meditar, 
sobretudo no contexto alemão, a respeito da existência de uma língua viva como um resto que, pela brutalidade 
do homem, destitui os viventes de sua capacidade de representar. Como única sobrevivente e como mecanismo 

 
285 DANZIGER, Leila. Shoah ou Holocausto: a aporia dos nomes. Arquivo Maaravi: Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Belo 
Horizonte, v. 1, n. 1, out. 2007, p. 01. 
286 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Literatura de testemunho: os limites entre a construção e a ficção. Letras. Revista do mestrado em Letras 
da UFSM, Santa Maria, RS, UFSM; CAL, n. 16, jan./jul. 1998, p. 10. 
287 AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz. Trad. Selvino Jose Assmann. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 162. 



 

179 

capaz de aproximar-se do passado, a língua atravessa a catástrofe e pode sair em direção ao outro. Conforme 
citou em ocasião pública, Paul Celan coloca a língua a salvo de tudo: 

 
No meio de tantas perdas, uma coisa permaneceu acessível, próxima e salva – a língua. 
Sim, apesar de tudo, ela, a língua, permaneceu a salvo. Mas depois de atravessar o seu 
próprio vazio de respostas, o terrível emudecimento, mil trevas de um discurso letal. Ela 
fez a travessia e não gastou uma palavra com o que aconteceu, mas atravessou esses 
acontecimentos. Fez a travessia e pôde "reemergir enriquecida" com tudo isso.288 

 
É com essa tocante imagem que Paul Celan ultrapassa os limites do procedimento histórico do dizer-objetivo e 
justifica os motivos de escrever na língua dos assassinos dos seus. Cada poema seria uma ambivalente forma de 
voltar para casa, para seus pais – o resto imperativo depois de tudo. Essa pequena reflexão sobre a representação 
(ou sobre as dinâmicas do irrepresentável) que busca abarcar a experiência da catástrofe, baseada na provocação 
encontrada no poema de Celan, serve como ponto de partida para engendrar e conduzir o pensamento a 
respeito dos modos de trabalho plástico da artista Leila Danziger. Professora e pesquisadora do Instituto de Artes 
da UERJ há cerca de duas décadas, a produção imagético-textual de Leila está inegavelmente atrelada à 
intermidialidade, bem como ancorada na inter-relação das circunstâncias que envolvem o luto público e a 
melancolia não apenas como historicizada afecção do corpo e do espírito, mas, antes, como a própria artista 
pressupõe, “uma forma de resistência ao aceleramento vertiginoso do tempo, uma estratégia reativa a um tipo 
de temporalidade – excessivamente veloz e voraz – em que não apenas o passado, mas também o presente e o 
futuro nos parecem barrados e inacessíveis”289. Essa afirmação acertada, escrita por Leila, reforça os contornos 
com os quais esta tese se forja – ao lado do trabalho permanente de memória, o luto e a melancolia na arte 
contemporânea seriam no contemporâneo, parafraseando a artista, motores de um gesto reativo às 
transfigurações contínuas do tempo, nas quais o presente e o futuro se coadunam e se fundem em camadas 
heterogêneas indiscerníveis, bastante obscuras, condicionadas à ressignificação pelo recolhimento de destroços 
e de estilhaços do passado. Mas penso também que o luto e a melancolia reelaborados no espaço artístico-
literário podem ser respostas políticas ao avanço de uma intensiva opressão do poder. 

 
De início, para repensar a arte a partir do mote contemporâneo, vale a pena notar com atenção as práticas 
expansivas as quais Leila Danziger exercita em seu trabalho com palavras e visualidades. Em constante operação 
de dobra com o luto histórico e com a melancolia da vida pública, a artista carioca promove um diálogo da arte 
com o contexto histórico-cultural do século passado, trazido à cena artística através de materialidades diversas 
que, em sua férrea confluência autobiográfica, ativadas por meio da estética das ruínas, desloca as experiências 
familiares da intimidade para o campo público da memória-comum, conferindo às vivências das catástrofes da 
humanidade – principalmente a catástrofe sofrida pelos judeus – ressignificações outrora extraviadas. De certa 
forma, a gênese da operação dos seus trabalhos artístico-poéticos não nega o exercício autobiográfico, 
entretanto aponta para além de um superficial olhar remissivo ao privado, consciência que traria à superfície das 

 
288 CELAN, op. cit., p. 33. 
289 DANZIGER, Leila. Todos os nomes da melancolia. In: Todos os nomes da melancolia. Rio de Janeiro: Apicuri, 2012, p. 53-54. 
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obras fragmentos da memória íntima para repensá-los pela via do ético e do político. Em Danziger, a produção 
linguístico-visual transborda a esfera pessoal como autorreflexão para repensar, com fundamentação teórico-
crítica subjacente, os contextos históricos e pós-histórico das catástrofes no ocidente. Esse apoio teórico fica claro 
ao observarmos a contundente expressão do pensamento crítico encontrado em sua tese de doutoramento290, 
defendida em 2003 na PUC-Rio, na qual a artista e pesquisadora realiza uma complexa atualização do 
pensamento histórico acerca das práticas de monumentalização espelhadas pela memória dos eventos em 
Auschwitz. Nesse sentido, na reelaboração dos vestígios em seus processos artísticos, os gestos plástico, poético, 
ensaístico e biográfico impõem-se violentamente pelo exercício refinado de inscrição, apagamento e 
ressignificação de materialidades de arquivo, cuja potência de oxigenação, como a artista repetidamente afirma, 
estaria na melancolia ativa, nunca passiva, que vem a ser subjacente ao dispositivo mnemônico na arte. Seu 
projeto artístico se constrói, assim, de negociações intensivas entre vida e obra – entre produção de subjetividade 
e pensamento crítico – mediados, todos eles, com vigor inventivo, por densas camadas de história e memória. 

 
Como uma carta endereçada, a chegada da visualidade e dos textos de Leila Danziger ao campo da arte carrega 
uma tônica capaz de fazer repensar a força da melancolia na constituição dos vazios das imagens, dos versos 
sutis sobre os espaços vividos e, principalmente, o peso da memória no corpo. Coadunando conteúdos visuais 
e discursivos, entre tantos projetos, a possibilidade de se aproximar crítica e artisticamente da própria história 
ganha contornos mais definidos e sensíveis na série “Nomes próprios”, elaborada pela artista entre 1996 e 1998, 
exposta no Paço Imperial do Rio de Janeiro em 1997, série que vem a ser um de seus trabalhos mais sensíveis 
para mim. Apesar do motor íntimo que impulsiona a produção das peças artísticas dessa obra, o bojo do projeto 
ultrapassa as barreiras do universo privado e subjetivo da narrativa genealógica para estender-se a uma 
provocação aguda sobre as ações humanas e, ainda mais forte, sobre os eventos históricos que esgarçam sua 
existência. Lembro aqui novamente do texto de Celan em agradecimento ao prêmio em 1957, quando expõe o 
fato de encontrar seu único parente na lista de desaparecidos nos campos. Muitos anos depois, Leila, dispondo 
do nome de 76 desaparecidos judeus alemães os quais possuem o sobrenome Danziger, deflagra a tarefa de 
concentrá-los todos, lado a lado, em fotogravura, num grandioso painel e em livros-objetos cuja visualidade 
densa, amarelada e desgastada manualmente exibe a fragilidade proposital dos objetos, tal qual a dos sujeitos 
que presenciaram a catástrofe dos campos de concentração e cujos nomes ali estão estampados. Nota-se que a 
“poética da memória”, expressão muito usada por Seligmann-Silva, é exercitada sutilmente, sem a dramatização 
do evento-catástrofe, utilizando apenas o dispositivo de exposição dos nomes-feridas que, extraídos do livro em 
Berlim, não cansam de ser dor latente no corpo da artista. Caminhando em direção oposta ao gesto de 
monumentalidade, os constructos que dão forma a essa obra são “trabalhados com óleo de linhaça e betume, o 
que os torna muito densos, mas também muito frágeis”291.  

 

 
290 Cf. DANZIGER, Leila Maria Brasil. Corpos de Ausências: Berlim e os Monumentos a Auschwitz. 2003. Tese (Doutorado em História 
Social da Cultura). Departamento de História, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de. Janeiro.  
291 SOUZA, Alice Costa; MELENDI, Maria Angélica. Memória judaica na arte arquivista de Leila Danziger. Arquivo Maaravi. Revista 
Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Belo Horizonte, v. 8., n. 15, mai. 2014, p. 3. 
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DANZIGER, Leila. Nomes próprios [1996]. Fotogravura sobre papéis diversos, grafite e óleo de linhaça, 400 x 200 cm. Coleção 

Thomas Cohn, São Paulo. 

 
Todos os nomes desconhecidos, porém muito familiares pelo sobrenome partilhado, são expostos em listas em 
“Nomes próprios” após intenso trabalho de pesquisa  empreendido pela artista ao desbravar o “Livro da 
lembrança” – dois volumes disponíveis na Biblioteca da Comunidade Judaica, localizada na cidade de 
Charlottenburg, em Berlim, onde se conservam registrados os nomes de judeus assassinados ou desaparecidos 
nos vários campos de concentração nazistas. Como se vê na imagem da obra citada acima, retirada do portfólio 
digital da artista, a brutalidade dos fatos e o peso das palavras contrastam com a leveza e fragilidade do material 
utilizado por Leila. Com a melancolia que flutua sobre todo o constructo de “Nomes próprios”, além do 
nome/sobrenome e da data de nascimento/morte, algumas palavras estrondosas se inscrevem junto às 
informações – freitod, verschollen, für tot erklärt, em tradução, suicídio, desaparecido e declarado morto. Com 
tudo isso à mostra, esses nomes-índices sistematicamente expostos e longamente listados, tornam-se uma 
espécie de inscrições em lápides que jazem formas humanas lançadas ao destarte pelos nazistas. Configuram, 
para a artista, uma espécie de poética enlutada com fantasmas latentes, num campo simbólico que 
redimensiona seu olhar para a própria genealogia e para a história do mundo; são nomes carregados de uma 
potência simbólica aguda, a qual os colocou em esquecimento como uma espécie de recalcamento da história. 
Mais do que a presença de um luto posterior, a lista dos mortos-familiares estaria potencializada por uma carga 
melancólica marcada pela fragilidade da memória. O que resta desses corpos submetidos às atrocidades é o 
que, por ser mais fundamental ao humano, dá título a série – apenas seus nomes próprios. Porque sem 
apresentar qualquer narrativa pormenorizada sobre os indivíduos vítimas do genocídio nazista, mesmo sem 
minúcias que exponham suas histórias individuais, o resgate sincrônico dos significantes e a espacialização das 
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palavras que os nomeiam criam para eles, seus familiares desconhecidos, um gesto de identificação no 
presente, localiza-os em obscuros túmulos, entretanto, mesmo assim, não os individualiza: 

 
A associação de informações mínimas aos nomes da lista, como data e local de nascimento 
e de morte, longe de singulariza-los, esvazia-os ainda mais das circunstâncias específicas 
que um dia personificaram, pois indicam um destino um destino comum, histórico (o fim 
coletivo no Holocausto promovido pelo nazismo) e ontológico (a inevitabilidade da morte 
e o esquecimento que ela fatalmente represente para o indivíduo).292 

 
Lendo os 76 nomes à luz dos estudos psicanalíticos, penso imediatamente em Lacan, sobretudo na fortíssima 
reflexão realizada na década de 1960 acerca da relação de um sujeito com o traço que constitui o significante do 
seu nome próprio293. Pormenores dessa reflexão à parte, dada a relação inseparável do ser humano com a 
linguagem, isto é, a estruturação do sujeito e do inconsciente pela linguagem, o que parece fundamental 
destacar nesse longo estudo lacaniano é o fato de que a noção de nome próprio recebe no processo de 
identificação simbólica a marca do que é singular e unário, operacionalizando um gesto que inscreve o sujeito 
no discurso, por intermédio da materialização do um significante que o nomeia. Permite, então, ao sujeito, a 
ação singular de olhar para o próprio corpo reconhecendo-o como seu corpo, como identificação certa de si. 
Chama atenção, portanto, que o gesto de dar nome a um sujeito do mundo real seja provocar sua possibilidade 
de existência. Acredito que esteja aí a centralidade do trabalho de Leila Danziger ao operar o resgate dos nomes 
dos seus familiares em “Nomes próprios”: trazer-lhes alguma identificação que resista ao processo compulsório 
de apagamento/ocultação da história, ou, antes, que enfrente o processo de aglutinação impessoal comum à 
monumentalização dos eventos-limites. Entretanto, a falta de individualização permanece porque, mesmo com 
o nome recuperado, as histórias do sujeito com o mundo permanecem em suspenso na série. Como a estrutura 
psíquica de um sujeito é subordinada à linguagem, para a psicanálise lacaniana ganha evidência os modos de 
se identificar no que dizem respeito aos laços emocionais que inevitavelmente se estabelecem com outra 
pessoa. Frente ao processo de identificação, em contato indelével com o outro, o significante do nome próprio 
(e sobretudo sua letra, sua grafia) vem a ser o traço unário e distintivo de um sujeito em sua identificação – 
considerada pela psicanálise como operação fundamental do exercício de pensamento. Daí Lacan irá defender 
que o nome próprio venha a ser um significante que traz em si uma carga de pureza e originalidade, justamente 
porque nele não vem a existir outra significação a qual ultrapasse seu próprio enunciado, por isso o nome 
próprio é sempre intraduzível no transladar permanente de uma língua a outra. Com isso, aciona-se o diálogo 
verbo-visual em Leila Danziger às custas da nomeação incapaz de apresentar o que fora vivido. 

 
Desde a arte moderna, o binômio palavra-imagem vem ganhando novos contornos e novas significações, 
processo ainda mais intensivo nas produções contemporâneas. Muitos trabalhos de Leila Danziger permanecem 

 
292 COCCHIARALE, Fernando. Nomes próprios. Texto escrito por ocasião da exposição Nomes próprios, na Galeria Thomas Cohn, São 
Paulo, abril de 1998. In: DANZIGER, Leila. Diários públicos: sobre memória e mídia. Rio de Janeiro: Contra Capa; FAPERJ, 2013, p. 
147. 
293  Cf. LACAN, Jacques. A Identificação: seminário 1961 – 1962. Trad. Ivan Corrêa e Marcos Bagno. Recife: Centro de Estudos 
Freudianos do Recife, 2003. 
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nessa empreitada. A experiência de desarquivamento proposta pela artista nos constructos do projeto “Nomes 
próprios” está carregada por uma potencialidade política latente em cada nome. Se cada nome, em sua grafia, 
carregava consigo o peso estrondoso do apagamento da história, nos doze livros dispostos em uma mesa de 
madeira a artista utilizou-se da técnica da serigrafia para, embebendo as páginas em olho de linhaça, reproduzir 
páginas de noticiários impressos alemãs. Com o gesto de arrastar à força do tempo apagado e silencioso do 
passado para a visualidade do presente, as imagens em desfazimento (ou irrupção) que aparecem nos espaços 
visíveis dos livros manipulados retira a densidade de silencio que não raro ensurdece a memória das violações 
humanas cometidas pelos nazistas, bem como, por meio da utilização de uma matriz de cores amarelas, 
transfigura os nomes em imagem para iluminá-los como ruínas que sobrevivem ao tempo. Evidenciar os restos 
– retirar a poeira da superfície emulada pelo esquecimento e pelo apagamento. Na impactante visualidade 
provocada pela montagem da exposição, construída de uma memória afetiva e atravessada por incontornável 
carga ética, o observador frente às palavras acaba contaminado pelo campo melancólico politicamente 
construído: “Com a demora da leitura de uma simples lista, ainda que longa, aumenta estrondosamente o 
silêncio que os nomes reverberam, abrindo uma errância no vazio do tempo para imagens surgirem no 
pensamento”294. Percorrendo um pouco mais o arcabouço de obras de Danziger, fica claro que o tratamento 
matérico de inscrição da palavra na esfera do pensamento visual – ou de apagamento da visualidade para a 
iluminação do verbal – é o fio condutor que segura a densidade associativa da memória do passado, arrastando-
a para o presente a fim de, a partir daí, possa qualificá-la como produção subjetiva intensiva.  

 
Pelo labor manual o qual se opera por Leila Danziger nas ações disjuntivas de apagar e inscrever em jornais, 
ocultar e exibir imagens, transferir e deslocar discursos, a língua enquanto matéria resistente é conduzida a um 
contexto outro, intensamente anterior, no qual se reafirmam as tensões produtivas dos desdobramentos de 
práticas entre o dito e o interdito. De modo semelhante à trajetória de Nuno Ramos – e estaria neste extrato a 
conjunção mais forte dos dois artistas neste agrupamento de ensaios avulsos – o uso da palavra poética acoplada 
às visualidades pensadas pela artista não assinala apenas as negociações do verbal com o imagético (ou o 
convívio entre linguagens) como forma legenda ou referencialidade à obra plástica, mas, se posso falar assim, 
os modos de aproximação com a poesia partem antes de uma relação singular com uma língua outra, um acesso 
a uma prática verbal com potencial emancipatório. Daí, a produção verbal, no caso da artista visual carioca, 
coloca-a como estrangeira em sua própria língua, insere-a em mais um trânsito indelével. Recebida como 
herança do pai não por meio do discurso, a língua alemã, para Leila Danziger, como ela própria diz, é uma língua 
afásica, em silêncios ruidosos, que simbolizaria um monumento de perdas: “herdei a língua alemã como uma 
espécie de monumento – opaco, estanque, supostamente desativado”295. No entanto, é por meio do alemão 
que ela irá se aproximar de uma língua outra, emulada poeticamente por Celan, em balbucio, gagueira, lalação 
– esses sons indefinidos, pré-babélicos – que comparecem na obra do poeta romeno e são apropriados por Leila 
como teste sugestivo e melancólico desde os seus primeiros trabalhos visuais e, algum tempo depois, na sua 
produção literária de modo ainda mais intenso, evidenciados como marca de sua origem judaica. Mesmo sem 

 
294 COSTA, Luiz Cláudio da. O efeito-arquivo no trabalho de Leila Danziger. In: DANZIGER, Leila. Diários públicos: sobre memória e 
mídia. Rio de Janeiro: Contra Capa; FAPERJ, 2013, p. 159. 
295 DANZIGER, Leila. A língua paterna. In: Diários públicos: sobre memória e mídia. Rio de Janeiro: Contra Capa; FAPERJ, 2013, p. 
190. 
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ser cidadão alemão, como Leila nos conta, na vida de Paul Celan “nem mesmo a política de extermínio e a violência 
manifesta na linguagem administrativa do Terceiro Reich foram incapazes de fazê-lo abandonar sua língua 
materna”296. De fato, sua língua seminal destampa não ao acaso uma presença melancólica que se dá não 
somente pela sobrevivência e resistência da memória, mas sobretudo pela impossibilidade plena de capturá-la, 
o que, decerto, aglutina-se ao contexto original dos massacres de judeus no século XX. Utilizar-se das palavras 
em alemão na poesia é como uma resposta ao apelo dialético por manter, ainda que gaguejante, a memória do 
genocídio judeu, no interior de uma língua irremediavelmente maculada pela data-local da catástrofe. 

 
Não à toa, em razão dos seus estudos formativos iniciais em Ilustração pelo Institut d'Arts Visuels d'Órleans, na 
França, onde manteve um contato intenso com o pensamento histórico, sua série inaugural intitulou-se “Entre 

Ciel et Ruines” (em tradução “Entre céu e ruínas”), realizada entre 1988 e 1992, trabalho com gravuras no qual 
a presença da palavra poética, como costuma realizar em larga escala nos seus trabalhos mais recentes, 
insinuava-se de modo ainda bastante embrionário, mas já se entremeava às materialidades visuais por meio da 
intertextualidade literária referida à poesia. O resultado desse uso da palavra em visualidades se constrói, nessa 
direção inicial, na força do contato com obras literárias as quais, de modo geral, estão carregadas da potência 
ligada ao contexto histórico-social da Shoah, o que, no caso da primeira exposição individual de Leila, “as 
estampas dialogavam com fragmentos do poeta Edmond Jabès”297, judeu reconhecido por escrever em língua 
francesa no contexto posterior à Segunda Guerra. Esses apontamentos de Danziger para a literatura reverberam 
um diálogo íntimo com artistas que, não raro, para além de relações formais com a estrutura poética, capturam 
os sons da linguagem verbal para adensar de sentido uma obra sem cindir palavra e imagem. Entre 1992 e 
1994, residindo novamente no Brasil, os objetos realizados por Leila intensificam claramente seu intento de 
subscrever a palavra à gravura no suporte físico do livro. Em seus trabalhos mais recentes, em consonância com 
todos os entrechoques do campo artístico-literário expandido, a poética de Paul Celan permanece 
fundamentando e subjazendo a potencialidade entre linguagem criativa e a memória da catástrofe em projetos 
artísticos que fogem à etiqueta classificatória dos gêneros discursivos. Movendo-a como um vento leve, a 
produção artístico-literária de Leila Danziger está sempre em movimento pelas palavras de Celan, conduzindo 
sua obra a um terreno no qual emerge a consciência do drama da complexa representação do real e, talvez de 
maneira ainda mais sensível e aguda, a consciência da necessidade de sua ressignificação em seus gestos: 

 
[Há] a representação entre artes visuais e poesia, sobretudo a de Paul Celan, repleta de 
sopros, balbuceios, palavras desarticuladas e hesitantes. Os títulos de dois de seus livros 
falam justamente de um sopro, de uma “mudança de ar” (Atemwende), e esta é mesmo 
uma de suas definições de poesia. A presença de Celan é crucial não apenas nos trabalhos 
relativos à memória do Shoá, mas também na série realizada com jornais apagados, pois 
creio que a vocação da poesia de Celan é atualizar-se continuamente, deslocar-se do 

 
296 DANZIGER, Leila. Ler = apagar. Nava. Revista do Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da UFJF, Instituo de 
Arte e Design, Juíz de Fora – MG, v. 3, n. 1, jul./dez., 2017, p. 208. 
297 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Uma arca para a memória. In: DANZIGER, Leila. Todos os nomes da melancolia. Rio de Janeiro: 
Apicuri, 2012, p. 98. 
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contexto original da memória dos crimes nazistas e informar nossas pequenas e grandes 
catástrofes de cada dia (o estado de exceção, o abandono, a vida nua).298 

 

 
DANZIGER, Leila. Nomes próprios (livro) [1998]. Fotogravura e serigrafia sobre papéis diversos, óleo de linhaça, grafite e 

encadernação, 28 x 40 cm (aberto), 32 páginas. Acervo Frauen Museum, Bonn, Alemanha. 

 
Bússola e guia da obra de Leila Danziger, a intensidade da poesia Paul Celan funda-se nas proporções 
incomensuráveis das afetações do corpo nos campos de concentração – temor, cansaço, dor, angústia. Em termos 
psicanalíticos, como já fora amplamente discutido pela crítica literária, a realidade extrema desses espaços de 
reclusão e massacre impede a apresentação do real vivido, tendo em vista que, pensando na noção de trauma 
pensada por Freud, o acesso do sistema psíquico ao real estaria bloqueado pela extremidade e excepcionalidade 
da experiência e, como consequência, estaria impedida uma representação dita autêntica. Nesse sentido, não 
se constituirá de um evento que irrompe e abre uma ferida numa estrutura psíquica que se supõe completa e 
intacta, mas, sob a forma de um acontecimento, a carga traumática, para o pai da psicanálise, vem a ser a fixação 
de um evento carregado de determinado valor significante na estrutura psíquica de um indivíduo, daí a 
constituição do que se considera traumático. Essas situações, para o psicanalista alemão, apontam de fora para 
dentro do indivíduo com tamanha força voraz a ponto de romper uma espécie de “escudo protetor”, como uma 
ruptura numa barreira do aparelho psíquico. De maneira ainda mais radical, no pensamento de Freud, as 
tensões que envolvem a memória e o trauma apontam para as fissuras na dinâmica psíquica envolvendo a 
percepção e a representação, o que, nessa perspectiva, dirige a construção da memória impossível de ser narrada 
de modo coerente, ou de produzir um canal narrativo, justamente porque, pela fenda aberta, ultrapassa 
quaisquer limites do cognitivo. Escreve o psicanalista, portanto, que o trauma seria um padecimento resultante 
de “uma experiência que, em curto período de tempo, aporta à mente um acréscimo de estímulo 

 
298 DANZIGER, Leila. Apresentação. In: Diários públicos: sobre memória e mídia. Rio de Janeiro: Contra Capa; FAPERJ, 2013, p. 22. 
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excessivamente poderoso para ser manejado ou elaborado de maneira normal"299. Em Paul Celan, em sua força 
de testemunho, ponto de ancoragem artístico e histórico fundamental para percorrermos a leitura dos processos 
da obra de Leila Danziger, a relação com o trauma orbita sua poética e a sedimenta na tentativa paradoxal de 
expressar o inexprimível concentrado na memória. 

 

 

 
DANZIGER, Leila. Wüzburg [1998]. Fotogravura e serigrafia sobre papéis diversos, óleo de linhaça e grafite, 48 x 80 cm, 24 páginas. 

 
Se seguirmos esta noção, a língua comum se mostra tão fracassada para dimensionar a desumanidade do 
genocídio cometido pelos nazistas, que a densidade atribuída ao sintagma nominal “leite negro” estaria 
marcado, não obstante, pela conversão cruel do que parece usual nos signos. Esse líquido vital apontado por 
Celan, o primeiro alimento do homem, sua nutrição mais orgânica, nas alterações radicais do campo não possui 
a natural coloração esbranquiçada. De certa forma, essa metáfora obscura já aponta para um contexto 
antagônico, marcado por um imperativo de assassinato. Seja por meio das doentias câmaras de gás, seja pela 
opressão metafórica de fazer engolir o leite negro, as melodias, os ritmos, os cortes e os signos escritos por Celan 
reforçam o efeito de choque por imagens anti-monumentais da catástrofe, escritos na língua alemã maculada. 
No final desse pequeno trecho citado do poema de Celan, o sujeito-enunciador, essa possível voz coletiva dos 
campos, cava um túmulo, agenciando-se na mesma lógica de conversão: abrir a terra no chão, no devaneio com 
o espaço amplo do ar, no choque com a realidade claustrofóbica vivida sob domínio nazista. De maneira análoga, 
os trabalhos artísticos de Leila parecem também avançar contra a poeira desse passado, consciente que um 
fôlego de grandes arqueólogos será imperativo. Parecem, antes, construir túmulos mais largos para os nomes 
que ficaram para lá – como parece fazer Leila em “Nomes próprios” – esses seres massacrados, para que na 
vastidão dos ares, na espacialização ampla, venham a vencer o esvaziamento. Convocando a negatividade 
melancólica de quase todo processo que envolve o descavar a memória e a produção poética, por sua vez, Leila 

 
299 FREUD, Sigmund. A fixação no trauma, o inconsciente. Conferência XVIII. In: Conferências introdutórias à psicanálise (1916 – 
1917). Trad. Sérgio Tellaroli. São Paulo: Companhia das letras, 2014, p. 325. 
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exercita um gesto de levante visual pela melancolia nas operações materiais de leitura e percepção do real com 
a qual lida, em seu atelier, a partir de variados materiais plásticos. 

 
Como em um ziguezague, ou um labirinto de espelhos, enveredo aos poucos por várias encruzilhadas teórico-
críticas que se constroem na vasta produção de Leila Danziger, entendendo-a como uma energia catalisadora 
que reduz a energia dos discursos grandiloquentes da catástrofe para ativar histórias mínimas, vozes não 
ouvidas, reunidas sob a sombra do risco da imposição da anamnese. Não se trata apenas de organizar a 
memória, mas de investir em sua releitura permanente, sua interpretação contínua. Por isso, seja por meio da 
nomeação dos familiares, seja por intermédio da subtração da superfície dos jornais, suas operações plásticas 
vêm a ser de fato uma forma leitura extensiva do tempo. Ou, antes, uma forma de escritura com o corpo inteiro. 
Mas por agora, à guisa de encaminhamento final desta parte, retorno brevemente à epígrafe desta seção. No 
trecho do poema de Celan, o instante da cena anunciada é suspenso, e a brutalidade se torna assinalada pela 
repetição do ato de beber o “leite negro”, sintagma nominal topicalizado no primeiro verso, a partir do 
investimento reiterado num sujeito em primeira pessoa do plural. Esse “nós” – pronome que se acostumou a 
falar – demarca uma sistematização que foge à ordem privada das coisas, produzindo o descompassado atrito 

do mundo para além da individualização de um “eu”. Esse desarranjo de qualquer forma de ordem privada, 
comum à dinâmica de dessubjetivação imposta nos campos de concentração, não deixa de aí persistir na decisão 
do poeta de abolir qualquer marca de pontuação de modo a ser, acredito eu, um esforço de produção de 
experiências sensoriais de desconcerto, desordem, tumulto. Convertendo a ordem cronológica no poema, da 
noite à manhã, o percurso violento da radicalização de práticas essenciais a vida alcança um grau de potência 
ainda maior com a insistência do verbo “beber”, procedimento estético que faz irromper o forçoso ritual de 
eliminação da vida por dentro – engolir o leite negro, schwarze milch. 
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Ilumina o que restou nas páginas 
 
Quando o trauma atravessa o corpo, quando a representação do acontecimento se torna plenamente interdita, 
permanece como resto o peso lutuoso-melancólico daquele que se cala ou se abstém de falar. Durante a leitura 
de diversas obras teórico-críticas para construir esta trecho da tese, não foi difícil articular os ensaios estudados 
à condição central da produção literária de outros artistas cujo traço temático da catástrofe estivesse em zonas 
de proximidade com os gestos plástico-discursivos de Leila Danziger. Menciono especial e brevemente aqui o 
trabalho de W. G. Sebald300, escritor e crítico nascido em meio à destruição da Alemanha em 1944, o qual 
escreveu produções narrativas que, em linhas gerais, abordam sugestivamente o silenciamento das vozes 
judaicas do passado, aceitando a noção de que a experiência de aniquilamento e desumanização do homem 
dificilmente é possível de materializar-se representativamente em palavras. Haveria, por assim dizer, a 
confirmação das aporias de tempo e de linguagem nessas formas de narrar, ou seja, uma descontinuidade ou 
um movimento errático nas controversas narrativas de representação. Tudo nesse escopo parece ter ficado ainda 
mais intensivo com a saturação contemporânea dos narradores ditos “representativos” do testemunho sobre os 
horrores da guerra e do pós-guerra. Como a priori a literatura acena para a fabulação, muitas narrativas do 
testemunho do século XX tentaram contornar as nuances linguísticas e evitar a construção de imagens 
monumentais para, a partir da evocação da palavra, demarcar sugestivamente o silêncio histórico e o recalque 
coletivo o qual já se impunha historicamente. Embora haja um destaque às produções de artes visuais e 
literatura, faço breve menção às teses de Walter Benjamin a respeito da história, principalmente ao fato de que 
a narrativa do testemunho advém, antes de tudo, da possibilidade de abrir um outro espaço de inscrição 
subjetiva para “escovar a história à contrapelo”301, evocando a ideia benjaminiana de situar-se ao lado dos 
vencidos (judeus, mulheres, escravos etc.), dando especial olhar para a tradição cultural dos oprimidos ao 
insistirem numa dívida histórica que jamais será paga. É isso que, a meu ver, empreende Leila Danziger em seus 
trabalhos, como na mencionada série “Nomes próprios”, por exemplo, principalmente quando afirma que o 
traço que constitui esse gesto é a reinscrição do nome das vítimas no tempo e no espaço, nomes esses que, no 
passado, antes de que a vida lhes fosse arrancada, foram corpos plenos de vitalidade. 

 
Estranha-se que, ainda hoje, parcela da crítica cultural a respeito das narrativas ficcionais sobre o horror dos 
campos de concentração, por exemplo, em sua inevitável relação tensionada com o real, ainda seja pautada por 
um veio que questione a validade da produção de subjetividade do testemunho em discursos artísticos em 
materialidades variáveis. Essa postura implica a necessidade de processar a leitura crítica de diferentes 
constructos artísticos que provocam recontextiualizações de eventos que coloquem em funcionamento as 
engrenagens da história e da cultura. É como se fosse possível questionar a validade dos alguns exemplos da 
produção artística mais recente, como determinadas obras de W. G. Sebald – a exemplo “Os Emigrantes: quatro 
contos longos” (1992) e “Austerlitz” (2001) – nas quais há a construção de uma ficção híbrida que se entrelaça e 
se confunde com o ensaio memorialístico e com o autobiográfico. É claro que tudo isso não vem a ser uma 

 
300 Cf. SEBALD, W. G. Guerra aérea e literatura. Trad. Carlos Abbenseth e Frederico Figueiredo. São Paulo: Companhia das Letras, 
2011. 
301 Cf. BENJAMIN, Walter. As Teses sobre o Conceito de História. In: Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história 
da cultura. Obras escolhidas. v. 1. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985, p.  222-232. 
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sobreposição ao discurso histórico, e sim uma aproximação do evento a níveis narrativos possíveis na dimensão 
ética do testemunho e da memória. Nesse sentido, nos livros citados acima, Sebald reúne diferentes materiais 
– em especial fotografias e mapas, ilustrações concretas que apontam para o real histórico – convocando às 
imagens do passado para a instauração no presente, ainda que, paradoxalmente, na ficção, muitas vezes os 
personagens, em suas trajetórias na trama, como nas narrativas desse escritor alemão, lutem para que contornar 
qualquer caminho que os conduzam novamente à memória da catástrofe, aspecto que vem a irromper 
irremediavelmente no desenrolar do enredo. Essa perigosa travessia na linguagem artística, marcada pelas duas 
linhas intensivas do lembrar e do esquecer, fundamenta uma escrita-limite, que restaura o excesso do passado 
muito mais para ressemantizar verbalmente o real do que para representá-lo. Porque, nesse mesmo movimento 
pendular tensionado, nesse caminho nebuloso, nos vestígios e relatos da catástrofe, encontra-se a dialética do 
resto irrepresentável – falar e silenciar, dizer e gaguejar.  

 
Da memória da catástrofe, novamente voltando a pensar o trabalho artístico de Leila Danziger a partir da escrita 
de Paul Celan pós-genocídio, os estilhaços, as ruínas, os destroços do que fora vivido produziriam uma espécie 
de silenciamento, uma escrita feita quase sempre como um balbucio gaguejante e vacilante, tendo em vista 
que, como dito antes, o horror da sua experiência estaria para além de qualquer contingência de narratividade 
representativa do real. Contudo, em paralelo a essa ideia, principalmente frente à intensidade e ao peso da 
poética de Celan, ao artista – sobretudo ao fazer do poeta – estaria a potência da tarefa de arrancar esse silêncio 
primeiro das palavras, sua inaudição sensível, ainda que operacionalizada pela via da sugestão e da metáfora 
poética. Daí o entrelaçamento retórico intensivo que há entre Paul Celan e Leila Danziger. De certo modo, ambos 
revolvem a memória, em seu processo de escavação permanente, para abrir espaço, na dimensão criadora na 
linguagem, para uma situação-limite – experienciada ou herdada – burlando parte do silêncio inaudito do 
trauma, sobrevivendo ao desfazimento instaurado à fórceps pela avassaladora efemeridade das coisas no tempo 
moderno. São dessas operações possíveis da literatura que o confronto com língua ganha iluminação especial 
no trabalho dos dois artistas – considero muito sensível a imagem dual da língua que podemos coadunar entre 
os artistas. Enquanto o poeta aprende o alemão com a mãe e enfrenta a linguagem ao escrever na língua que 
saía da boca dos nazistas, Leila Danziger herda o alemão como “língua paterna” e como forma de sobrevivência 
da memória. Ela que, pouco a pouco, pela leitura dos escritos de Celan, reativa a memória, faz com que a língua 
atravesse seus gestos verbo-visuais. Confessa a artista: 

 
Sem exageros, posso dizer que a poesia de Celan reativou esse monumento sonoro – a 
língua alemã –, misto de familiaridade e profunda estranheza, reabilitando-me 
lentamente, de modo crítico, à língua paterna. Simultaneamente, orientou a busca de 
realidade – o atrito do mundo – sem o qual o trabalho em artes plásticas fecha-se em 
purismos ou perde-se em virtualidades.302 

 
 

 
302 DANZIGER, op. cit., p. 190. 
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Quando falece seu pai, homem de quem herdou a língua alemã, a complexidade do ato de lidar com os objetos 
e papéis restantes no apartamento onde ele vivia, revirar e se aproximar de tudo aquilo que permanece imóvel 
quando o corpo se vai, tal qual um grande museu fechado, torna-se captador e emissor de força que impulsiona 
Leila Danziger a se envolver em larga medida na produção de um novo projeto, que ocorrera quase 
simultaneamente a outros, atravessada pelo contato com esses artefatos. A produção da série “Pequenos 
impérios”, por exemplo, iniciada em meados de 2011, é o resultado artístico da ação de vasculhar, reordenar e 
selecionar livros, documentos, correspondências, pastas, recibos e tantos outros objetos físicos resguardados 
pelo pai no apartamento, espaço onde ela vir ia a residir, no Edifício Líbano, no Rio de Janeiro. Na manipulação 
do que restou, os carimbos marcavam nos documentos frases que potencializariam o sentido das camadas de 
luto – coletivo e individual – inscritos nos objetos, alguns trazidos da Alemanha pelo seu pai. Nesse sentido, o 
processo plástico-linguístico do luto se operacionaliza, então, nessa série, como um modo particular de lidar 
com os resíduos de uma história privada que, no percurso de releitura empreendido pela a artista, chega às 
raízes de uma história mais ampla e coletiva, consubstanciando a temática do judaísmo que atravessa toda sua 
obra. Em 1935, a família Danziger deixa a Alemanha no navio Aurigny e desembarca em terras brasileiras 
seguindo um intenso fluxo de refúgio naquela época, marcada pelo avançar brutal do nazismo. Muitos anos 
depois da chegada aqui, com a morte de Rolf Manfred Danziger, vasculhar o arquivo privado do pai 
inevitavelmente após sua morte aponta para uma dinâmica de reprocessamento da história familiar por uma 
leitura detida sobre a operação do olhar maculada pelo luto. Escapar à atrofia do luto pelo intermédio da 
manipulação artística significa aí recusar também o próprio gesto de deixar a memória se apagar em meio aos 
artefatos abertos às significações. 
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Por falar em experiência enlutada, voltemos brevemente ao trabalho ético e estético realizado em “Nomes 
próprios”. Para além de todos os sobrenomes Danziger marcados na “lápide” de tantos indivíduos 
desconhecidos-familiares que compuseram a série, tratava-se, naquele instante, de um gesto de vinculação a 
uma memória exterior que pertencia a uma esfera coletiva, mas também muito íntima. É para burlar o 
esvaziamento da história, a permanência dos nomes numa catalogação grandiosa que a experiência de luto se 
dá na série regendo um campo metafórico e semântico de apresentação de nomes porventura esquecidos pela 
história. Por outro lado, posteriormente em “Pequenos impérios”, toda necessidade de embrenhar-se no 
apartamento do pai adere uma experiência de atribuição de um sentido ainda mais clara para a compreensão 
autobiográfica, vindo, depois do falecimento paterno, a realizar-se se por meio da leitura afetiva dos objetos a 
partir da ótica do presente, por meio do contato com grande parte do que fora deixado pelo pai no apartamento 
como marca do passado de emigração judaica. À dimensão privada dos arquivos atrelam-se as palavras 
impressas sobre os livros e as pastas (os objetos de papel) que vêm da cultura da comunicação: são frases 
extraídas de jornais, objeto caro à artista para repensar a questão da obsolescência permanente da informação: 
“A membrana densa desses papéis volumosos, organizados na forma de livros, parecia conservar as cicatrizes de 
um tempo insubordinado às separações de público e privado, prolongando apenas a precariedade própria à 
memória”303. Nas ações de resgate e descarte de tantas pastas e documentos considerados desimportantes – 
esses “pequenos impérios” que resistem como ruínas ao tempo –, camadas heterogêneas de tempo passam a 
se sobrepor na manipulação dessas peças, na inscrição poética agora inserida pela artista no tratamento artístico 
dedicado a eles, principalmente a partir da ambivalência constitutiva desses artefatos, os quais, na constituição 
desse arquivo, esticavam uma linha que ia do interesse pelo coletivo na história, como “pastas e fichários em 
torno de algumas temáticas obsessivas: Rio de Janeiro, construção civil (desabamentos e desastres), política 
brasileira, segunda grande guerra, Israel (a língua hebraica)”304, até documentos que comportam em si uma 
dinâmica mais pessoal e privada, como “contas (todas as contas de luz e gás), recibos, certificados de garantia 
de todos os eletrodomésticos que teve na vida, todos os impostos de renda, registros com a contabilidade diária 
dos gastos da família desde a década de 1970”305. 

 
Inegável está a forte presença de autor que se inscreve nos projetos de Leila Danziger. Como pouco sabia a 
respeito da figura paterna na relação com o outro território onde viveu, no que acreditar senão na arte como um 
gesto de ressignificação afirmativo e saudável de suas tramas por intermédio da riqueza e da fragilidade 
inerente a cada objeto? Tentando se aproximar ainda mais das nuances íntimas e, sobremaneira, coletivas de 
sua história, ressignificando-as ou atualizando-as à luz do presente, Leila comenta o início do processo de 
manipulação do arquivo do pai e o efeito gerado a partir do contato com os rastros de memória deixados no 
apartamento: “Criei um ritual e fiz categorias com carimbos, com frases, e aí carimbava e fotografava essas 
seleções, mas esse trabalho é uma pontinha de um iceberg imenso, e esse fundo de arquivo hoje orienta meu 

 
303 COSTA, Luiz Cláudio da. A poética da memória e o efeito-arquivo no trabalho de Leila Danziger. Arte e ensaios. Revista do Programa 
de Pós-Graduação em Artes Visuais da EBA/UFRJ, Rio de Janeiro, v. 19, 2009, p. 81.  
304 DANZIGER apud VITURI, Gabriel. A arte de lembrar. Cadernos SESC de Cidadania, ano 10, n. 15, 2019, p. 23. Disponível em 
<https://www.sescsp.org.br/online/artigo/13599_A+ARTE+DE+LEMBRAR> Acesso em 07 jan. 2020. 
305 Idem. 
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trabalho todo, o que eu digo ou não digo”306. Perguntemos, por esse motivo, sobre o que implica pensar a 
potência da “verdade de arquivo” na construção de um pensamento associativo e crítico mais ampliado sobre a 
fragilidade da memória coletiva? Gostaria de recorrer, a partir da leitura e dos usos do arquivo familiar de Leila 
Danziger, às reflexões críticas que constituem o primeiro ensaio do livro “Indicionário contemporâneo”, 
publicado em 2018. De entrada, entendendo o conteúdo dos arquivos como intensiva potência crítica para a 
arte, o ensaio inicial sugere que a operação arquivista não pode ser desmembrada, sob nenhuma hipótese de 
intensidade ou extensão do alcance, em arquivo como memória e/ou arquivo como intimidade.  
 
O que parece ir se tornando claro, aos poucos, na leitura do contundente ensaio de autoria coletiva, é que os 
arquivos materiais e imateriais ultrapassam a ideia de documentação da vida e vetorizam para múltiplos lugares 
de criação estética e reflexão teórico-prática. Os modos de se inserir num arquivo impelem alternativas de leitura 
para a matéria ali agrupada nas instâncias coletivas ou íntimas, ultrapassando a questão do dispositivo da 
memória e apontando para o caráter artístico e inventivo possível. Nesse sentido, articulando a leitura crítica à 
experiência plástico-discursiva de Leila Danziger, no limiar que irrompe com a necessidade de apropriar-se do 
que resta de seu arquivo familiar e com a interdição do deciframento pleno das histórias que se fundem em cada 
objeto deixado, a artista exercita o preenchimento de certas lacunas da sua história pela via artística da 
ressemantização dos documentos de seu arquivo familiar, o que vetoriza um contexto mais amplo de trânsito 
dos alemães judeus a serviço da sobrevivência. Mas quem vasculha os arquivos, aquele que toca os materiais 
que ele comporta, precisa estar consciente do jogo de poder que ali se concentra. De fato, como pressuposto no 
ensaio, o autor dos documentos, o sujeito da posse primeira das peças participa inevitavelmente da dinâmica 
do contato pelo rastro deixado em cada ruína, em cada objeto, como uma assinatura fantasmática que, talvez 
possibilite indicar direções únicas de leitura. É isso que precisa se destacar na operação que se dá no arquivo, 
sobretudo em suas negociações com a produção de arte: 
 

Pelo fato de o arquivo ser um conjunto de objetos cuja organização e controle – sua 
propriedade – está em disputa e pelo fato de seu produtor se encontrar nesses objetos 
apenas como uma marca sutil e fantasmal é que podemos dizer que o arquivo, longe de 
ter uma consistência sólida, está formado apenas de restos. Como se o governo dos restos 
permitisse o governo do passado e fornecesse uma leitura mais sólida da história e de si.307 

 
Nessas negociações do arquivo com a arte, ficaria, então, conforme sugestão dada pelos autores do “Indicionário 
contemporâneo”, a possibilidade de pensá-lo não como monumento, e sim como caminhos de trânsito pelos 
restos e rastros para atribuir a eles certa sobrevida espectral308. De modo muito similar com o procedimento 
extrativo de apagamento e corrosão da matéria realizado em tantos outros trabalhos, Leila Danziger empreende 
a leitura das agendas, todas elas, e manuseia os artefatos acumulados, manipula os objetos do arquivo do pai, 
constituído por tudo aquilo que resistiu ao tempo depois de sua travessia para cá. Na ação de revirar, catalogar, 

 
306 DANZIGER, Leila. De Charlottenburg a Copacabana. Arquivo Maaravi. Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Belo Horizonte, 
v. 3, n. 4, mar. 2009, n.p.  
307 PEDROSA, Celia et. al. (Org.). Arquivo. In: Indicionário do contemporâneo. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2018, p. 26-27. 
308 Ibidem, p. 31. 
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selecionar e descartar os restos deixados no apartamento do pai, judeu alemão abrigado aqui, Leila é 
atravessada pelo ímpeto de anarquivo – reordenações e/ou reconstrução dos destroços – marcado pela 
experiência enlutada, potência que servirá como motor, sobretudo, para a posterior composição dos textos de 
“Ano Novo”, publicação de 2016, segundo livro de Leila no qual a poesia recebe centralidade. Se, portanto, em 
suas obras artísticas sempre nos referimos a esse lugar da memória familiar que apontaria, em tese, para uma 
ressignificação da história coletiva numa leitura do e no presente, não podemos deixar de dizer que essa força 
de arquivo também se desdobra no seu trabalho intelectual. Seja no ensaio crítico, seja na arte plástico-
discursiva, nos trabalhos de Leila Danziger fica clara a possibilidade de aproximação autobiográfica com uma 
macro-história, mas sem o compromisso de manejar uma barca carregada de uma suposta “verdade” a ser 
descoberta; ao contrário, a produção de subjetividades se dá nas tensões que essa “verdade” vem a estabelecer 
com o fantasma atravessado a todo legado arquivístico deixado a ela como herança material. Mais ainda: a 
interferência das políticas da memória no presente tornam-se forças propulsoras para a artista. 
 

 

DANZIER, Leila. Pequenos impérios [2012]. Impressão jato de tinta sobre papel de algodão, dimensões variáveis. 

 
Entrevejo ainda a possibilidade de pensar aqui na noção de impulso anarquivístico mencionada por Hal 
Foster309. Em seus estudos sobre o arquivo, o crítico estadunidense irá defender a ideia de que alguns artistas 
vêm subvertendo a lógica arquivística não para estabelecer certa organização aos artefatos a fim de compreendê-
los como um todo, mas, ao contrário, enfrentam o arquivo para produzir a partir dele, por meio de escolhas 
afetivas frente ao inventário, o que significaria, para ele, um impulso an-arquivístico. Diante da possibilidade de 
que o arquivo venha a se abrir para as formas intensivas de interpretação e organização afetiva, os objetos do 

 
309 O pesquisador Felipe Braga, ao estudar as estratégias que consubstanciam a prática de um artista-arquivista, escreverá sobre o 
impulso anarquivístico pensado por Hal Foster. A partir da aposta de Foster acerca da subversão da base arquivística, o pesquisador irá 
dizer: “o amadorismo do artista ao lidar com arquivo colabora para uma produção que se sustenta nas escolhas afetivas, e assim, acaba 
por construir um discurso complementar ao arquivo, e, portanto, não historicista. O artista-arquivista não espera compreender um arquivo 
na sua totalidade, e esse talvez seja o ponto que o difere do arquivista profissional. Mesmo consciente da impossibilidade dessa 
compreensão, o arquivista profissional nutre um desejo de alcançar a totalidade e restabelecer uma forma original que talvez nunca 
tenha existido de fato, a febre do arquivo, colocada por Jaques Derrida”. BRAGA, Felipe Paranaguá. Estratégia de um artista-arquivista. 
Revista Morpheus: Estudos Interdisciplinares em Memória Social, Rio de Janeiro, v. 9, n. 16, ago./dez. 2016, p. 200-201. 
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apartamento tornaram-se para a Leila Danziger, pouquíssimo tempo depois da morte do pai, em artefatos 
artísticos manipulados e reconfigurados na composição de variadas séries autorais. É aí que reside esse ponto 
pensado pro Foster sobre os artistas-arquivistas, cuja cisão com os arquivistas profissionais é clara. Mencionei 
anteriormente – e com especial olhar – a série “Pequenos impérios” pelo fato de ser uma belíssima exposição 
exposta na Galeria Cândido Portinari, no espaço da UERJ em 1999, mas também porque o catálogo me faz 
observar todo o percurso como um gesto muito orgânico de tentativa (ou quem sabe ensaio visual) de lidar com 
as experiências arquivistas pela via da arte, onde a pergunta da artista permanece aberta: “A que categorias 
submeter tudo aquilo que sobra, mas guarda ainda possibilidades não realizadas?”310. Só que além dos objetos 
de “Pequenos impérios”, também poderia mencionar aqui, com a mesma delicadeza, a mostra “Edifício Líbano”, 
projeto artístico maior idealizado especialmente para a Galeria IBEU. Claro que há muitas outras obras cujos 
princípios de realização são tão próximos ou equivalentes quanto os dessas duas, mas eu desejo, neste 
momento da escrita, por escolhas declaradamente afetivas, me ocupar das aqui mencionadas. 

 

 

 
DANZIGER, Leila. Jardins do Líbano (2) [2012]. Impressão jato de tinta sobre papel de algodão, 80 x 50 cm. 

 
Permitam-me, então, destacar mais alguns aspectos da prática arquivistíca – ou anarquivística, como veremos 
adiante – de Leila Danziger e as relações verbais que irrompem nos trabalhos. No intensivo trabalho com a 
imagem, na mostra “Edifício Líbano” a artista recorre novamente ao profundo diálogo com a escrita poética, 
tendo em vista haver um poema homônimo publicado no livro feito especialmente para exposição, ambos em 

 
310 DANZIGER apud COSTA, op. cit., p. 80. 
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2012. Na construção da exposição, as 24 fotografias expostas por Leila deixam a entrever uma relação plástica 
entre história e memória por intermédio da paisagem, admitida como ruína pela artista ao capturar imagens do 
edifício onde seus familiares residiram, desde que chegaram ao Brasil na década de 1940. Localizado no bairro 
Copacabana, no Rio de Janeiro, o projeto “Edifício Líbano” se construiu do registro fotográfico de cenas 
cotidianas, feitas através das janelas do seu apartamento e o dos pais, cujo enquadramento da câmera 
emoldurava imagens de casas vizinhas e pessoas que habitam no Pavão-Pavãozinho, comunidade ao redor do 
prédio. De muitas formas inerentes à obra, a referência ao arquivo do pai permanece intenso na dialética que a 
artista busca estabelecer entre o fora e o dentro da habitação, ou seja, entre a insólita paisagem ao redor e o que 
há de mais íntimo no interior do apartamento. Marcada pelo desejo de partilha de vivências – exercício artístico 
de alteridade – Leila inclui fotografias extraídas de um álbum de família, pertencente ao seu arquivo pessoal, 
em posição de fotografá-los integrados à paisagem exterior, com um olhar de cumplicidade com a comunidade. 
Tudo isso consciente da intersubjetividade que se produz no entrechoque de tempos e vivências que confluem, 
naquele contexto forjado pela artista, para uma mesma espacialidade. Apoiando uma imagem sobre a outra, 
ela não apenas torna tangível o contato entre interior/exterior do apartamento, mas também possibilita a 
aparição de um passado familiar não tão remoto nas estruturas das fotografias escolhidas. 

 
“Nas amendoeiras, / o outono passa duas vezes por ano, / desde 1938, / e um rio caudaloso de destroços / fez 
sua nascente no alto do morro”311. Escreve Leila Danziger no poema homônimo a respeito da paisagem que vê 
pelas janelas, mesmas aberturas através das quais seus pais observaram o mundo exterior desde a década de 
1940, esse um espaço em permanente transformação e em queda livre contínua – as folhas que caem das 
árvores, as águas que escorrem do morro. Materializa-se, assim, ao redor dessa construção no Rio de Janeiro, 
uma percepção outra do tempo, cuja passagem do tempo imprime velocidade às estações do ano e desaba todas 
as coisas que despencam morro abaixo, um quadro de mundo em desabamento veloz. Na exposição “Edifício 
Líbano”, com especial uso da fotografia, as imagens capturadas pelas lentes da artista parecem abrir algumas 
janelas desse prédio em ruínas, essa construção onde o “cimento recobre as fendas / e tudo é servil”, expondo o 
processo de avançar da paisagem externa sobre o edifício, movimento de integração entre espaços que a dureza 
do concreto da construção não conseguiu impedir.  É também na poesia homônima que esse delicado contato 
com o outro é descrito: “O vizinho destranca a porta no ritual das quatro voltas. / Neste ruído nossas vidas se 
encontram”312. Desse modo, o imperativo ético acaba sendo catalizador para a montagem da série fotográfica 
pela artista, tendo em vista que ela empreende novamente, em “Edifício Líbano”, a releitura afetiva e 
memorialística dos materiais concretos familiares para exercitar uma reflexão mais ampla do tempo e do espaço 
que se inserem suas produções no contemporâneo. Existe inegavelmente uma carga não só de luto pelo 
falecimento do pai, mas também há uma melancolia contra o tempo e a segregação, potencialmente 
atravessados à produção dessas imagens do contato com o outro a partir do apartamento da família: 

 
Eu acho que a arte está sempre do lado daquilo que foi colocado à parte, foi segregado de 
alguma forma, sofreu algum tipo de violência. [...] A arte tem de procurar se articular a essa 

 
311 DANZIGER, Leila. Edifício Líbano. In: Três ensaios de fala. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012, p. 10. 
312 Idem. 
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perda. Em relação à segregação, bom, eu moro ao lado do Pavão-Pavãozinho. Eu brinco 
que moro em Copacabana Pavão-Pavãozinho. E o meu edifício foi integrado de uma forma 
interessante a essa comunidade. Eu fiz uma série de trabalhos que era um olhar, um olhar 
que eu diria cúmplice sobre essa comunidade, que são meus vizinhos. Tentando integrá-
los, de fato, eles foram integrados, o edifício foi integrado à comunidade, e isso gerou uma 
série de dispositivos na fachada. As janelas se fecharam para não ver a paisagem, para não 
ver a favela. Eu fui uma das poucas pessoas que não fechou janelas, não emurou janelas, 
porque eu acho importante exatamente manter esse contato. Atualmente eu vivo uma 
relação boa e produtiva, porque é um laboratório de sociabilidade que eu vejo ali.313 

 
Os tijolos alaranjados, os escuros fios esticados, as caixas d’água azuis – os tons da paisagem exterior não apenas 
tornam-se índices de visibilidade para quem os observa de dentro, mas, pelo mesmo movimento do olho 
direcionado às imagens, a paisagem da comunidade invade a estrutura desse edifício, quase como uma 
insistência para que ambos os lugares ocupem um mesmo ponto no espaço-tempo, como um modo de 
sociabilidade, conforme parece desejar a artista do alto do seu minarete. Alterações na estrutura do prédio em 
decorrência de sua integração à favela – como ferros e tijolos bloqueando quaisquer aberturas – apontam para 
uma fratura exposta na dinâmica do convívio comunitário, muitas vezes com os estratos sociais mais elevados 
colocando-se sobre a paradoxal égide de uma violência simbólica do confinamento, trancados no interior de 
grades, enormes muros, ou protegidos por câmeras de segurança e cercas elétricas, tudo com o ímpeto de 
segregação, intensificado na contemporaneidade. Nessa série fotográfica, a problemática política, então, ganha 
contornos visíveis e extensivos, e, por outro lado, Leila Danziger não deixa de apontar para os traços familiares 
que circunscrevem à memória ao lugar, tais como o acompanhamento das transformações externas ao longo de 
várias décadas vividas ali. Paralelamente, circunscreve também às marcas da religião judaica, motivo que faz 
seus familiares entrarem em trânsito fugidio para as terras brasileiras. Porque simbolicamente não há como não 
pensar que a localização do apartamento de sua família, espaço conflituoso entre a Zona Sul e a favela, traz no 
próprio nome do prédio uma referência explícita ao Oriente Médio, região amplamente marcada por uma 
histórica disputa de poder territorial. Em Edifício Líbano – construção arquitetônica e a série artística – as disputas 
da paisagem, por assim dizer, sinalizam as crises comunitárias contemporâneas, bem como apontam para a 
matéria histórica. No campo pessoal, essas disputas iluminadas pela série de fotografias capturadas por Leila 
também apontam, de certa maneira, para as tensões envolvidas no antissemitismo enfrentado pela sua família 
ao ter que fugir de Charlottenburg, em Berlim, na década de 1930. Dessa leitura, quem sabe, possamos entrever 
outras possibilidades de associar à memória as tensões contínuas entre o dentro e o fora do aparamento com a 
comunidade ao redor. Espaço-referente nas fotografias de Leila Danziger, a comunidade paralela ao edifício vem 
a ser agente de uma espécie de resistência e invasão para dentro dos cômodos do apartamento – pela janela 
escancarada para fora ou pelo reflexo dos espelhos dispostos sobre o apartamento fotografado. 

 

 
313 DANZIGER, Leila. Entrevista Leila Danziger. [Entrevista concedida a] Fátima Pinheiro. Transcrição de trecho da entrevista realizada 
em vídeo a propósito de exibição no XX Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, ocorrido em 2014. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=j4JLAcDFmNI> Acesso em 09 jan. 2020. 
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DANZIGER, Leila. Mirante [2012]. Impressão duratrans, caixa de luz, 30 x 50 cm. 

 
Existe algo muito singular nos projetos plástico-visuais de Leila Danziger com a memória familiar. Falo aqui 
especialmente de “Pequenos impérios” e de “Edifício Líbano” porque vejo neles uma espécie de aceno para que 
a partir de movimentos de manuseio com a matéria herdada – os objetos acumulados pelo pai ou o espaço do 
apartamento da família – venha a existir um trabalho férreo de operacionalização do luto, observado sobretudo 
pelas imbricações das séries com a morte do seu pai. Se por um lado é inegável que um luto mais íntimo subjaz 
essas produções, de maneira alguma podemos apagar a potência da experiência enlutada mais ampla em tantos 
outros trabalhos, como uma herança simbólica nos ecos da história dos seus familiares com a emigração. De 
uma certa forma, discordo da maneira generalizante que Freud afirma que todo luto, ao contrário da melancolia, 
vem a ser por natureza transitório, justificando essa aposta no fato de que ele, supostamente, se dissipa quando 
a libido recaísse sobre outro objeto de desejo. Quando há a impossibilidade de superação, poderíamos falar em 
melancolia, sendo forte a incompreensão a respeito de algo perdido indefinível. Posso arriscar dizer, então, que 
parece haver, no projeto de Leila Danziger, um contínuo trabalho de luto coletivo, um luto insuperável, um luto 
herdade pela ancestralidade, um luto que, por não ser uma experiência de testemunho direto, revisita a história 
dos familiares como esforço imperativo ético de não permitir o apagamento sem que para isso seja necessário 
monumentalizar a catástrofe. Vejo claramente, na trajetória de produção da artista, uma renovação constante 
nas formas de reiluminar os traços do passado e se aproximar da ancestralidade para dar conta de um luto de 
ordem coletiva, um sentimento de perda e de assombro histórico cujos vetores vão desde a lista sucessiva de 
sobrenomes Danziger na série “Nomes próprios” até trabalhos mais recentes como “Navio de emigrantes” e em 
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inúmeros exercícios artísticos que, de forma direta ou indireta, acabam atravessados pelo procedimento 
arqueológico de seleção, descarte e manipulação realizado no interior do espaço do pai, com o que por ele foi 
preservado e endereçado, com o desejo artístico de continuamente, através do arquivo, apontar um futuro. 

 
Incluindo-se no espaço externo sem a ele pertencer, os bonecos que figuram na fotografia “Mirante”, 
apresentada acima, parecem ilustrar a dialética ensejada pela artista em relação aos tempos e lugares. Para além 
disso, por outro lado, o arquivo do pai, esse espaço deixado em acúmulo de tantos papéis e documentos, abriga 
artefatos que, para Leila, como forma de sobrevivência e resistência da memória e da história, precisam ser 
reconfigurados a fim de que venha, ela mesma, um sujeito enlutado pela mácula da herança histórica, possa se 
apropriar afirmativamente a memória de seus familiares. Desde o título das obras até os materiais manipulados, 
substancial parcela dos trabalhos desenvolvidos por Leila pode ser lido como esforço para se aproximar das 
heranças, dos inúmeros documentos carregados pelo peso da história, das perdas e dos traumas do passado, 
para transformá-los em montagens, séries, fotografias, ressignificações coletivas que revelem não só uma 
reverberação do passado, mas assinalem um presente reinterpretado e um futuro possível. Revelar o espaço 
íntimo, adentrar seus pertences, abrir as gavetas, escancarar a janela para a paisagem outra: todos esses gestos 
pelo luto do pai produzem, na plasticidade e na poesia de Leila Danziger, subjetivações que também 
descambam em ensaios e em inúmeras reflexões teórico-críticas menos interessados em exibir narrativas 
pormenores de seus familiares – ou avançar sobre uma suposta verdade biográfica –, mas montados a serviço 
de uma reflexão histórica por meio da construção de certos “espetáculos de realidade”314. Ampliando um pouco 
o uso desse conceito, verificamos na formação híbrida dos seus trabalhos ensaísticos uma construção verbal a 
qual não interessa ser verdade ou ficção, traço prototípico da contemporaneidade, que ocorre em algumas 
produções de Leila Danziger mediadas de operações ambivalentes entre literatura, história, crítica e visualidade, 
sempre na busca de aproximações afirmativas da arte com a vida.  

 
Como exemplo, o belíssimo ensaio intitulado “De Charlottenburg a Copacabana” – construção textual que se 
vincula à mostra homônima e compõe a publicação do livro “Edifício Líbano” – ilustra bem o resultado híbrido 
do seu processo artístico maculado pelo luto de retirar a poeira do microclima que se construiu no apartamento. 
Todo seu intento em reabitar o espaço da casa, em suturar as feridas escancaradas, em adentrar ao inventário de 
acúmulos do pai é a sua busca enlutada, como a artista sugere, por alcançar uma “geografia conquistada por 
esforço pessoal, à revelia de todos, em segredo, mas em vão”315.  Esperava e temia o dia de revirar o espaço ao 
avesso, envolver-se com as ruínas, acreditando que ali, naqueles objetos, algum segredo aguardasse para se 
revelar a ela. Aos tantos papéis desprovidos de qualquer valor, aos certificados de garantia, às agendas em 
branco – Leila atribui um valor de documento aos artefatos mais abjetos com os quais se depara em seu gesto 
arqueológico: “Desejo apenas o que há de mais inútil / em seus arquivos”316. Mesmo às vezes sem saber o que 
poderá vir a fazer com tanto material acumulado, tantos “restos de compassos; bilhetes envelopados / uns nos 

 
314 Cf. LADDAGA apud PEDROSA, op. cit, p. 172.  
315 DANZIGER, Leila. De Charlottenburg a Copacabana. In: Arquivo Maaravi. Revista Digital de Estudos Judaicos da UFMG. Belo 
Horizonte, v. 3, n. 4, mar. 2009, n.p. 
316 DANZIGER, Leila. Ano novo. Rio de Janeiro: 7Letras, 2018, p. 14. 
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outros; moedas sem valor (vestígios / de dois ou três povos); sais de prata / com contornos familiares;”317, ela 
não deixa de apreciá-los como se descobrisse os tesouros mais valiosos de um império inacessível por tanto 
tempo, como se aos poucos conquistasse um território a ser desbravado. Daí, no ir e vir das escavações do 
arquivo, é interessante (e muito bonito) notar a sugestão do crítico Marcelo Reis de Mello, que percebe o cuidado 
delicado que a artista naquele momento, atravessada pelo luto intensivo, dedica aos objetos mais banais 
especialmente porque esses artefatos dispensáveis “não são meras coisas úteis, conservando-se como 
possibilidade a um ‘acesso de sentido’ – mais do que “acesso a um sentido” (como disse Jean-Luc Nancy sobre 
um fazer, poesia) – à vida do pai”318 . Cita Nancy para evidenciar que o processo arqueológico de Leila se 
assemelha ao próprio fazer poético, visto que ambos, à língua e aos artefatos herdados, encaminham a emulação 
de um sentido que vem da interpretação da própria artista, e não um sentido imanente. Em consonância com o 
luto e com a melancolia inerentes às várias faces de suas produções artísticas, na sobreposição constante de 
imagens e tempos, nota-se claramente que a sugestão sobre as práticas artísticas que envolvem o arquivo 
exposta em “Indicionário contemporâneo” atravessa substancial parte dos trabalhos de Leila Danziger: 

 
Mais espectros e menos monumentos parecem ser os resultados dos trabalhos com 
arquivos na contemporaneidade. Assim, se a batalha positivista e moderna se trava contra 
os restos espectrais, anestesiando-os ou recalcando-os em acervos fechados e 
enciclopédias que garantem um saber sólido, o gesto do contemporâneo é o de trabalhar 
– barbaramente, como diria Benjamin – com os restos, é o de acolher os espectros. Pensar 
os restos e os espectros, as ruínas e as sobrevivências é pensar o arquivo na 
contemporaneidade.319 

 
Reconduzo minha escrita agora, à guisa de conclusão desta parte, para pensar novamente na potência político-
conceitual que fundamenta o grandioso processo plástico-visual enlutado que dá origem ao trabalho de luto 
coletivo com arquivos públicos em “Nomes próprios”. Como abertura possível para pensar criticamente o 
transbordamento da imagem à palavra – ou a translação da palavra em imagem, ou a confluência da palavra na 
imagem – no trabalho de Leila Danziger com a memória da catástrofe, a poética de Paul Celan aparece latente 
em cada constructo, corre em direção à memória do trauma na busca de erguer uma experiência delicada da 
palavra e, principalmente, na palavra poética. Evidentes o cuidado e o apuro artístico que Leila Danziger também 
dispõe à palavra, à língua materna, nesse levante discursivo muito caro ao de Paul Celan, iluminado por seu 
testemunho. “Se o idioma pouco a pouco perdeu a opacidade, a poesia resiste a entregar-se”320, escreveu a 
artista acerca de sua atividade nem sempre pacífica com a palavra. Como confronto com o que é herdado ao 
homem, mas também interdito – a linguagem –, a experiência poética se constrói com o risco de desdobrar a 
língua ao avesso, afetar suas prescrições, atacá-la frontalmente, não deixar que ela seja capturada pela 
atrocidade ou pelo apagamento da história. Mais ainda, a tensão potencializada na ação de atrelar a palavra à 

 
317 Ibidem, p. 26. 
318 MELLO, Marcelo Reis de. Poesia, escrita insignificante. Balbucio, Desastre, Apagamento. 243 f. 2019. Tese (Doutorado em 
Estudos de Literatura). Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019, p. 139. 
319 PEDROSA, Celia et. al., op. cit., p. 34-35, grifo dos autores. 
320 DANZIGER, Leila. A língua paterna. In: Diários públicos: sobre memória e mídia. Rio de Janeiro: Contra Capa; FAPERJ, 2013, p. 
191. 
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visualidade nos constructos plásticos reforça o esfacelamento de fronteiras, a derrocada de muros em suas obras, 
como nos fala Florência Garramuño sobre a inespecificidade da arte contemporânea. O que sensivelmente 
exercita Leila, sobretudo ao avançar pelas nuances do testemunho historicizado de Celan, é o gesto de enfrentar 
a feitura de visualidades da memória consubstanciada às palavras poéticas, tudo como modo de reativar a 
memória pela via ao mesmo tempo sensível e contundente da criação artística.  

 

 

 
DANZIGER, Leila. Jardins do Líbano (todos nós) [2012]. Impressão jato de tinta sobre papel de algodão, 70 x 100 cm. 

 
Leila Danziger elabora uma produção plástico-discursiva delicada e política, que toma por horizonte a percepção 
sensível da experiência do outro; produção essa que se fundamenta como matéria residual, escavação do 
passado, alusividade às fissuras da memória, resistência à obliteração da história, leitura do presente; uma 
produção que vem a ser, antes de tudo, operação maculada pela barbaridade enfrentada pelos seus ancestrais 
sem que suas tramas precisem vir a monumentalizadas. Embora constantemente nos fale que a escrita literária 
venha ser uma espécie de “faixa bônus” da sua trajetória como artista plástica, as publicações de “Três ensaios 
de fala” (2012), “Ano novo” (2016) e “C’est loin Bagdad” (2018) claramente delegam ao poder agudo da poesia 
o desejo de aferrar uma experiência saudável com outras linguagens. Não menciono nessa lista o livro “Saudade 
de um punhal” (2019) pela dificuldade de afirmar seu lugar de “pertencimento” dentro da própria noção de 
poesia, bem como pelas nuances que se dobram no contexto de inespecificidade da literatura contemporânea. 
E está exatamente aí, nas indefinições e nos hibridismos, a tarefa prazerosa de pensar criticamente as produções 
da artista com suas operações teóricas e conceituais a respeito da consubstancia entre palavras e imagens. O 
gesto artístico por ela assumido em seus trabalhos nos incursiona a perceber, de saída, que quase todos seus 
constructos se coadunam às questões envolvendo a expansão dos gêneros no contexto de pós-autonomia da 
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arte. Evidentemente uma voltagem poética vibra em quase tudo – senão tudo – produzido por Leila. No entanto, 
partindo da reiteração plástico-discursiva potencializada em seus trabalhos, nas negociações do verbal com o 
visual, aproximando-se de um tempo que já se foi, poder fabular através do estranhamento com palavra poética 
também se torna imperativo de memória para a artista, como nos diz seu sujeito poético: “Eu sou o Arquivo / 
Construo a ficção daquilo que de fato foi”321. No fim das contas, se a linguagem poética em nada reconcilia, 
tampouco apazigua na relação com a linguagem, ela, como inevitavelmente assevera Roland Barthes, impõe-
se: “Mas a língua, como desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, nem progressista; ela é 
simplesmente: fascista; pois o fascismo não é impedir de dizer, é obrigar a dizer.”322 Por esse motivo, então, à 
revelia de tudo, Leila Danziger escreve. 

 

 
 

DANZIGER, Leila. Pequenos impérios [2012]. Impressão jato de tinta sobre papel de algodão, dimensões variáveis. 

 

 

  

 
321 DANZIGER, Leila. Três ensaios de fala. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012, p. 29. 
322 BARTHES, Roland. Aula. Trad. Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 1980, p. 14. 
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Tantas imagens que resistem à fita 

 

“Eu quero achar um canal que não seja uma lamúria.” 

 

Nuno Ramos 

 

Minha avó dormia de sapatos. Escuros e resistentes, o laço apertado prendia o calçado aos seus pés. Provocavam 
deformidades densas no calcanhar, cavidades intrusas, pele danificada que eu percebia, feridas vistas nos 
raríssimos episódios em que eu a encontrei descalço pela casa, com os pés à mostra, exibidos com pouca 
naturalidade. Ela não os retirava do pé para se deitar, seria isso, talvez, uma despersonalização que a obrigaria 
a perder ainda mais de si, de sua natureza. Um arbítrio a ela destinado na infância. Submetida ao domínio de 
uma força arbitrária desde sempre – a violência do outro sobre seu corpo – foi preciso estar pronta, ser uma 
estrutura em treinamento, um maquinário rudimentar de exercícios repetitivos de partida e fuga, aparelhada 
para ação corporal de correr para fora de casa. Essa é a potência de significação que aceito aqui, dando cabo a 
certa a carga de mistério encerrada em sua história. Minha avó foi obrigada a isso, a dormir de sapatos. Um 
adestramento que burlasse métodos de captura, ser um corpo que não tem o domínio sobre si para direcionar 
um itinerário de sobrevivência. O avançar do outro sobre si, os olhos que captam a opressão que chega, a boca 
que engole a seco a única possibilidade de sobrevida ao instante da guerra. Músculos sempre retesados para a 
corrida, feito os maratonistas saudáveis e velozes, desdobrados em múltiplas posições no circuito das estradas. 
Avançar a um só tempo expandido, não retornar mais ao ponto de início. Para não se manter estática, sucumbir 
ao medo, assim o controle corporal precisa ser pleno, ser um corpo inteiro, a respiração se manter constante, o 
esqueleto alinhado. O que realmente pode e alcança um corpo? Qualquer um no seu lugar deveria permanecer 
pronto. Explorar o caráter potencialmente móvel, consciente e racional de um corpo que ainda pulsa, que 
transpõe fronteiras para manter a vida assegurada, esse foi seu treinamento de guerra. Penso assim porque é o 
que posso e até aqui basta. Se o instante já não parece agradável e o passado permanece escondido, pelo menos 
a fabulação está ao alcance das mãos. Novas formas de habitar o mundo. Aprendo a interpretar as ruínas 
internas. Porque sobre os restos da história, por agora, nada mais eu posso contar. Fica tudo guardado de cor, 
ou a memória presa numa embarcação nunca devolvida ao mar. Se ouvi dizer que toda escrita é uma carta, e se 
toda carta é endereçada a alguém, pois que estes fantasmas sejam meus interlocutores ferozes, os passageiros 
de um barco que por aqui retorna à casa. Que venham todos correndo feito feras até a mim, os fantasmas, para 
embarcar ao oriente e pegar de volta à força tudo aquilo que nunca me foi dado.
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Carimbos que preservam a respiração 

 
“É preciso ir mais rápido do que essa parte de você que não escreve” 

 
Margueritte Duras323 

 

Ela se encaminha à rodoviária toda semana. Enfrenta o caótico trânsito carioca até chegar à estação. Prepara o 
corpo para o dispêndio de tempo, paralisada no ônibus que se movimenta. Cerca de 200 km na BR-040 
interligam o início e o fim do seu trajeto do Rio de Janeiro a Juiz de Fora. Estivera em seu atelier em São Cristóvão 
pouco tempo antes, participara de congressos dias atrás, falou sobre a melancolia, a corrosão dos jornais, o 
tempo. Desgaste de imagens – apagamento de fotografias, palavras subtraídas, carimbos pressionados contra 
os destroços da matéria-jornal. Seu processo de criação não sai de seu imaginário, insiste em atravessá-la 
enquanto observa a paisagem atravessar a janela. De Paul Celan recorda-se sempre, mas também de seus versos 
recriados em madeira e borracha, derretidos ao acaso pelo calor do sol. Há um descompasso entre o interior 
cinza do ônibus e o verde intensivo do lado de fora, as árvores e as casas que se turvam pela velocidade, uma a 
uma, o borrão que avança no exterior sem pressa. Tudo a coloca disponível para borrar fronteiras enquanto seu 
corpo fura os limites entre territórios geográficos. Pelo tédio da viagem, pela passividade do ato repetitivo de 
aguardar o desligamento do motor no destino final, ela se impulsiona ao novo. Mas se incomoda com o sujeito 
ao seu lado. Talvez não pudesse encerrar a visão, ou tentar dormir, percebera do homem que seus olhos eram 
opacos, um sujeito que encosta em seu cotovelo a seu contragosto. Por isso, mas não apenas por isso, ela começa 
a escrever o que enxerga. Acende a luz, incomoda-o com a claridade. Com o corpo vulnerável, encontra abrigo 
numa linguagem outra, nas palavras, e imagina o instante em que o poema estará pronto, mesmo em destroços 
frágeis, fruto do atrito da caneta no caderno de páginas amareladas apoiada no colo. Desatina a escrever em 
algum ponto do caminho, a iluminação a protege. Constrói um poema, finaliza-o, repete-o. Uma escrita que 
demanda a ação do seu corpo, um corpo vibrátil, dotado de uma energia em recusa de qualquer atrofia, sufoco 
ou asfixia. Escreve à espera residual da viagem, sensível à ação indelével do tempo. Para proteger-se dos 
monstros, dos fantasmas. Escreve sempre, seu corpo precisa da escrita. E, então, constata que a incursão por 
escritos poéticos, tão breves, tão densos, talvez fosse uma outra forma de estar a salvo do outro, mais próxima 
da poesia que a ronda, um modo de aceitar seu chamado.  

 
Quase impossível, para mim, pensar na produção artística de Leila Danziger, ou escrever algo sobre seu trabalho 
ensaístico, sem mencionar a percepção sensível do tempo marcada nas palavras pela artista. Essa cena 
narrativizada por mim, na qual uma mulher lê e escreve poemas sentada no ônibus, em busca de uma atividade 
imediata que dê conta de contornar não só o medo do outro, mas principalmente o escoamento improdutivo do 
tempo, opera como ressignificação da própria justificativa de Leila, tantas vezes contada por ela em congressos, 
eventos, aulas, sobre sua relação com uma literatura propriamente dita. Atribui à monotonia da paisagem, à 
repetição do que enxerga pela janela, a culpa por impulsionar a energia a qual operacionalizou o deslizamento 

 
323 Tradução do francês “Il faut aller plus vite que cette part de vous-même qui n’écrit pas” encontrada em publicação feita em 01 de maio 
de 2019 no Instagram da artista Leila Danziger. 
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da matéria visual para o universo verbal, passagem entre outras formas de ensaiar a escrira para burlar a 
experiência da repetição do caminho. Penso que em um instante cultural no qual se discute muito uma possível 
preponderância da imagem sobre o verbal, a artista conjurou a palavra para conviver com sua visualidade sem 
perder de vista a metáfora da ruína – escavação, exumação, perfuração do tempo. Embora muito pouco do que 
foi escrito nesse verdadeiro intervalo cartográfico entre cidades tenha sido publicado324, seus poemas mais 
recentes demandam, cada qual em sua medida, a escuta dos ruídos do seu atelier, ouvindo seus procedimentos 
técnicos, dispondo energia para lidar com os artefatos do arquivo do pai. Essa forma de manuseio da linguagem 
poética inaugura-se em Leila Danziger, em resumo, com seu corpo em movimento de escavação, disparando a 
produção de poesia sem perder de vista a relação com seus processos experimentais em artes plásticas. 

 
De modo singular nos seus mais recentes livros de poesia, Leila Danziger ora hibridiza, ora separa os discursos 
visuais, poético e ensaístico. Porque o imbricamento entre produzir e pensar é sinônimo de uma postura ética e 
estética adotada pela artista, quer acendendo fantasmas herdados pela ancestralidade alemã-judaica, quer 
apagando nomes em profusão no suporte em papel do discurso midiático. Como se torna possível entrever na 
escrita que se dá a partir dos materiais do estúdio, já em uma primeira leitura do seu trabalho poético nota-se a 
presença de uma metadiscursividade intensiva, uma autorreflexão permanente sobre seu fazer artístico, uma 
escrita de forte calibre performativo. Não é somente pela abertura do estúdio de criação e pela relação dialógica 
entre artes plásticas e literatura, contudo, que se carrega de potência suas produções verbais. Surge nela um 
modo de escrever a memória por si mesma, a escrita como certa forma de aproximar-se de uma ancestralidade 
aguda, iluminada pela força da poesia de Paul Celan em quase tudo que faz. É no âmbito do manuseio do legado 
íntimo para chegar à reflexão histórica sobre a invisibilidade das tramas no contexto das catástrofes que 
observamos sua faceta mais férrea, mais intensiva, como se empreendesse uma recusa de não apagar os 
contornos da sua narrativa familiar para apontar, tal qual uma flecha, para um latente luto coletivo e público que 
deveria estar na base da constituição da temporalidade pós-catástrofe. Não à toa, de quase tudo que perpassa 
sua carreira nas artes plásticas, Leila Danziger ficou amplamente conhecida pela corrosão dos materiais, 
promovendo uma experiência fascinante de escavação, apagamento e reconstrução de nomes e imagens 
ocultados pela tônica com a qual o humano vem lidando com hiper-aceleração do tempo. Com a sua resistência 
por meio do apagamento o qual produz o efeito de lentidão e oxigenação das matérias, os desafios de 
permanência mais vagarosa do tempo-agora materializam-se nos seus trabalhos plástico-discursivos.  

  

 
324 A narrativa elaborada para esta tese e as informações sobre o início do exercício poético de Leila Danziger surgem a partir de anotações 
feitas por mim durante a fala de Leila Danziger no II Colóquio de Tradução e Criação, realizado na Universidade Federal Fluminense (UFF), 
em 31 de maio de 2019. Em fala intitulada “Escrever com as ruínas da informação”, a artista plástica e poeta comentou sobre o hibridismo 
artístico que se exercita nos seus trabalhos poéticos, iniciado com mais força como forma de desestabilizar a monotonia da viagem do 
Rio de Janeiro a Minas Gerais. No colóquio, a artista menciona o poema “Monstro”, inserido na obra “Três ensaios de fala”, publicado em 
2012, como única publicação em livro de um poema produzido no intervalo dessa viagem interestadual. Sob o ângulo das linguagens 
que coexistem em sua produção plástico-verbal, o gesto multifacetado da artista – espécie de retroalimentação entre palavras e 
visualidades – incide na abertura de sua fala no colóquio para que se exponha o processo de introjeção da matéria vivida e a elaboração 
poética, simbolizando assim seu início enquanto artista plástica que, além de ensaísta, escreve poesia.  
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Nascida em uma família alemã e judia que imigra para o Brasil, a consciência e a reapropriação artística da 
memória do extremo pressupõe o inacabado que se faz sentir nas narrativas ou visualidades que se aproximam 
da temática da catástrofe de modo bastante íntimo, tomado de subjetividade. Fica evidente, então, que a base 
do seu processo criativo em visualidades e em literatura – e na hibridez da implosão da forma – é sustentada 
pelas nuances da experiência da catástrofe, mas nunca como reaparição da história com roupagem mimética. 
Para pensar a partir da força incontornável da memória, não encontramos, em sua obra, um intento de 
representação, consciente de sua impossibilidade; no entanto, e talvez seja desnecessário mencionar, também 
não há alienação. Sem se perder no peso da circunscrição de uma história corrosiva, Leila se coloca frente à 
vulnerabilidade de revolver a memória genealógica para atribuir a ela uma dimensão mais ampla de alteridade, 
de contato com um enredo mais amplo. Nesse sentido, a elaboração criativa a partir da mácula da catástrofe dos 
judeus no século passado se exterioriza não somente nos gestos de apagamento e inscrição, rasura e carimbo, 
mas também no arcabouço de leituras críticas e poéticas que atravessam sua escrita e ancoram seu desejo mais 
íntimo de exercitar a poética como impossibilidade de totalidade ou de reparação do dano. Ou seja, consciente 
da impraticabilidade de resgatar o passado como verdade, a melancolia parece subjazer toda sua produção 
porque, rodeada por essa clareza, as nuances ineludíveis de um sujeito histórico maculado pela precariedade 
constituem, grosso modo, a experiência artística caracterizada pela fragmentação e descontinuidade, por uma 
perda de unidade, por uma monumentalização à revelia. A experiência da Shoah – esse sopro que, para ela, 
reacende a impossibilidade plena palavra humanidade – surge como referência histórica fulcral no imaginário 
de suas produções visuais, poéticas e ensaísticas. Apagamento de imagens e inscrição de outros nomes – o 
impacto do seu trabalho plástico-poético ocorre não apenas pela intertextualidade com Paul Celan e outros 
artistas, mas se dá, principalmente, por ter encontrado ali, nas várias formas de arte com as quais flerta, em 
palavra e imagem, a necessidade de ressignificar subjetivamente a memória: 

 
Danziger recorre a Celan para fazer sua própria língua. Dessa língua revivida constrói uma 
poética do precário. Do “lixo” a artista faz uma obra crítica elaborada. O acumular do “lixo” 
faz dele um (des)arquivo daquilo que sobreviveu à catástrofe do progresso. Os vídeos de 
Danziger são como arcas que portam os escombros da Modernidade. A arte aurática só 
podia existir em uma era que se sentia totalmente encaixada na tradição. Danziger 
desenvolve uma poética à altura de nossa situação pós-histórica. Ao invés da continuidade 
da tradição, ela revela a continuidade da violência. Seu gesto é o de procurar criar um 
espaço que permita se romper com o fluxo constante da catástrofe.325 

 
Escombros acumulados revelam uma trajetória que se estende do público ao privado no trabalho de Leila 
Danziger. Livros e papéis desgastados figuram como seus materiais cultivados e manipulados como estratégia 
arquivista (ou anarquivista, como veremos depois) desde sua primeira exposição individual, em 1988, intitulada 
“Entre ciel et ruines”, projeto em que o diálogo interartístico já se insinuava sutilmente. Existe, assim, na 
trajetória de vasta produção de Leila, um ponto de contínua negociação entre matérias verbo-visuais, aspecto 
que me faz apontar, em medida bastante próxima, para o trabalho de Nuno Ramos com as linguagens em 

 
325 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Uma arca para a memória. In: DANZIGER, Leila. Todos os nomes da melancolia. Rio de Janeiro: 
Apicuri, 2012. p. 97-98. 
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entrechoque. Mais do que apostar na dominância que a energia da transformação incide sobre seus objetos, 
num quase contínuo apontamento para o que vem, a proposta de Leila – se é que posso falar de uma proposta 
no singular – parece se deter numa metáfora do tempo mais interessada nas ruínas, esses rastros que os homens 
acabam por deixar de sua própria narrativa. Como estrutura corroída por um tempo que passa, os papéis 
acumulados e as imagens desgastadas, tão emblemáticas na constituição do seu inventário de obras plásticas, 
assinalam uma quantidade de energia capaz de explorar e radicalizar os vestígios da memória na subversão da 
possível lógica do institucional da anamnese. E tudo isso aponta de maneira ainda mais aguda para a alegoria 
da ruína não apenas como desintegração pelo tempo, pela potência da temporalidade linear, mas, sobretudo, 
como espaço potencializado por um tempo residual, cujos vestígios das lembranças parecem cada vez mais 
extraviados. Sua poética e plasticidade, enfim, apontam para essa proposta central, como sinaliza a orelha do 
seu livro primeiro de poemas intitulado “Três ensaios de fala”, publicado em 2012: 

 
Só mesmo a arte para dar conta da matéria fluida e rarefeita do passado, da cicatriz, do 
trauma. Leila Danziger sabe explorar, em versos hábeis e precisos, as diversas 
possibilidades de dar corpo à memória e ao testemunho. Sua escrita percorre os rastros de 
um passado sempre presente – que se infiltra por entre os gestos e fatos mais cotidianos, 
que se impõe silenciosamente. Fotografias, recortes e anotações parecem saltar destas 
páginas, imagens de imagens que se entrelaçam com palavras. Transparente e invisível, 
pleno de si mesmo – o tempo e sua memória são recortados nesses versos, ganhando 
textura, cor, fisionomia. Perseguindo vestígios e heranças, tecendo intertextualidades, 
Leila desnovela narrativas e enredos. O resultado é uma poesia que reside no movimento 
contínuo de inscrição e apagamento, na fala que se ensaia a cada verso. E que nos toca, ao 
registrar o indizível em obra poética, em escritura.326 

 
Poderíamos nos questionar hoje, sobre de que é constituído o terreno descampado que habita os rastros do 
passado na arte, principalmente depois das apostas futuristas das vanguardas do início do século passado. De 
forma que substancial parcela da sua expressão plástica e poética se construa assentada sobre as imagens e 
objetos do passado, expostas quase sempre em ruínas e destroços, a memória que permanece concentrada nos 
materiais resistentes ao apagamento parece constituir, para a artista, uma espécie simbólica de enfrentamento 
central de uma informatividade acumulada no contemporâneo acelerado, contexto muito marcado pela cultura 
excessiva da imagem, incluindo aí os ciberespaços. Essa visualidade ruinosa aparece, ao longo da obra híbrida 
de Leila Danziger, não como forma de reparação de alguma violência física e simbólica sofrida, mas, antes de 
tudo, como concentração de iluminação sobre o tempo, uma luz capaz de atingir com força a história e a memória 
coletiva para dali reavivar seus sentidos, renovar seu tecido. Se em seu princípio a ruína encerra a força temporal 
e impõe sua aceitação na história, Leila subverte essa lógica ao criar um ponto de intercessão entre frações de 
passado e presente, entre coletivo e pessoal, público e privado, em bsuca de ler seus impactos no presente. 
Permitindo-se uma experiência de revolver a sensibilidade dos destroços que parecem à espera dessa 
iluminação sensível, uma reinterpretação possível, Leila deposita sua ação artística atravessada pelo luto público 
na ressignificação de sedimentos e de camadas da memória. Ela, a artista, abandona a suposta ideia de “verdade 

 
326 TRÊS ensaios de fala. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012, orelha. 
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história” para expor o gesto subjetivo de interpretá-la poeticamente, justamente porque se mostra consciente 
da precariedade de representação do passado. Não se furta de tentar uma aproximação com o que foi para expô-
lo em vestígios, ruínas, destroços revisitados. Daí resulta toda sua energia, a potência do corroer e do criar em 
seus constructos, na negociação delicadíssima de falar com os balbucios e gagueiras, ação que solicita 
intensivamente a poesia de Paul Celan. Guardadas as devidas proporções, as poéticas de Leila e Celan se 
entrelaçam inextricavelmente pela sensível dinâmica arqueológica que envolve ambos. 

 
“Escrever não é certamente impor uma forma (de expressão) a uma matéria vivida. A literatura está antes do lado 
do informe, ou do inacabamento”327. Tomo como disparo o pensamento de Gilles Deleuze sobre a escrita a fim 
de traçar linhas de fuga que acendam novas sensações de uma leitura-escrita de fricção. Isso porque, mesmo 
bastante sobrecarregado, exausto de tantas incursões epistemológicas, preciso novamente me aproximar de 
dois livros cuja força poética me levam a ver algo de inacabado, a presença de ruínas e destroços que apontam 
para novos caminhos de confluência entre visualidade e palavra no interstício entre arte e memória em Leila 
Danziger. Penso nesse corpo que escreve poesia há pouco tempo. Penso nessa matéria disponível às artimanhas 
da língua. Penso nessa mulher cuja experiência com visualidades impõe uma relação indelével com o verbo. 
Furar a linguagem, estilhaçar a sintaxe, desmontar as estruturas, misturar os ritmos – as escritas de “Três ensaios 
de fala” (2012), de “Ano novo” (2016) e de “C’est loin Bagdad” (2018) são partes integrantes do risco da 
memória, dos perigos de escavação do passado, marcados em versos que se instalam na página do livro quase 
como balbucios da lembrança porque “gaguejar é a consciência extrema do risco da fala”328. Gaguejar é o 
informe e o inacabado pensado por Deleuze. Enquanto no primeiro livro de poesia o corpo se expõe ao 
dentro/fora do atelier, compõem o segundo as formas mais sensíveis de encostar a palma da mão nos 
documentos do pai depois de a morte permitir a abertura das fechaduras do seu arquivo. Penso, então, nessa 
pele-escritora que escava a página para aí lidar com vestígios, com as alterações do tempo, com a dissolução dos 
corpos em queda. De tanto pensar, percebo que esse corpo ligado originalmente às visualidades se aproxima 
frontalmente da palavra, mas não sem estranhamento, porque impossível. Escrevo sobre esse corpo em 
desmonte da memória, trazendo-a à cena atualizada, de mesma forma que quero desmontar seus versos. 
Mesmo porque só posso me aproximar agora de qualquer leitura de poesia por meio desse gesto extrativo, 
desestruturante de qualquer fixidez, correlato ao que faz Leila Danziger com seus jornais, arrancando partes dos 
versos do seu espaço original. Sigo o rastro desse processo poético de aglutinar materiais para dissuadi-los de 
sua função primeira, escalpelando os versos como se faz com a pele das coisas, todas as coisas do arquivo. 
Mistura os versos fora de lugar para que eles, à deriva na página, junto às minhas palavras, possam produzir 
sentidos outros reunidos a partir de uma mesma enunciação.  

 
“Sobre a mesa de trabalho / a fita adesiva adere os jornais”329. É a partir desses versos que inicio a caminhada 
pelo fazer poético do primeiro livro de poesias publicado por Leila Danziger, um escrito de atelier, enxergando-
o pelo buraco da fechadura, como se meu olhar entrasse sorrateiramente em seu espaço. Se estava certo o 

 
327 DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1997, p. 11. 
328 DANZIGER, Leila. Três ensaios de fala. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012, p. 54. 
329 Ibidem, p. 14. 
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escritor argentino Ricardo Piglia ao dizer que a literatura é um laboratório do possível – um espaço aberto a 
experimentação, onde se dá a mistura do velho com o novo330 –, as vozes enunciativas presentes em “Três 
ensaios de fala” (2012) vêm pela literatura mostrar as possibilidades plásticas de aproximação da palavra com 
visualidades para expor, através da poesia, seus processos composicionais, seus percursos a caminho das 
imagens, suas emulações do real. De fato, ao longo dos poemas que compõem a publicação, há um esforço de 
abertura do espaço do atelier – seu laboratório de criação – para exercitar uma metaenunciação de artista. Um 
corpo que se coloca numa câmara de ecos – seu próprio atelier de trabalho – para enfrentar ora com precisão 
cirúrgica, ora com encantamento passional os mundos percorridos ao trazer à luz os percursos intensivos, falhos, 
descontínuos e informes de elaboração das obras. Talvez esse seja o primeiro momento fundador da poesia de 
Leila Danziger, a certeza de que o seu dizer de artista estaria imbricado de modo indelével à legibilidade que 
busca exercitar na negociação entre linguagens, fundamento agudo de sua vasta produção visual realizada até 
2012, quando publica seu livro de poesia pela primeira vez. Além disso, a memória familiar e os traços da 
ancestralidade judaica também se mostram agudas na obra, perpassando os poemas como um todo. Dentre 
tudo isso, na leitura do que chama do “estúdio verbal” de Leila Danziger, a professora e ensaísta Rosana Kohl 
Bines percebe a preponderância dos processos visuais como um decisivo gesto que se produz pela maneira ao 
mesmo tempo férrea e sensível com a qual a artista faz uso da palavra poética: 

 
Escritos em meio ao processo de criação das obras visuais, os poemas funcionam como 
esboços verbais da matéria plástica a ser moldada. No contato estreito com as tintas, 
pincéis, telas, tesouras e demais apetrechos do estúdio, as palavras adquirem qualidade 
tátil, transformam-se em entidades materiais, "seres de sensação" de natureza gráfica e 
sonora, passíveis de manipulação e abertos a operações de desgaste, semelhantes às que 
incidem nas superfícies múltiplas com que trabalha a artista – tecidos, folhas de jornais, 
papel fotográfico, película fílmica. De fato, o mundo verbal de Danziger é todo 
transpassado por outros códigos artísticos. As palavras manifestam sua vocação escultórica, 
tátil, cenográfica, constituindo verdadeiros "alfabetos físicos", de acentuada 
materialidade. A transferência dos poemas para o formato livro cria, portanto, embates 
potentes.331 

 
Redimensionados ao objeto livro, vinculado ao trabalho intelectual de repensar a melancolia, os poemas de 
Leila desestabilizam as estruturas fechadas do atelier para materializar o espaço numa dicção muito delicada – 
ora extensiva, ora fragmentada – da palavra poética. Nas composições poéticas de seu primeiro livro, o sujeito 
enunciativo mostra, aos poucos, no avançar das páginas, que “Cada frase é modulada a partir de um exercício 
rigoroso de / extração das palavras, presas a outras palavras (que pesam e se arrastam)”332. Nesse sentido, como 
sem fossem crianças dando as mãos para brincar, as palavras se apoiam no preexistir de outras palavras, 
carregadas de história, e assim, não sabe mais o início ou o fim desse percurso, apenas são engendradas 
estruturas frásicas, sucedendo novas relações verbais, puxando palavra a palavra, de modo semelhante ao que 

 
330 Cf. PIGLIA apud FOGEL Jean-François; RONDEAU, Daniel. Pourquoi écrivez-vous? Paris: Libération, 1985. 
331 BINES, Rosana Kohl. No estúdio verbal de Leila Danziger. Cadernos de Língua e Literatura Hebraica, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, v. 1, n. 12, 29 abr. 2015, n.p.  
332 DANZIGER, op. cit., p. 51. 
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a fita adesiva faz com a matéria do jornal. Daí vem a certeza de que o modo de leitura plástica de subtração das 
palavras – exercitado visualmente com arrancar violento da superfície legível dos jornais – vem também a 
reverberar força na dicção poética de corrigir uma hipermetropia do olhar sobre o presente. Às vezes se tem a 
sensação de que é o próprio atelier da artista que escreve, como se a comunidade de objetos com os quais 
trabalha pudessem narrar a transformação e o movimento aos quais são submetidos. Isso fica um pouco mais 
claro com a leitura de “Destroços”, primeiro poema publicado por Leila Danziger, em 2008, na Revista Rumor. 
Nesses versos, atravessados pela potência da poesia de Paul Celan, há a presença do sol que invade a janela em 
sua ausência e fez com que “as palavras  / de madeira e borracha / os carimbos / começaram a derreter e a 
gaguejar / – lallen und lallen”333 . Esse fato natural faz entrar em derrocada a estabilidade do estúdio no 
derretimento dos materiais que, se os assemelharmos à sintaxe desestruturada dos versos curtos, nos fazem ler 
o poema como o gaguejo sugerido pelo som estalado de “pallaksch, pallaksch”, extraído da poesia de Celan. 
Gosto muito de ler a intempérie inesperada a qual enfrenta o estúdio, os deslizamentos contínuos entre matérias 
e as alterações radicais dos artefatos de trabalho da artista, em contraposição ao que o sujeito poético enuncia 
como sendo uma ação vertiginosa “de uma forma não prevista no início do projeto”334. Que projeto anterior é 
esse a que o poema se refere? Recorro então a leitura do poema “A origem das coisas” para encontrar sugestões 
que respondam o que esse sujeito parece desejar antes de tudo. 

 
Se é verdade que em “Destroços” os movimentos poéticos da artista podem ser lidos como gestos incisivos sobre 
os materiais do seu atelier, se podemos reconhecer a poesia celaniana como concretude originária a qual irá 
vincular a palavra à materialidade dos jornais apagados, não parecerá estranho observar no poema “A origem 
das coisas” a força vital com a qual os objetos carregados de memória chegam até as mãos da artista na busca 
de algum sentido perdido, ou, ainda, na intenção de um reposicionamento frente ao tempo presente. De fato, 
no poema no qual a artista elabora uma espécie de apresentação originária de uma parte do seu trabalho, um 
gesto de ler a gênese do seu processo de releitura dos artefatos físicos do atelier e do arquivo familiar, as 
figurinhas que descambam em sua mesa, os restos de um apartamento devastado e, por fim, o resto de borracha 
no fundo do estojo, conforme aponta, são mediadores que induzem a artista a conhecer as partes das coisas 
antes de tentar alcançar o todo, a historicidade incrustada em cada artefato, sua chegada até suas mãos, o 
possível esquecimento que paira em cada um. Contrapondo-se ao oblívio, o ângulo pelo qual podemos observar 
a grande marca da poesia de Leila Danziger está no intento de reconduzir aos objetos ínfimos sentidos perdidos, 
revisitar pela palavra “uma arquitetura de coisas / da qual não me lembro cores, formas, nenhum detalhe 
sequer”335.  Mas seria possível alcançar o todo significativo? Justamente pela consciência da impraticabilidade, 
a artista envolve-se com a poesia para que produza uma realidade semântica a ser atualizada pelo olhar aos 
objetos miniaturizados ao seu redor, em busca de reposicioná-los na palavra “e ordená-los entre as coisas do 
esquecimento”336. Encontra-se, assim, a artista, em posse desses artefatos pequenos com os quais irá perscrutar 
a tarefa infinita da memória. Posso eu agora, com mais atenção, compreender a leitura de “Destroços”, visto 

 
333 Ibidem, p. 15. 
334 Idem.  
335 Ibidem, p. 45. 
336 Idem. 
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agora sob a luz da vinculação contingencial dos objetos com a história e a memória, e sobretudo com o 
estranhamento de uma voz “que queria apenas escavar e manobrar / os versos / como se faz com a própria / 
terra-areia-ar-eu-você-Ossip-Marina / e tantos outros nomes / todos os nomes / impronunciáveis”337.  

 

 

 
DANZIGER, Leila. Os que vivem à beira da dissolução [2012]. Impressão jato de tinta sobre papel algodão, 70 x 50 cm. 

 
Nada parece mais sensível na poética de Leila Danziger do que esse estranhamento frente à linguagem da 
poesia. Recordo-me aqui brevemente do ensaio “O uso dos corpos”, de Giorgio Agamben, para quem a 
linguagem vem a ser uma das ambivalências mais cruciais dos humanos, sobretudo à medida que ela é aquilo 
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que se apresenta no falante de maneira mais íntima e, ao mesmo tempo, de modo mais estranho. Dotada de 
falhas, rachaduras, atravancamentos – e mesmo com uma língua introjetada desde o nascimento –, somente o 
estranhamento com a linguagem (ou a busca indelével por atribuir sentidos a ela) que pode proceder a poesia, 
no contraponto entre o inteligível e o sensível da linguagem. Para o filósofo, a língua a ser dominada pelo 
indivíduo que se pretende poeta deve ser colocada sempre em posição estrangeira, renunciando suas 
convenções e despovoando seu uso ordinário. É privilegiando a relação entre poeticididade e estranhamento 
dentro da própria língua, em proveito de uma expansão de sentidos suscetível ao corpo que escreve, que 
Agamben irá dizer sobre os poetas: “Sendo assim, a apropriação da língua que eles perseguem é, na mesma 
medida, uma expropriação, de modo que o ato poético se apresenta como gesto bipolar, que cada vez mais 
torna estranho aquilo que deve ser pontualmente expropriado”338. Quando o indivíduo radicaliza a postura com 
a qual enfrenta a sua língua, ele se coloca na posição de realizador esse gesto pendular descrito pelo filósofo, ao 
mencionar que a aproximação. da língua com a qual tem familiaridade para apropriá-la pela poesia necessita, 
antes, de um afastamento capaz de provocar um abalo, um abalo, uma impropriedade, um estranhamento. É 
desse modo, também, como Leila Danziger parece se posicionar frente ao sofisticado e complexo universo da 
palavra poética, atravessada como cristal não só por visualidades, mas também pela contínua transparência com 
a qual exercita continuamente uma reflexidade literária sobre a própria linguagem verbal. Por isso acredito que 
a apresentação que Leila escreve em ocasião de um dos seus primeiros trabalhos visuais, intitulado “Cáucaso”, 
em 1993, venha a ser inconscientemente um sensível discurso de prefiguração da sua produção poética: 

 
O que move o trabalho é o princípio do desgaste, do acúmulo, da profusão. Profusão, no 
entanto, austera, que visa reverter-se em seu contrário – transformar o excesso em balbúcia 
–, salmodia de gestos íntimos. Verso e reverso do papel são trabalhados e o desejo, sempre 
presente, é penetrar em sua substância opaca e absorvente. Fazer, desfazer, refazer; colar 
e descolar. Todo resultado é provisório. Os títulos como colorações.339 

 
Dentre as possibilidades de esticar as implicações latentes entre imagem e palavra na poética de Leila Danziger, 
sobretudo pelo princípio do desgaste e da profusão, podemos considerar ainda uma leitura da capa de “Três 
ensaios de fala”. Como pode ser considerada a marca visual do livro, tendo em vista a ausência de imagens no 
interior da publicação, a fotografia que estampa a parte externa da obra é extraída da série “Leituras da 
melancolia”, realizada em 2012. Considerando o título da imagem e sua inserção dentro de uma pesquisa 
artística mais ampla sobre a melancolia, é inevitável pensar que “Os que vivem à beira da dissolução” (2012) 
engaja-se na produção de um objeto que aponta para uma releitura de vanitas – palavra latina que significa 
“vaidade ou futilidade” e, entrementes, representa um gênero alegórico de pintura europeia comum nos 
séculos XVI e XVII. Na possibilidade de alusão a esse modelo de pintura, cuja marca estaria da insignificância da 
vaidade devido ao aspecto efêmero e breve da vida, Leila dispõe um conjunto de borrachas desgastas pelo uso 
ao lado em sua mesa de trabalho, dando destaque àquela em formato de crânio. Mediadas pelo suporte livro e 
reposicionando criticamente à precariedade da vida, a exibição das borrachas na capa de “Três ensaios de fala” 
dialoga de imediato com o gesto estético e intelectual da artista em apagar a superfície dos jornais, processo de 

 
338 AGAMBEN, Giorgio. O uso dos corpos. Trad. Selvino Assmann. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 110. 
339 DANZIGER, Leila. Todos os nomes da melancolia. Rio de Janeiro: Apicuri, 2012, p. 164. 
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corrosão o qual não salva a matéria escrita do apagamento, mas, antes, por essa operação manual, devolve o 
olhar atento à página numa temporalidade menos violenta, menos atravancada pelos acúmulos. Apesar do 
tamanho esforço feito para ruminar a história entre o lembrar/esquecer, esse movimento permanente, a 
proposta estética corrosiva da artista (com as fitas extrativas, com as borrachas, com as palavras) parece constituir 
uma abordagem da história e da memória que subtrai a efusão excessiva das informações do presente não para 
retirar totalmente o passado do esquecimento por meio do monumento, mas, em outra via, para se aproximar 
dele por intermédio de uma sobreposição de temporalidades entre passado/presente capaz de atribuir um 
brilho novo – uma iluminação inédita – capaz de burlar a poeira e o tempo demasiado efêmero. 

 
De forma bastante evidente, a releitura do gênero vanitas nas imagens de “Os que vivem à beira da dissolução” 
se utiliza de uma inversão na matriz de cores relação às pinturas originais, que costumam ser escuras e densas. 
Recebem uma tonalidade mais suave no trabalho de Leila, e isso não me parece à toa. Se a obra poética também 
pode ser lida pela via da memória, a ideia mais óbvia é enxergar a composição visual da capa do livro como um 
modo de reforçar o caráter crítico – mas não moralístico como os vanitas de séculos passados – acerca da 
brevidade dos corpos daqueles indivíduos que estão sempre à beira do apagamento, destruição, ocultação. A 
variação na escala de tons da capa, como se pode perceber, faz esbater a coloração toda, torna mais branco o 
colorido sem opacizar a imagem, o que me permite ler essa estratégia como se remontasse à ultrapassagem 
que a artista empreende em seus trabalhos no que tange à monumentalização da história. Mais interessada em 
sugerir possibilidades de ampliação de sentido, o aspecto físico das borrachas torna-se a perfeita metáfora para 
o ímpeto de apagamentos sucessivos da história que constitui o presente como marca. Dessas miniaturas de 
objetos, observa-se uma alusão à ocupação quase em totalidade do espaço disponível ao enquadramento da 
fotografia, como se apontassem para a própria memória da catástrofe que permanece como um resto da história: 
“O que fazer com o resto da borracha no fundo do estojo, / senão inseri-lo na categoria dos pequenos desprezos 
de cada dia?”340, interroga-se  a voz enunciativa do poema. Mas a resposta não tarda, não desvia o percurso, vem 
à galope de sua própria boca, como se falasse obstinada e sensivelmente a respeito da antimonumentalidade, 
traço tão fundamental para as práticas da artista com as engrenagens da memória: “É importante respeitar seu 
corpo de opacidade / e ordená-lo entre as coisas do esquecimento”341. 

 
Mesmo sempre entrecruzada pela língua paterna, pela sonoridade estrangeira do alemão, é com o uso poético 
da língua portuguesa que os procedimentos do atelier não somente pulsam na produção verbal de Leila, mas 
também apontam para um uso muito forte da palavra em remissão ao pai. Porque não é apenas pelo que se 
convencionou chamar de escrita de atelier que se fixam os limites do seu fazer poético. De fato, o poema que 
compartilha o título com o livro é endereçado ao seu pai, esse homem cuja “Hesitação e balbúcia dão forma 
mais justa ao pensamento” 342 , porém leio seus versos com a convicção de que eles alimentam uma 
possibilidade de enxergar na figura paterna um duplo da própria artista, como se os abalos físicos do corpo dele 
pela doença também afetassem sua própria fala, provocasse a gagueira necessária à poesia, a legibilidade do 

 
340 DANZIGER, Leila. Três ensaios de fala. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012, p. 45. 
341 Idem. 
342 Ibidem, p. 51. 
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seus gestos artísticos, quase sempre dotados do desafio de impetrar uma crítica à certa temporalidade acelerada. 
Todas essas questões parecem evidenciar em “Três ensaios de fala” o nexo indissociável de sua poesia com o 
contrafluxo do tempo: “As frases aguardam em algum lugar de seu corpo / o momento oportuno de vir ao 
mundo”343.  Dando continuidade às modulações rítmicas de uma escrita gaguejante, quatro anos depois o livro 
“Ano novo” não se afasta da metalinguagem e a reposiciona mais intensamente como moldura para dar conta 
dos procedimentos de escrita e leitura – do vasculhar intensivo – dos objetos arquivados pelo pai durante toda a 
vida. Fazendo de tudo para “transformar o apartamento em espaço baldio / revelar o daninho dos arquivos”344, 
os versos do seu segundo livro de poemas também parecem mostrar como Leila Danziger transfere para seu 
corpo a paixão do pai pela materialidade de peças e de papéis banais, não raro desprezíveis, mas carregados por 
ele de sentidos e de afetos acumulados em tantos anos. Mais do que isso, para além das fotografias entremeadas 
aos poemas, na sua poesia ela desloca a visualidade com a qual observa de modo sensível o estúdio e o 
apartamento, ambos espaços deteriorados para sem trégua “calcular o que resta”345 dos documentos deixados 
nas gavetas, dos livros nas estantes, tudo o que ficou das incidências do pai, todos os restos de seu 
pertencimento ao mundo. Pensa as peças do arquivo, então, não como simplesmente carregadas por uma 
filiação com o passado opressivo da travessia em fuga pela sobrevivência, mas como motores de reflexão sobre 
a inscrição e interferência de toda essa memória no seu presente.  

 

 

 

DANZIGER, Leila. Todos os dias de nossas vidas [2013 - 2014]. 365 páginas de agendas de diferentes anos encadernadas, 27,5 x 
45 cm. 

 

 
343 Idem. 
344 DANZIGER, Leila. Ano novo. Rio de Janeiro: 7Letras, 2016, p. 30. 
345 Idem. 
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A propósito do trabalho de escavar o arquivo e encontrar distintos objetos 
colecionados pela figura paterna, o vocábulo vasculhar parece assumir um 
sentido ainda mais intensivo e afetivo aqui. Do instante falecimento do pai 
à ação de revirar seu apartamento, onde está “tudo agora / embaralhado / 
extraviado / vivo / em algum outro lugar da casa”346, o ato de vasculhar o 
arquivo aproxima a voz enunciativa de “Ano novo” do fantasma desse corpo 
paterno inscrito em cada coisa. O que quero dizer com isso é que, aludindo 
novamente às palavras de Barthes, há uma poeticidade sensível no 
vasculhar: “vasculho o corpo do outro, como se quisesse ver o que há dentro, 
como se a casa mecânica de meu desejo estivesse no corpo adverso”347. 
Considero, por isso, que o princípio do seu trabalho em “Ano novo” é a 
submissão afetiva a esse impulso de se apropriar do arquivo como forma 
possível de continuar se aproximando do corpo do pai, com uma certa ilusão 
de retorno anunciada no poema homônimo ao livro: “Arrumo a casa como 
se seu retorno fosse amanhã: / dez dias / depois dos fogos de artifício”348. 
Mas se o corpo não se encaminha novamente à casa, o esgotamento da 
espera indelével faz com que salte à consciência a ausência: “(Nenhuma 
língua em conforto – nenhuma geografia em comum.)”349. Para lidar com o 
arquivo de alguma maneira saudável, fazer do manuseio uma elaboração 
possível para o luto, o contínuo vasculhar do apartamento no sexto andar do 
Edifício Líbano conjura energia para movimentar as caixas e os móveis, 
empurrar o armário como se tivesse o peso de uma montanha, encontrar na 
parede atrás dele os vestígios de um tempo antigo, tal qual as escavações 
arqueológicas se deparam com um fóssil, o sujeito poético se defronta com 
“restos de coração, flor, boneca – / desenhos daquela que fui / para aquele 
que não está / e, creio, / jamais os viu”350. Lá, no apartamento, permanecia 
o mesmo silêncio instaurado pelo pai durante as quase nove décadas de 
vida. Entre tantos artefatos colecionados pelo imigrante desde sua chegada, 
a artista percebe a sonoridade latente a tudo; nota que os objetos é que 
finalmente começarão a falar por seu pai, na atribuição de sentidos que uma 
filha enlutada é capaz de depositar a cada peça, mas somente depois de 
compreender melhor “aquela morte extenuada / vinda momentos antes / 
dos fogos / de um ano novo / que iniciávamos / sem ele”351. 

 
346 Ibidem, p. 26. 
347 BARTHES, Roland. Fragmentos de um discurso amoroso. Trad. Hortência dos Santos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1986, p. 
93. 
348 DANZIGER, op. cit., p. 40. 
349 Ibidem, p. 41. 
350 Ibidem, p. 27. 
351 Ibidem, p. 31. 

Niterói, 13 de maio de 2019 
 

Prestes a dormir, pego o computador 
e volto a tentar escrever. Sem sucesso, 
só consigo retomar estas anotações no 

meu caderno. A questão mais difícil 
talvez seja que escrever virtualmente 

me condiciona à tarefa não raro 
ingrata de ser escritor e revisor 

constante do próprio texto. Toda vez 
que desço a página, passo meus olhos 

por tudo que estava pronto, por toda 
escrita em espera, e me sobe um 

desagrado fortíssimo. Nada parece 
bom, apago várias frases. Mas 

reconheço que escrever e corrigir 
possuem dinâmicas distintas. Revisar 

a própria escrita é uma força-tarefa 
que requer uma habilidade de 

afastamento do texto elaborado. 
Porque escrever estaria ligado à 

ordem de uma promessa; corrigir, um 
compromisso de regresso pelo 

espaço-tempo. Tudo isso parece 
bonito, imensamente bonito, mas 
apenas porque é muito mais fácil 

projetar essas coisas todas no plano 
das ideias. Na prática a tarefa é muito 

mais complexa. Se não escrevo e 
apago, se o texto permanece em 

suspensão tanto tempo, ali estarão 
restos de pensamentos que não 

servirão para me impulsionar para a 
frente. Preciso revisar para poder 

avançar, como um elástico que puxa 
para trás para depois lançar o objeto 

para frente. São noites como esta que 
me dão a certeza de que necessito 

com urgência ajustar as engrenagens 
da escrita. Mas por onde eu começo 

nessa empreitada? 
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Dividido em três seções autônomas – mas perfeitamente complementares –, a publicação de “Ano novo” 
sublinha um passo muito mais denso e refinado de Leila Danziger na poesia. Seus versos muito fragmentados 
e desintegrados entre si parecem expor a crença de que, para perscrutar o tortuoso caminho do luto atravessada 
pelos tantos afetos ambíguos despertados pelo imaginário depositado em cada peça presente no apartamento 
do pai, a artista só poderia encontrar na palavra gaguejante a forma cabível de se apoderar dessa herança, a 
mobilidade plástica de um discurso que atravanca na arqueologia do lar. Com efeito, toda desmontagem do 
apartamento ganha iluminação na primeira parte do livro, intitulada “Economia”, na qual os poemas podem ser 
lidos de maneira estanque ou formando ao todo um único constructo. Essa perspectiva “econômica” adotada 
pela artista parece a princípio colocar em cena o processo de análise e investigação dos mecanismos referentes 
à criação, à chegada e à utilização dos inúmeros bens materiais deixados pelo pai, todas as peças documentais 
as quais podem ser lidas tanto como um modo de comunicação, quanto como operação social desse indivíduo 
numa história na qual ele ocupa o papel do imigrante atravessado pelas culturas alemã e brasileira. Poderíamos 
nos questionar, sem medo, se a economia com a que a artista se envolve no arquivo paterno não seria 
justamente àquela carregada por um sentido de outra ordem, não mais tão analítico, mas um sentido que 
aponte para a economia enquanto procura de uma dialética da moderação, entre o dispêndio e a utilização dos 
objetos encontrados. Digo isso porque as palavras de Leila parecem atribuir às relíquias do pai um gesto de 
controle dos excessos, um comedimento poético necessário frente à coleção de agendas, recibos, livros e tantos 
outros artefatos acumulados. Quer incutir alguma força crítica e plástica à legibilidade a qual precisa restituir à 
cada peça deixada pelo pai, um sujeito que, na condição de imigrante alemão-judeu, deposita sentido às coisas 
tropicais pela sua visão de mundo incontornavelmente maculada pelo reconhecimento da catástrofe. É assim 
que a voz dos poemas, ainda na primeira parte, assume o vasculhar dos apetrechos do pai que se realiza na 
temporalidade dos efeitos gerados pelo contato: “Retomo seus gestos de puro dispêndio / sua contabilidade 
narrativa // e só eu sei / calcular o que resta / da soma / perfeita / _________ o saldo / das perdas dos dias”352. 

 
Passa a escrita a ser, então, o motor de ressignificação das ruínas que resistem ao tempo, das formas mínimas 
de memória que podem residir sob a poeira que paira na superfície de cada artefato que testemunha o vazio em 
que a casa se reconfigurou. Já referente à parte medial do livro, homônima ao título da publicação, penso que 
talvez pudesse ser intitulada de “retomada”, justamente por desnaturalizar a noção de renovação atrelada ao 
reinício do calendário e – como se a artista regressasse à casa e retomasse seu papel de herdeira – por consignar 
os signos do pai abrigados no espaço do apartamento. É aqui que observo um gesto de convivência mais intenso 
com os traços da ancestralidade; a meu ver, é aqui que as marcas de imigração alcançam um ponto mais 
afirmativo – o trabalho de luto em torno do desbravamento do arquivo promove uma reinvenção da própria 
relação com a qual a artista mantinha com a figura silenciosa do pai. Mas como poderia redescobrir-se à medida 
que redescobre o pai? Manusear o acúmulo de memórias deixada em cada objeto, intensivamente incorporado 
à revelia ao seu imaginário após a morte do pai, aparece como potência de fabulação da sua própria história por 
outro ponto de vista, com gestos plástico-poéticos livres de anacronismos. Resgatar os rastros de memória 
latentes em tudo, conviver melhor com os objetos para lê-los ao lado dessa fantasmagoria – assim parece dar 

 
352 Ibidem, p. 30.  
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um passo em direção à leitura da figura paterna, cujos “vestígios / ínfimos / de seu percurso / pelas páginas / 
expandem / minha leitura / como hiperlinks / para lembranças / de quando ele começou / a nomear o mundo”353.  

 

Não por acaso, na trigésima primeira página do livro, no fim de um poema a respeito de um sonho anacrônico, 
no qual recebia a notícia da morte do pai mesmo depois de ter rezado por ele, a artista dedica de modo explícito 
a escrita à lembrança paterna após citar os versos de Tamara Kamenszain: “O que é um pai? / Sonho que ainda 
o tenho. / Não rezem em meus ouvidos / pois vão me acordar”354. Para se manter próxima ao pai em afetividade 
contínua, a fabulação do sonho recebe repotencialização especial nos poemas. Reverberando a memória em 
cada palavra, a poesia é a matéria que não só lhe permite ir ao pai criança, mas também recuperar o tempo e a 
língua usada antes, no continente deixado para trás, vindo a ser duas marcas que aparecem na poesia apenas 
sugestivamente, conquanto se mostra forte o conjunto de singularidade dos rastros da diáspora judaica 
enfrentada por seus familiares. Permite, também, a artista, quase no fim da segunda seção do livro, apontar de 
modo sutil para um sopro leve de ar que vem do porvir, da sensação do que vem, e, como mencionado ainda 
na primeira seção, “e reservas de futuros / intactos / projetam-se”355. De modo preciso o ensaísta Gustavo Silveira 
Ribeiro nota o transladar de tempos na obra: 

 
Como quem fecha um ciclo, Leila Danziger de igual modo projeta o seu legado, lançando 
ao futuro a teia espessa de relações de pertencimento que estabelece com o passado e os 
seus mortos. Um outro elo da cadeia de tempos entra em cena, de vetor distinto, 
transtornando a visitação das coisas perdidas que marca tão decisivamente o corpo do seu 
livro: a presença pressentida do filho, também uma espécie curiosa de fantasma em Ano 
novo, posto que nunca sua imagem aparecerá inteira, plena, mas sempre a partir das suas 
marcas e pegadas – ou através da memória [...]356 

 
Percebidas muito bem pelo ensaísta, de fato há camadas de temporalidades muito fortes que continuam a se 
sobrepor umas as outras na seção final do livro “Ano novo”, como se cada página fosse um palimpsesto. Nas 
páginas finais a poesia se torna um grande contato com o legado feminino que culmina em sua existência: Irene 
e Martha estão expostas na fotografia inicial da seção, uma imagem descoberta no arquivo do pai a qual a artista 
compreende como um convite, um chamado para caminhar: “Sigo de braços dados com as duas mulheres / sob 
o fundo infinito / de uma curva da cidade”357. Caminham na direção da artista, as duas, com seus entraves com 
a memória e com a diáspora, de um lado a mulher “perdeu a linha materna / e um continente”358, e do outro a 
outra que “perderia um dia a memória”359. Como podem ser essas mulheres que a artista imagina mais do que 

 
353 Ibidem, p. 51. 
354 Ibidem, p. 31. 
355 Ibidem, p. 20. 
356 RIBEIRO, Gustavo Silveira. Luto e transmissão na poesia de Leila Danziger. Arquivo Maaravi: Revista Digital de Estudos Judaicos da 
UFMG. Belo Horizonte, v. 11, n. 20, maio 2017, p. 10. 
357 DANZIGER, op. cit., p. 79. 
358 Idem.  
359 Idem.  
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se lembra? Nos poemas derradeiros do livro, a artista promove um encadeamento geracional partindo da 
imagem e dos nomes das avós, e assim a voz enunciativa dos poemas se aproxima da fotografia dessas mulheres 
para capturar o que nelas vibra, o que há de semelhante entre esses indivíduos tão distantes no tempo, como 
um rito poético de acolhimento da memória. Penso novamente na imagem de Barthes diante da fotografia da 
mãe quando criança de modo muito semelhante a como imagino Leila Danziger observando a imagem das avós 
capturada antes de ela nascer. Em todos os casos, é o sobressalto frente às fotografias que fará a palavra circular 
por fragmentos das narrativas das gerações que se entrecruzam todas. Provavelmente é a epígrafe desta seção 
derradeira do livro, escrita por Marie-José Mondzain, que dá o tom e o compasso poético que pulsa e se obriga 
existir nas páginas finais pelas mãos de Leila Danziger: “Chamo de imagem o que habita o visível em termos de 
exigência”360. Flagrando o passado entre céus e ruínas, numa paráfrase do título de seu trabalho inicial, Leila 
Danziger em “Ano novo” inaugura mundos possíveis de existir após a morte do pai, evento derradeiro dor e 
surpresa apontam para as camadas heterogêneas de tempo que trespassam a pele de todos nós.  

 
Lentamente me afasto dos dois primeiros livros de poesia de Leila Danziger. É difícil impor a mim uma 
suspensão necessária para o prosseguimento da escrita, para o trajeto por outras vias. Convivi com esses livros 
quase diariamente durante um longo e intensivo intervalo de tempo. O que ainda me permite concluir mais 
alguma coisa sobre minha leitura de “Ano novo”, antes de apontar para outros trabalhos da artista, é a sugestão 
forte que emana da capa exposta acima: um convite para suspender o tempo veloz, interditar sua operação 
contínua, seu funcionamento pleno. Reler o sétimo poema do livro – ou a sétima parte do longo primeiro poema 
– me permite perceber com mais clareza o modo como a capa é fundamental para conhecer as singulares 
incorporações do tempo realizadas por Leila Danziger. Suspendendo a linearidade lógica do tempo, a capa da 
publicação do livro  “Ano novo” expõe uma imagem da série “Todos os dias de nossas vidas” (2014), cujas 
projeções subjetivas retiram as operações ordinárias do tempo no gesto de desfazimento das agendas 
colecionadas pelo pai, folhas soltas encadernadas junto às páginas das agendas da própria artista, em português 
e alemão. Em fluxos embaralhados de instantes e línguas, a materialidade das agendas é encarnada por uma 
temporalidade não homogênea, hierarquizada ou evolutiva “para ir além do fim / dos tempos”361. Seu esforço 
no sentido de criar uma incongruência de densidades temporais sustenta uma lógica regulada por indícios de 
história que permitem ver as várias passagens e dobras entre os anos que se misturam e se confundem na 
costura da encadernação. Mesmo acreditando que a fotografia serve de suporte para fundar uma lógica outra ao 
cronotópico das agendas, a condição perturbadora dos expressivos influxos temporais que emergem da série 
de imagens de agendas abre conexões para que a visualidade seja um espaço de deslocamento de tempos que 
vão do recôndito da ancestralidade até a presentificação. Sem abrir mão da memória, endereça o processo ético 
e estético ao seu pai: “Solto as páginas das agendas / libero os dias / embaralho semanas, meses, anos / modelo 
a massa do tempo que foi seu”362. Por insistir na falência anunciada do tempo acelerado e intensivamente 
vertiginoso, Leila Danziger apresenta no desmonte das folhas em branco das agendas uma iluminação para o 
que cada uma ainda guarda de futuro, para algo que esteja à espera de alguma ativação. 

 
360 MONDZAIN apud DANZIGER, op. cit., p. 76. 
361 DANZIGER, op. cit., p. 20. 
362 Idem. 
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Imagem anterior: 
 
Mãe, 1964 
Fotografia familiar armazenada em arquivo pessoal 
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Mãe 
 
Em grego seu nome quer dizer: 
 a que leva mensagens  

pelas palavras 
 
mas é por minha mão esquerda que você fala – 
 escrevo assim minhas palavras 
 na voz de uma mulher sagrada 
 
às pressas 
então 
inaugura 
sua história  
quase 
estrangeira 
ensaia 
uma música 
num idioma  
falado 
pela primeira vez 
depois de tanto  
tempo 
 
muda 
 
não sei onde 
se escondem 
as palavras todas 
o estalar de 
sua língua materna 
desterrada 
inconsciente  
desde o amanhecer  
em 1964 
 
naquele dia 
em que o silêncio 
iniciou súbito 
dentro  
e fora 
de você 
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Superfícies em funcionamento contínuo 

 
Encontra-se na segunda publicação de poemas de Leila Danziger o traço experimental mais agudo com o qual a 
artista irá elaborar o trabalho do luto através da palavra poética. Os delicados gestos artísticos exercitados em 
“Ano novo” (2016) com o uso sensível dos documentos recolhidos em arquivo familiar – como as agendas que 
a todo tempo expõem a vulnerabilidade da vida num memento mori – colocam em questão o empréstimo de 
energia de um corpo vivo para reinterpretar as minúcias da história de um corpo morto, um corpo estrangeiro 
outrora desterrado, empreendendo uma gestualidade retroflexa que faz a artista também olhar para si, mostrar 
a fragilidade de suas ferida, seu corpo afetado pela carga dramática do luto que vai ao seu encontro. Sem 
dúvidas, a artista expõe com delicada força o trabalho de luto em esvaziar do arquivo pai em “Ano novo”, 
entretanto, em trabalhos mais recentes, ela mantém uma espécie de continuidade de uma estética lutuosa tão 
sensível quanto, com a qual Leila enfrenta documentos virtuais para emular as pulsações da perda. Trago à cena 
a publicação de Leila Danziger intitulada “Saudade de um punhal [para Carol D'Utra Vaz]”, livro publicado 
inicialmente na “Coleção Orelhas Contemporâneas”, em 2015, pela Editora Circuito e reeditado em 2019 pela 
ArmárioAzul Edições. O que move a artista nessa publicação híbrida entre palavra e visualidade é a reativação 
do luto pelas postagens em plataformas digitais, feitas por uma colega distante, de cuja notícia morte Leila ficou 
sabendo apenas por um comentário que surge aleatoriamente em sua rede social. Coleta, então, os textos em 
virtualidade e os conduz à incorporação no livro, dispondo-os ao lado de imagens dos cadernos de anotação da 
artista plástica, como se potencializasse o atravessamento de linguagens totalmente distintas. Enquanto as 
publicações da colega virtual são feitas para compartilhamento público da rede, Leila expropria seus cadernos 
da esfera privada para que, página a página, o trânsito entre as substâncias das palavras exponha, no compósito 
do livro, a angústia insolúvel da perda. 

 
Em “Happy and bleeding”, ensaio de abertura dessa publicação, Leila Danziger vasculha os escombros da 
memória recente para convocar à palavra a narrativa do encontro desses corpos marcados pela ausência do 
contato, mas contemplados virtualmente pelos perfis digitais das duas mulheres. Narra o encontro que não se 
deu além da comunicação a distância, a troca de informações à deriva na rede – tudo foi muito fugaz desde o 
primeiro comentário feito por Carol na “uma extensão pública do ateliê”363 que era seu blog, em abril de 2009, 
até o curso interrompido das conversas anteriores sobre a poesia de Paul Celan e Yehuda Amichai, sobre “barcos 
em mares que não existem, xales de oração, vestidos que animam com o vento, djellabas”364. Palavras trocadas 
pela deambulação em rede, ou, aliás, pela contínua errância, para alargar aqui a noção de Roland Barthes sobre 
o amor que se interrompe, marcadas pelos encontros fortuitos. Atravessadas também pelos contatos efêmeros, 
pelos corpos moventes, pelas interrupções da fala, pelas falhas criadoras de vínculos imperturbáveis. Tudo são 
marcas de pertencimento a um tempo outro, dilatado pelas virtualidades da distância física dos corpos. Mas é 
do luto que se faz a publicação de “Saudade de um punhal”, nome do blog de Carol D’Ustra em apontamento a 
tradução do título de um conto homônimo de Robert Walser. Quem reconduzirá a recolha dos rastros dessa 

 
363 DANZIGER, Leila. Saudade de um punhal. Carol D’Ustra Vaz. Rio de Janeiro: Armários Azuis, 2019, p. 07. 
364 Ibidem, p. 07. 
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relação “cuja duração foi de um fósforo que se acende e se apaga”365 é Leila Danziger, que, na ausência do blog 
da colega, busca decifrar mais de sua vida por meio de publicações do Facebook e do Twitter, território desértico 
mantido ainda disponível após a morte, abrigo de corpos desterrados da vida virtual. Seu belíssimo gesto de 
composição do livro pelo arquivo-virtual é atento e sensível à captura dessa voz silenciosa de Carol D’Ustra, desse 
corpo espectral disponível apenas de costas, pelos contornos e beiradas de uma vida desapropriada e recriada 
em “Saudade de um punhal” pela força plástica dos encontros, lançados ao presente pela fruição artística 
possível de se alcançar no trabalho intensivo do luto – “E resta uma voz, uma escrita tênue, embrionária, 
decididamente polifônica, ávida por interlocução, cujos vestígios reúno aqui”366.  

 

 

 
DANZIGER, Leila. Saudade de um punhal. Carol D’Ustra Vaz. Rio de Janeiro: Armários Azuis, 2019. 

 
Há uma carga poética aguda na associação de imagens feita no trecho publicado on-line por Carol D’Ustra: 
“descasca o tempo, conta as amêndoas, dorme e sonha”367. Não creio, pensando na forma, que “Saudade de um 
punhal” se trate de um livro de poemas propriamente dito. Não sei dizer também se é um livro de imagens, ou 
um livro de artista. Modos de execução apropriativa como os ocorridos no livro me fazem apostar num gesto de 

 
365 Ibidem, p. 08. 
366 Ibidem, p. 10. 
367 Ibidem, p. 35. 
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escrita curatorial, gesto crescente no contemporâneo. Contaminada pelo trabalho de recolhimento dos vestígios 
verbais não raro poéticos de uma vida silenciada, a experiência de composição do livro aponta radicalmente para 
um método de trabalho singular de apropriação de documentos imateriais, os quais são subvertidos e 
apresentados para exposição no suporte físico do livro. Por assim dizer, como um museu afinado à 
experimentação da memória em matéria plástico-discursiva da arte. Deslocados da funcionalidade à qual foram 
destinadas originalmente, as postagens virtuais de Carol D’Ustra adquirem complexidade no livro de Danziger 
à medida que, guardados os desejos dos familiares, essas escritas-fantasmas que “oscilavam entre o comentário, 
o ensaio breve e o poema em prosa”368 permaneceriam à deriva na rede, em circulação indefinida, expostas no 
jogo ambivalente entre fixidez da página e o alcance possível de cada compartilhamento em rede. De mesmo 
modo circunstancial como a conversa entre as duas ocorria em rede, é por um informe no blog de Carol D’Ustra 
que a artista, ao entrar no domínio virtual acaso, se depara com a notícia do seu falecimento: “Certo dia, ao visitar 
seu blog, não encontrei nenhuma nova postagem, mas um comentário trazia a notícia de sua morte, ocorrida 
em São Paulo, em uma madrugada fria de sábado, 30 de maio de 2009” 369 . Passando por cima dos 
acontecimentos do mundo naquele dia, com a consciência alheia a todo o resto, Leila se lembra de se deparar 
com a frase “abrir avenidas pela casa”370 grafada em sua agenda. Parecia, então, encontrar ali um chamado. 
Disposta a “decifrar a fricção desse encontro feito apenas de escrita”371 e à distância dos corpos, mas dispondo 
apenas das postagens de Carol D’Ustra, Leila Danziger empresta sua sensibilidade a uma espécie de curadoria 
dos vestígios, não para expor um processo de escrita biográfica, tampouco para dar precisão às ruínas do 
pensamento do outro alhures, mas, ao contrário, assim como parece realizar na exposição visual “Greifswalder 
Strasse 138”, em 2013, para restituir voz aos mortos, erguer uma moldura física para as memórias, ambos 
atravessados pela força do luto e pela glória da incorporação do corpo à escrita. 

 
Estou querendo mostrar aqui que Leila Danziger dá um passo adiante nas formas de manuseio com a elaboração 
do luto e com a memória inscrita em mídias digitais na publicação em questão. O que outrora dava enfoque ao 
procedimento de descascar os discursos jornalísticos, ao reposionamento das imagens na página e ao arquivo 
paterno, mais recentemente, em “Saudade de um punhal”, o modo de trabalho da artista está na operação de 
um gesto de escrita mais curatorial do que criativa, no qual a palavra de outrem ganha centralidade no projeto 
para atribuir a ela outras significações possíveis. De fato, isso aponta para as possibilidades de pensar a questão 
da autoria na contemporaneidade, um período em que a fragmentação e pulverização dos discursos tem 
alcançado níveis mais intensos no campo das artes, fomentados, sobretudo, pela cultura midiática. Não se trata, 
na construção do mais recente livro de Leila, do que exatamente a artista quer escrever, tampouco sobre a 
matéria que está sendo utilizada, mas, antes, a junção entre a imagem dos cadernos com as postagens extraídas 
de redes sociais problematizam os modos de apropriação, utilização e agenciamento de um discurso 
preexistente, o que vem a ser uma prática de produção a qual deixa em evidência as dinâmicas do que se nomeia 
hoje de escrita não criativa, empenhada em esvaziar o grandiloquente e ulterior poder que a palavra 

 
368 Ibidem, p. 09. 
369 Ibidem, p. 07. 
370 Ibidem, p. 08. 
371 Ibidem, p. 08. 
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“criatividade” recebeu em vários pontos na história da arte. Está mais do que claro que esse modo de produção 
não criativa aponta para as variadas criações vanguardistas como, por exemplo, os trabalhos plástico-visuais de 
Marcel Duchamp e Andy Warhol. Impossível não lembrar aqui, no campo da literatura, do conto “Pierre Menard, 
autor del Quijote”, do argentino Borges, narrativa na qual um escritor deseja intensamente recontar a história 
do cavaleiro da triste figura fazendo uso exatamente das mesmas palavras de Cervantes. Se o ato de elaboração 
não criativa consiste na reconfiguração e nas novas perspectivas com as quais um discurso já pronto passa a ser 
lido depois da apropriação, podemos dizer, nesse sentido, que em “Saudade de um punhal” o gesto autoral de 
Leila Danziger ganha novos contornos autorais, os quais ultrapassam a já executada técnica de citação 
intertextual e apontam para uma certa apropriação do falar do outro.  

 
Frente à poluição e ao acúmulo de informações do ciberespaço das redes sociais, a escrita de Leila Danziger 
nesse recente livro deixa em evidência a capacidade sensível da artista em produzir subjetividade a partir da 
ação da seleção, extração e organização de excertos de postagens digitais, como novas operações do trabalho 
de arquivo. Ganha destaque, para mim, o fato de que o processo curatorial não implica a originalidade do ato 
criativo, aspecto historicamente atrelado à produção de textos; ao contrário, o uso sem qualquer manipulação 
das postagens de Carol D’Ustra no suporte-livro de “Saudade de um punhal” está calcada sobretudo na prática 
de recorte e colagem, a qual tem propiciado a geração de uma gama vastíssima de textos literários nos últimos 
anos, que não está preocupada com registro ou documentação dos discursos alheios. Maneiras de se apropriar 
da matéria – e também as formas de manuseio, expansão, redimensionamento do discurso de outrem – ganham 
contornos e significações ampliados via imersão da palavra do outro num discurso novo e/ou num suporte novo. 
Novamente, como observo na proposta estruturante do livro de Leila em homenagem à amiga, apropriação das 
publicações não é apenas a duplicação do discurso em outro espaço, e sim um modo de curadoria que exterioriza 
o encontro e o choque com a palavra de alguém alhures, cuja possibilidade de fala não existe mais, um trabalho 
muito fortemente atravessado pelo luto. O particular modo de estruturação do livro mobiliza desvios nas 
molduras e nas formas de criação, colocando a literatura como produtora de uma ação de agenciamento de 
materiais variados, produzidos fora do circuito das artes. Penso aqui no texto crítico “Poesia, documento e 
autoria”, ensaio no qual Diana Klinger irá pensar a respeito dos questionamentos da noção de autoria, bem 
como dos estranhamentos possíveis na percepção do real a partir do uso de documentos na literatura: 

 
[...] o que interessa pensar da relação entre a poesia e os documentos não tem a ver com 
uma operação de registro, na linha de um realismo ou um neodocumentalismo. Também 
não se trata de “poesia de circunstância”, porque esta aponta para uma situação referencial 
a partir de uma elaboração poética de um sujeito [...]. Em outras palavras, não se trata de 
uma representação do real, mas de uma repetição de discursos. Dessa forma, esses 
poemas, essas performances ou esses livros de poemas que se recusam a assumir a 
primeira pessoa, ou a fazê-la coincidir com a ideia de autoria, colocam em suspense não 
apenas a noção de criação mas também de subjetividade a ela associada.372 

 

 
372 KLINGER, Diana. Poesia, documento, autoria. Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, Brasília, n. 55, set./dez. 2018, 
p. 29-30. 
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Mas o que esse comentário crítico em especial parece dizer? Mesmo que essas palavras extraídas do ensaio de 
Diana Klinger estejam propriamente focadas em pensar a noção de impessoalidade a partir da construção dos 
vários “eus” em anonimato subjacente a determinados constructos artísticos de Carlito Azevedo e de Roy David 
Frenkel, por exemplo, trago-as aqui pela força que me faz pensar as novas percepções da realidade – ou como 
defende a ensaísta “um desajuste na percepção do real”373 – tendo em vista que, no caso produzido pela escrita 
curatorial de Leila Danziger, o discurso redimensionado promove novas formas de produzir significações a partir 
do documento virtual. Pertence à produção de “Saudade de um punhal” a utilização de escritas virtuais 
perecíveis, submetidas à transformação para impressão física, o que faz a mensagem adquirir uma duração que 
ultrapassa o momento da publicação online e se reposiciona no emaranhado de informações criptografadas na 
internet. Postagens em redes sociais, ainda que possam ser resgatáveis, são feitas para provocar o efeito no 
tempo curto em que durar o alcance da publicação. Menciono-as como materiais perecíveis porque, apesar de 
estarem na rede numa temporalidade indefinido – quase impossível se tornou apagar completamente uma 
informação on-line –, esses documentos acabam se perdendo e se silenciando quando pouco reverberados no 
interior do acúmulo discursivo nas sociais plataformas digitais. Estou querendo dizer que há um valor curatorial 
e documental que sobressai da postura arquivista com a qual a artista se dedica a reorganizar as publicações 
sem materialidade física deixadas pela amiga virtual. Do lado da fotografia dos seus cadernos de anotações, o 
projeto imagético-linguístico de Leila Danziger de apropriar-se das postagens metafóricas, aforísticas e poéticas 
de Carol D’Ustra colabora para a compreensão da memória pela prática curatorial, privilegiando a relação entre 
poeticidade, visualidade e virtualidade no suporte livro. Curadoria, de fato, por ser um gesto de escrita artística 
que capaz de promover significações outras a partir da apropriação de discursos preexistentes. Porque é no 
juntar das palavras de Carol, no acolhimento da ruína de suas palavras, que Leila Danziger reativa a memória e 
reelabora o luto pela amiga espectral: “Guardo a lembrança de sua última postagem, que descrevia um percurso 
de alguém arduamente treinado em inconstâncias, uma fuga-em-abismo por entre estações de metrô e linhas 
de ônibus, cujo ponto de chegada era o link para um outro blog”374. 

 
De fato, como se percebe, o trabalho marcado pela experiência do luto transborda o universo familiar em práticas 
mais recentes. Outros projetos artísticos, como a anterior e belíssima publicação de “Ces’t loin Bagdad 
[fotogramas]”, realizada em 2018, promove não só uma imagem incisiva da operação da arte como reação à 
perda de um ente, mas também uma nova voltagem para o tensionamento da relação plástico-discursiva na 
obra de Leila Danziger. Enquanto haveria um traço inconsciente na melancolia, nos diz Freud, o enlutado 
reconhece claramente aquilo que foi perdido e, por isso, no desligamento penoso e irremediável da libido frente 
a esse objeto, torna-se possível o desafio de criar intensidades narrativas ou reelaborações da perda como forma 
de povoar parcialmente o mundo com o objeto perdido. “No início, / o golpe – / a luminosidade / excessiva / do 
monitor” 375  – a fala do sujeito poético que aparece no início de “Ces’t loin Bagdad” começa a falar pela 
anunciação da imagem cortante da informação da morte, carregando de tons de angústia as indeléveis camadas 
de tempo que se sobrepõem do início da escrita enlutada até sua retomada, alguns anos depois. Esclareço aqui: 

 
373 Ibidem, p. 30. 
374 DANZIGER, op. cit., p. 08. 
375 DANZIGER, Leila. C’est loin Bagdad [fotogramas]. Rio de Janeiro: Megamíni, 2018, p. 09. 
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toda a sofisticada construção dos versos de “C’est loin Bagdad” é o resultado ambivalente da ativação e da 
reativação da experiência de luto, ocorrida inicialmente em 2012, quando a artista começa a escrever os versos 
– mas não conclui à época – como via para processar subjetivamente através da palavra o falecimento da amiga 
diretora de cinema Valérie Brégaint. Por outro lado, como se nunca tivesse se resignado em acatar o fracasso da 
escrita interrompida, enfrenta novamente a obscuridade do luto e reativa obstinadamente sua operacionalização 
no despojar das palavras após o inesperado evento de se deparar, em 2015, com uma postagem da amiga 
reaparecida forasteira por acaso em sua linha do tempo – “uma de suas postagens ressurgiu, viva, relançada por 
algum ‘like’, desfilando feito nova na minha TL. O susto me fez retomar a escrita e visitar seu perfil como quem 
assiste um filme”376.  

 

 

 
DANZIGER, Leila. C’est loin Bagdad [fotogramas]. Rio de Janeiro: Megamíni, 2018, p. 44-45. 

 
O que me parece fundamental na Leila Danziger com a experiência de escrita de “Ces’t loin Bagdad” é a revelação 
do pensamento sobre como as mídias sociais hoje são absorvidas pelo trabalho de luto, transformando, 
expandindo e ressignificando as perdas dos entes que virtualmente permanecem fixados em palavras e 
fotografias nos descaminhos da rede. Tudo ainda é bastante inconcluso no contexto recente da cibercultura, mas 

 
376 DANZIGER, Leila. C’est loin Bagdad [fotogramas]. Texto de apresentação publicado on-line no site da artista em 29 de maio de 
2018. Disponível em: <https://www.leiladanziger.net/single-post/2018/05/29/Cest-loin-Bagdad-fotogramas> Acesso em 13 jan. 2020. 
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é interessante pensar nesses arquivos virtuais que, de alguns anos para cá, podem até ser designados para 
serem deixados como herança a alguém a partir de uma função das próprias redes sociais. Como pensar na 
administração da página de alguém que se foi sem usurpar o seu lugar ou despersonalizá-la? Podemos também 
falar em trabalho de arquivamento quando se tratam desses objetos criptografados em rede? Como eu disse, 
sem afirmar uma análise pontual e afiada sobre isso, a dinâmica da herança virtual reforça a questão da 
apropriação do que já existe on-line em propriedade do outro como uma ferida em aberto em rede. De fato, é 
inegável que parte da poesia e da arte na contemporaneidade se utilizam dos artefatos virtuais, como aponta 
Leila Danziger a respeito do “Livro da postagens”, de Carlito Azevedo. Mas no caso específico de Leila Danziger, 
é clara e sensível a forma como a artista busca explorar, recuperar e reposicionar no tempo presente a modulação 
lutuosa por vidas espectrais condenadas de modo indefinido – positiva ou negativamente – a permanecerem 
presas às plataformas digitais, tornando-se humanos desincorporados, “pequenos condensados de vida que 
ficam lá em suspenso”377. De certa maneira semelhante à estruturação de “Saudade de um punhal”, que foi 
realizada quase um ano depois, a artista faz com que a publicação do livro “Ces’t loin Bagdad”, com os poemas 
finalizados em 2017, cinco anos após o evento que lhe dá origem, seja o suporte onde escolhe contar em voz 
baixíssima, como se fosse um segredo, seu modo de entrever pelas nuances da palavra uma aproximação com 
essa vida esfacelada da amiga. Como coloca delicadamente o sujeito poético do livro: “Certos dias / os algoritmos 
/ que nos governam / fazem surgir / seu nome”378, o endereçamento da poesia à amiga atesta a força do acaso 
e, assim, conjura sua presença na obra, convoca seu não desaparecimento totalizante, solicita com força à escrita 
um “recuo ao nosso tempo em comum”379.  Se uma resposta para esse chamado é possível, ela reside no esforço 
de elaborar o luto para um dia, quem sabe, compreender um pouco melhor esse fluxo incessante que se alastra 
da vida à morte em todos os humanos sem exceção. É na deposição de palavras no papel que o luto aflora: 
“Escrevo pela década / incompleta / pela festa / de cinquenta anos / que não houve // nunca houve festa aqui / o 

que houve foi / a galope cavalos”380. 

 
Nesse sentido, é precisamente no gesto de materializar no meio impresso o que era digital que se torna possível 
propiciar novos rearranjos de interpretação da matéria do arquivo virtual. O suporte do livro vem a ser, então, 
tanto em “C’est loin Bagdad” quanto em “Saudade de um punhal”, o espaço de autopreservação do contato 
pessoal em meio à impessoalidade da rede, um meio-tempo absorvido no processo do luto, um tempo agora 
anestesiado pela distância dos anos, o único espaço físico com o qual é possível recuperar o convívio, mesmo 
atravessado pelo desencontro dos corpos. Em vez de escrever como intento de se libertar do luto, a capacidade 
de percepção de Leila sobre o grau com o qual foi atingida pela perda de uma grande amiga faz com que as 
ligações com esse sujeito desaparecido sejam ainda mais potencializadas no livro. Quando não se tem 
necessidade de energia forçosa, pois os algoritmos arrastam por acaso as informações para o alcance do seu 
olho, a artista reintrojeta o ente perdido como forma afirmativa de reestruturar seu mundo interno, uma nova 
ativação do processo de luto. É então através da escavação da página virtual da amiga, seu arquivo disponível 
em rede, que os elos entre as duas mulheres são revigorados por meio das sensações de colocar as publicações 

 
377 Idem. 
378 DANZIGER, op. cit., p.16. 
379 Idem. 
380 Ibidem, p. 27. 
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a salvo do apagamento do tempo voraz, sendo assim os fotogramas extraídos da página virtual para serem 
mediadores entre lembrar e esquecer. Das ruínas imagéticas à disposição no perfil do Facebook de Valérie 
Brégaint surgirão os fotogramas desfocados que aparecem em díptico no final do livro de Leila Danziger, 
imediatamente após seu longo poema dividido em nove partes. 

 
Estruturado por meio do que considero uma escrita que se vale da curadoria, no livro de 2018 a linguagem da 
arte coloca em ressonância a poesia autoral com a apropriação das postagens deixadas nas plataformas digitais. 
Com um poema fragmentado em nove partes colado à série de imagens do filme “C’est loin Bagdad” – rodado 
pouco tempo antes do primeiro contato entre as duas – Leila Danziger elabora a publicação (homônima à 
produção cinematográfica da amiga) como um modo vital de não deixar morrer seu desejo íntimo de se 
inscrever nessa película que subjaz a amizade: “Procuro fotogramas / de C’est loin Bagdad / mas tudo / é mesmo 
muito longe / agora”381. Porque as nove partes do poema não só atravessam os fotogramas extraídos da rede 
social, mas constroem uma sensível morada para as linguagens artísticas díspares, a poesia e a fotografia, ambas 
carregadas de uma potencial forma de retornar à imagem o afeto da perda. Sua investida pelo arquivo imaterial 
opera entre afetos para permitir algum aparecimento da amiga em outras zonas de visibilidade. Quando são 
projetadas nas páginas do livro, os fotogramas de Valérie Brégaint acabam preservados da ocultação comum 
aos excessivos túmulos digitais, cheios de acumulação, então passam a ser postos a salvo do silêncio que 
reverbera nos arquivos on-line dos sujeitos que já não ocupam mais aquele ciberespaço. Em relação afetiva 
contínua com o filme produzido pela amiga, a elaboração do luto de Leila Danziger combina a escrita poética 
com o processo curatorial de selecionar os objetos espectrais do arquivo virtual da amiga, as postagens 
sobretudo imagéticas, seu filme “disperso / em fotogramas / encriptados / em nossas redes / de rumores”382. 
Empreende essa tarefa não para curar-se do afeto enlutado, tampouco para desinibir o ego e liberá-lo para os 
investimentos porvir em relação às coisas disponíveis no mundo físico. Se a elaboração do luto pela linguagem 
da arte é inevitável para Leila Danziger, será a epígrafe escolhida para o livro que conduzirá a explicação ao 
possível do livro, pois, nas palavras de Marguerite Duras citadas: “há filmes que ficam, há filmes que se dissipam 
nas horas que se seguem à sua visão”383. Como aparição intangível do passado pela virtualidade de um filme 
que fica, ou como férrea renúncia ao desvincular-se da integridade das publicações visuais em suspenso, o 
desejo assumido pelo sujeito poético de “C’est loin Bagdad” é também se inscrever na película permanecida no 
olhar, adentrar na imagem pelo que ficou dela, para que nesse gesto de inclusão seja lícito levantar sua dúvida: 
“A vida / será então o sonho / deste filme / interminável?”384.  

 
Mesmo que toda experiência enlutada seja um desafio psíquico intensivo e teoricamente passageiro, Freud 
possui uma belíssima passagem a qual afirma que a parte mais dolorosa no percurso da perda é a constatação 
consciente de que essa perda de fato foi consumada. Daí o sujeito procura desvencilhar-se de todo acesso dessa 
verdade sobre seu psiquismo, processo que deixa imutável a consciência do ocorrido: “Em perfeita / autonomia 
/ meus olhos / recusam a luz / da informação / apegam-se ao instante / íntegro / anterior / ao anúncio da dor / da 

 
381 DANZIGER, op. cit., p. 17. 
382 Ibidem, p. 27. 
383 DURAS apud DANZIGER, op. cit., p. 07. 
384 DANZIGER, op. cit., p. 25. 
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amiga / 9 anos / distante”385. Talvez seja por isso que, mesmo anos depois, reativada pela publicação da amiga 
que por mistério algorítmico aparece na tela do seu computador, a escrita de Leila Danziger faça irromper 
novamente o trabalho de luto na continuidade do poema, na posição ativa de potencializar com ela, com sua 
grande amiga, seus vínculos fraturados, consciente agora, pelo avançar voraz do relógio, de que os sentimentos 
arrasadores ligados ao luto atestam a ela que “Certos anos não passam, não / calam suas ameaças, não murcham 
/ suas promessas –“386. Desse modo, como a morte é a ameaça radical sobre o humano, os significantes sobre os 
quais o poema se funde passam a fixar a elaboração do luto no suporte do livro sem a defectível busca de 
estabelecer canais míticos de passagem simbólica entre o mundo dos vivos e dos mortos. De nenhuma forma 
“C’est loin Bagdad” vem a tratar dessa questão. Se você considerar as inseparáveis imbricações entre vida e arte 
nas publicações de Leila Danziger, perceberá que o patrimônio hereditário deixado a ela como herança, bem 
como as apropriações que faz dos arquivos de entes próximos permite que se passe às mãos da literatura e das 
artes visuais a tarefa imperiosa de fazer com que a memória sobreviva em temporalidade presente. Sendo ela 
toda uma forma de resistência à linearidade do tempo, a memória lançada à esfera da arte abre um intervalo 
num instante para dele, como recorda Walter Benjamin a respeito da história387, fazer com que as imagens 
dialéticas do tempo venham a criar rupturas substanciais.  

 

 
 

DANZIGER, Leila. C’est loin Bagdad [fotogramas]. Rio de Janeiro: Megamíni, 2018, p. 40-41. 

 

 
385 Ibidem, p. 10. 
386 Ibidem, p. 19. 
387 Cf. BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: O Anjo da História. Trad. João Barrento. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. 
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Enfim, é pela convergência intensiva entre poesia e visualidade, atravessada pelas dobras do tempo, que o 
percurso de Leila Danziger pela palavra (e pela curadoria) é todo ele marcado pela fricção entre uma memória 
mais íntima e outra mais ampla, um roçar de peles muito firmes, um contato de superfícies sobre as quais incide 
a força da linguagem da literatura e das artes plásticas. Quando elege o atelier como imagem possível para 
colocar em circulação seus primeiros constructos poéticos, no livro de 2012, a artista expõe sua ação manual 
contínua com jornais e fitas adesivas, com destroços e ruínas, todos os materiais espalhados por seu estúdio 
como corpos à deriva no mar da linguagem que enfrenta. Ela, a artista, no intuito de forçar um dizer 
metadiscursivo, gaguejante que seja, abre espaço para uma experiência sensível atravessada diametralmente 
pela poesia de Paul Celan em “Três ensaios de fala”. Quanto mais escreve, quanto mais entona a palavra à 
dimensão poética, mais abre a convivência áspera entre verbalidade e plasticidade, promovendo um 
deslizamento contínuo dos versos entre apagar e inscrever, exibir e esconder, demonstrar e ocultar. O que vejo 
nesse primeiro livro é uma poesia meticulosa que se engendra pelo gaguejo, pelo ensaio descontínuo antes do 
espetáculo, um corpo que se afunda na linguagem para fazê-la emergir na visualidade, dar-se a ver. Em poemas 
onde “cada palavra é modulada a partir do exercício rigoroso de / extração das palavras / presas a outras palavras 
(que pesam e se arrastam)”388, o corpo do enunciador exercita a arqueologia, parece se mover pelo espaço 
potencial da palavra, como se escavasse o lugar do verbo, revirasse o solo da própria metalinguagem.  

 
Nas páginas de “Ano novo”, por seu turno, vejo se constituir claramente uma espécie de dobradiça férrea entre 
materialidade/corporeidade, contato maculado pelo trabalho de luto no desmonte do arquivo do pai, ou seja, 
pela ressignificação poética das ruínas deixas por ele. Das agendas, dos recibos, dos documentos tão 
desprovidos de valor material, é disso que estou falando quando penso no trabalho de anarquivo em Leila 
Danziger. Mas é fácil ver que nada disso escamoteia o risco da arqueologia profunda, dos sentidos estrangeiros 
que podem ser revelados no revirar com as mãos a profundidade do arquivo do pai em meio ao luto: “Quem 
deixa o subterrâneo / enfrenta o desastre do excesso de luz”389. Com o corpo enlutado pela morte da figura 
paterna, inteiramente atravessado pela memória da catástrofe, o gesto poético da artista pela metáfora do ano 

novo aponta para duas temporalidades sobrepostas nesses significantes juntos: de maneira semelhante ao 
passado que se transforma em presente na virada do ano, interstício no qual desvanece o corpo do pai, os 
artefatos antiquíssimos se ressignificam à luz do presente mediados pela produção plástico-linguística entre 
fotografias e poemas. É assim que o sujeito poético de “Ano novo” expõe a força que impulsiona e não deixa 
suspender sua tarefa escavatória: “Reviro blocos de décadas / cuja integridade / se rompe ao meu contato // e 
entendo – // brinco de céu / e inferno / com os objetos // sou o Além / das coisas / remotas”390. Em abreviação 
derradeira, considero que, de maneira geral, nos trabalhos de Leila Danziger com a poesia, nos quatro livros 
publicados até agora, a experiência com a palavra provoca uma espécie de colocação do dedo nas feridas da 
memória através de imagens, abertura de uma brecha na linguagem verbal usando a foice das artes plásticas, 
surgindo um espaço estrangeiro o qual coloca a artista na literatura como numa experiência de exílio. 

verão 

 
388 DANZIGER, Leila. Três ensaios de fala. Rio de Janeiro: 7Letras, 2012, p. 51. 
389 DANZIGER, Leila. Ano novo. Rio de Janeiro: 7Letras, 2016, p. 69. 
390 Ibidem, p. 17. 
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por cima do ombro 
arranca a fina pele 
morta 
que se solta 
das costas 
nas manhãs de sol 
caminha na areia 
devora livros 
efusão de palavras 
 – dos desvairados 
 dos energúmenos – 
 
escuta a balbúrdia 
então pensa 
se toda a pele se despencasse 
descascasse  
a epiderme 
após dias intensos 
– como a superfície  
pode ser arrancada 
dos jornais –  
imaginaria 
antimelancólico: 
 
o corpo nu  
indexado 
majestoso 
na primeira página 
estamparia a manchete 
do noticiário: 
 Disforme humano  
 apavora balneário 
seria visto enfim 
a membrana aberta 
por algumas horas 
que fossem 
a carne viva 
uma estrela 
cintilante ou escarlate 
iguais aos sóis de janeiro – 
 que não cessam 
 de aquecer a saudade 
 e apenas se apagariam 
 em verões passados 
          bem depois 

         das dezessete 
Manuseando à força todos os arquivos 
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[...] 

Viesse 
viesse um homem 

viesse um homem ao mundo, hoje, com 
a barba de luz dos 

Patriarcas: ele poderia 
se falasse ele poderia 

apenas balbuciar e balbuciar 
sempre –, sempre–, 

continuamente. 
 

(“Pallaksch, Pallaksch.”)391 
 
Duas palavras incompreensíveis dão nome à instalação de Leila Danziger. A insólita expressão Pallaksch, 

Pallaksch, encontrada nos versos derradeiros do poema “Tübingen, Janeiro”, escrito por Celan em homenagem 
ao poeta Hölderlin, trata-se de uma glossolalia que produz uma sonoridade insólita ao ser pronunciada. Longo 
tempo separou a peculiar existência de Hölderlin, autor dessa curiosa palavra, da vida coletiva – durante quase 
quatro décadas o artista permaneceu totalmente recluso no alto de sua torre em Tübingen, localizada na bucólica 
paisagem à beira do Rio Neckar, no sul da Alemanha, onde, no século XIX, em meio às traduções das tragédias 
de Sófocles, acabou criando uma língua própria, inteiramente particular, na qual a palavra duplicada que dá 
título ao trabalho de Leila apresenta um paradoxo de singularidade intensiva, pois, nessa língua inventada, esse 
termo pallaksch, marcada por uma percepção de estranheza, “poderia significar ao mesmo tempo sim e não”392. 
Empreendida por Leila, a tradução para o português dos últimos versos desse poema de Celan exibe a ideia de 
que, para além de qualquer encontro com um sentido único e fechado, a fala gaguejante tornou-se, na 
atualidade, um contínuo “lallen und lallen”, seu modo único de expressão a se contrapor ao excesso referencial 
da linguagem informativa, expurgar da arte a fala produtiva e violenta dos jornais. Haveria, pois, na pronúncia 
gaguejante do termo, em seu impossível, uma ambivalente extensão/esvaziamento de sentido que, a sua 
maneira, parece sugerir o exercício de acúmulo, desdobramento e reconfiguração da língua e dos sentidos 
possíveis de serem articulados à experiência poética. Segue a artista em suas obras, então, com bastante 
delicadeza, o chamado dessa experiência provocada pela intensidade difusa do termo de Hölderlin. Leila 
Danziger, na obra citada, em confronto com a violação em massa gerada pela palavra informativa no tempo 
presente, operacionaliza o apagamento voraz das palavras nas páginas de jornais. Insistindo no que resiste 
enquanto ruína, ela empreende o gesto de opacizar escritos na grossa crosta da matéria-jornal – elimina as frases 
longas, apaga os discursos extenuados, o excessivo latente nas falas da informação instantânea. Considerando 
o jornal intacto como objeto bruto, a artista, sobre a nova superfície desgastada do papel, escancara de uma só 
vez, com a justaposição dos carimbos, o espaço abissal de gaguejo do termo pallaksch, em repetição contínua. 

 

 
391 CELAN apud DANZIGER, Leila. Palacksh, Pallaksch. In: Diários públicos: sobre memória e mídia. Rio de Janeiro: Contra Capa; 
FAPERJ, 2013, p. 41. 
392 DANZIGER, Leila. O artista por ele mesmo. [Entrevista concedida a] Fátima Pinheiro. Dispionível em <http://subversos.com.br/o-
artista-por-ele-mesmo-entrevista-com-leila-danziger/> Acesso em 02 jan. 2020. 
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DANZIEGR, Leila. Pallaksch Pallaksch [2010], Livro (carimbo sobre jornais apagados e encadernação), carimbos e mesa 

de madeira. Dimensões variáveis. Museu de Arte Contemporânea, Niterói. 

 
Pensando nesse processo estético a partir dos estudos de Giorgio Agamben, cujo compromisso teórico de 
questionamento da linguagem mostra-se imperativo, interesso-me aqui, particularmente, nas aporias a partir 
da incidência da palavra pallaksch na obra de Leila Danziger. A repetição estalada de pallaksch, pallaksch é 
reapropriada pela artista na produção de uma “escritura de residos e ruídos”393. Proponho aqui, nessa direção, 
uma brevíssima interpretação para o uso dessa espécie de balbucio ou grunhido que escapa à referencialidade 
da produção de sentido de uma língua. Esse intangível e impossível que abarca a constituição do termo 
inventado por Hölderlin e usado por Celan e Leila me permite traçar uma linha até a própria experiência de 
transbordamento da linguagem que se sustém na poesia, experiência mesma de transformação da linguagem 
em obra, em algo para além da nomeação, porque ela já não poderia ser concebida de outra forma. O que se dá 
nessa dinâmica, como nos sugere Agamben, nada mais é do que a captura de outros sentidos pelas 
possibilidades de exterioridade que ultrapassam a articulação dos problemas dos limites da linguagem. Por 
essa perspectiva, o crítico nos fala que “aquele que realiza o experimentum linguae deve, portanto, arriscar-se 
em uma dimensão perfeitamente vazia [...] na qual não encontra diante de si senão a pura exterioridade da 
língua”394. Se a condição particular da poesia, ao que me parece, vem a ser a articulação com uma forma de 
expropriação da linguagem referencial do homem, o que o filósofo chama de infância vem a ser, então, essa 
experiência originária e inaugural com a linguagem, aquilo que ultrapassa a experimentação do que por ela é 

 
393 DANZIGER, Leila. Palacksh, Pallaksch. In: Diários públicos: sobre memória e mídia. Rio de Janeiro: Contra Capa; FAPERJ, 2013, p. 
42. 
394 AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: destruição da experiência e origem da história. Trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, 2005, p. 13.  
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insuficientemente nomeado, que não coincide com o objeto referenciado. Uma experiência na linguagem, tal 
qual me parece ocorrer com a língua inventada por Hölderlin, que se dobra em relação autorreferencial, em 
apontamento para si mesma. Não é certamente por acaso que Leila Danziger, no trabalho citado, insista no 
apagamento da linguagem incansável da informação para efetivar a produção poético-visual com a vacuidade e 
a hesitação gaguejante do pallaksch citado por Celan em seu poema. Silenciar a palavra referencial excessiva e 
fazer brilhar uma temporalidade outra são os caminhos para fazer irromper a poesia prenhe nas coisas. 

 

 

 
DANZIGER, Leila. Pallaksch Pallaksch [2010]. Vídeo (cor, som 3’30”), jornais, carimbos, fita adesiva, luminária, mesa e 

banco de madeira. Dimensões variáveis. Exposição Tempo-matéria. Museu de Arte Contemporânea, Niterói. 

 
Fico intrigado sempre que retomo a meditação a respeito da potencialidade interativa da palavra no sistema das 
visualidades. Esse princípio de experiência entre linguagens me leva até aqui a repensar a palavra poética que 
se inscreve nos gestos visuais de Leila Danziger. Se no curso do pensamento crítico do século XX a linguagem 
ganhou proeminência nas artes visuais, sobretudo com o advento da linguística de Saussure, a antropologia de 
Levi-Strauss e a psicanálise de Freud, as relações entre visualidade e linguagem verbal ganham tensionamentos 
cada vez mais fortes na arte contemporânea. Nessa direção, a relação plástico-discursiva que se monta em 
“Palaksch, Palaksch” chama atenção não só pelo procedimento repetitivo que opera nos significantes – com a 
duplicação da insólita expressão de Hölderlin –, mas sobretudo pela interferência na matéria física do papel-
jornal ao subtrair a informação estampada na página e inscrever nelas os versos resistentes de Celan. Processo 
de extração paradoxal, radical e sensível – um ritual para realocar a palavra impressa e sugerir outras dinâmicas 
de leitura. Colar a fita no jornal, arrancar a primeira camada da “pele” do papel – esse é o gesto repetido pela 
artista no vídeo projetado ao fundo da mesa, que, junto à superfície do papel arrancada, aos carimbos forçados 
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e às fitas extrativas, compõe a instalação que integra a série “Diários Públicos”395, desenvolvida com jornais 
diversos acumulados em seu arquivo desde 2001. Seu ritual de corrosão/apagamento da materialidade 
superficial da folha de jornal, ação em repetição apresentada no exercício que expõe no vídeo, ilustra um 
intensivo processo de leitura extrativa, delicado movimento das mãos que parece disputar pela estética um ou 
outro meio de se contrapor à obsolescência do discurso midiático, como se buscasse encontrar mensagens nas 
camadas inferiores de papel, feito palimpsestos. O que não deixa de ser revelador, por outro lado, é que a artista 
cria uma perversão total ao dispositivo jornalístico, apenas coloca em questão a forma como o discurso excessivo 
contemporâneo dos noticiários irrompe um modo pobre e raso de legibilidade das informações. Como os carros 
fazem com a atmosfera, os jornais acabam poluindo o olhar com superposições de temporalidades as quais 
homogeneízam os fenômenos apresentados e impedem o olhar mais lento: 

 
Neles, a artista constrói um plano em que tenciona a linguagem jornalística ou midiática 
e a linguagem artística e poética, pelo seu processo de apagamento da função informativa 
para fazer aparecer uma função estética. Seu apuro perceptivo está em evidenciar o caráter 
indiciário da imagem quando desmancha o visível deixando restos e produzindo rastros. 
Uma operação em que o visual (aspecto, aparência) da imagem afora do visível (aquele 
evidente) na superfície que recebe o carimbo como sinal de um gesto preciso, que apaga 
para exceder.396 

 
Como gosto muito de imaginar, essa espécie de vingança de arranque da superfície da página oblitera a matéria 
jornalística empenhada na exposição de uma verdade construída com suposta objetivação do presente. O devir 
no tempo das notícias, as palavras do informativo, as imagens em exposição, tudo isso traz certa aceleração para 
o intensivo do jornal, mas a devolução de certo caráter estético para as imagens após a extração do excesso da 
página pela artista aponta para uma temporalidade exterior, com o caráter indiciário da fotografia exposto com 
o arrastar das palavras pelo verso da fita crepe para um espaço fora de um suporte que, em sua técnica comercial 
de reprodução acelerada, empurra o presente para o esquecimento, impedindo escutas mais atentas, 
carregando de desaparecimento, não raro impedindo o pensamento crítico-reflexivo. Chama atenção, na 
exposição que culminou em “Diários públicos”, a constituição do vídeo que acompanha as imagens porque, no 
vetor específico do gesto de extração da informação com fita crepe, as sonoridades trazidas à tona, com as 
nuances e tons das imagens, provocam uma polifonia explícita entre leitura do poema “Tübingen, Janeiro”, pela 
voz de Paul Celan, e a voz jornalística estrangeira expondo notícias israelenses. Destaco, a propósito desta tese, 
que o procedimento de inclusão dos ritos e dos tons de leitura intertextual à apresentação de obras plásticas 
também é realizado intensivamente por Nuno Ramos em variadas instalações397. Em Leila, por outro lado, a ação 

 
395 O projeto “Diários públicos” foi constituído de peças elaboradas pela manipulação de jornais acumulados ao longo de sua carreira. 
Esses trabalhos foram reunidos numa série maior após o apoio financeiro concedido em 2001 pelo Programa de Bolsas RioArte, vinculado 
ao Instituto Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. 
396 MÓL, Bárbara. Leila Danziger e a emancipação das imagens. PÓS: Revista do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG, 
Belo Horizonte, v. 5, n. 9, mai./2015, p. 61. 

397 É notável, desde a modernidade, a proliferação de projetos instalativos os quais se utilizam do diálogo interartístico a partir da 
reprodução intertextual e polifônica de leitura poética em viva voz, assimilada aos dispositivos visuais da obra. Como exemplo recente, 
podemos falar da instalação “É isto um homem?” (2014), na qual Nuno Ramos, em claro diálogo com o livro homônimo do judeu e artista 
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manual com o papel e a consequente produção sonora dos ruídos decorrentes dos gestos de leitura/apagamento 
dos jornais ganham destaque na exposição do audiovisual porque, além de exibir o working in process do 
atelier, evidencia a potência do trabalho plástico-material não só de leitura, mas também de escrita, a qual ocorre 
pelo pressionar do carimbo com citações intertextuais: 

 
Em destaque nesta instalação, montada pela primeira vez em 2010 no Museu de Arte 
Contemporânea (MAC) de Niterói, projeta-se um vídeo cheio de camadas visuais e sonoras. 
Inicialmente o que se pode ver é uma pedra com uma inscrição em hebraico, depois 
labaredas, folhas de jornais boiando no mar, carregadas lentamente pelas ondas, ao 
fundo; mais à frente as manchetes e fotos em destaque nos tabloides, rasuradas sem 
descanso por uma fita adesiva, submetidas a uma operação paradoxal, agressiva (como 
ação corrosiva) e delicada (como método cirúrgico). Da linha sonora, chegam-nos 
sobrepostas as notícias de um telejornal israelense e a voz de Paul Celan (1920-1970) 
lendo com seu timbre peculiar o poema “Tübingen, Janeiro”. Ao meio e ao fim do vídeo 
restam apenas a voz de Celan repetindo monotonamente as palavras “Pallaksch, 
Pallaksch” e os jornais que continuam sendo, de forma igualmente repetitiva, apagados e 
apagados, Kschschschs... kschschschs... (o som se assemelha ao de papel rasgando).398 

 
É claro que a videoarte, desde a década de 1960, tem ganhado centralidade na sua inclusão em trabalhos 
plásticos, principalmente no escopo temático memorialístico. Nas camadas do vídeo exibido por Leila Danziger 
não predomina a ausência de uma cadeia polifônica para além das sonoridades dos poemas lidos ao fundo. Do 
gesto excessivo de degradação da camada superficial do jornal, vê-se que o diálogo com Paul Celan está para 
além da insistência em carimbar a palavra escrita “pallaksch” na matéria-jornal. Como presença audível do som 
gaguejante, do balbucio dos termos de Hölderlin, os ruídos do papel resistem ao silêncio e se acoplam a outras 
vozes. Na sequência desse movimento contínuo de corrosão, do jornal resta apenas uma fina e sensível camada; 
das palavras extraídas, apenas fulgurações de um passado arrancado como forma de superação ao discurso de 
funcionalidade imediata do jornalismo. Porque todo o processo não só assinala um modo de resistência a 
voracidade dos discursos informativos, mas também dá a ver, no verso da página à mostra, uma certa lentidão 
contrária, maculada pela contaminação visual com outros dizeres, agora reposicionados e reconfigurados 
pragmaticamente, desconfigurando o dispositivo informacional programado para o esquecimento. Leila, então, 
nos fala sobre o processo: “Desfaço os jornais. As informações são transformadas num emaranhado sem fim e 
suspeito que seja essa a sua forma mais verdadeira”399. Os frames do vídeo também reverberam a sensível 
intervenção da artista nos jornais, para além da produção de um emaranhado de fita adesiva constituído de 
partes arrancadas do jornal. Para a artista, a exposição fílmica da gestualidade de apagar os jornais torna-se 
fundamental para sua mostra à medida que “revela certo caráter performativo da experiência realizada e que 

 
Primo Levi, feita especialmente para o Museu da Imigração. Na primeira parte da obra que integra a exposição “Migrar: experiências, 
memórias e identidades”, pensada pelo curador do próprio museu, o artista plástico expõe uma retorcida carroceria de 9 metros com a 
parte de trás aberta e cerca de 20 mil tijolos tombados pelo chão. A segunda parte trata-se de uma cadeira carregando um tijolo, disposta 
em frente a uma caixa de som, da qual ecoam vozes em vários idiomas lendo trechos do livro de Levi (além da própria voz de Nuno lendo 
em português).  Cf. RAMOS, Nuno. É isto um homem? 2014. <http://nunoramos.com.br> Acesso em 03 jan. 2020. 
398 MELLO, Marcelo Reis de. Poesia, escrita insignificante. Balbucio, Desastre, Apagamento. 243 f. 2019. Tese (Doutorado em 
Estudos de Literatura). Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2019, p. 89. 
399 DANZIGER, Leila. Mercúrio e jornais. In: Diários públicos: sobre memória e mídia. Rio de Janeiro: Contra Capa; FAPERJ, 2013, p. 
26. 
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procura dar forma à uma narrativa composta de gestos e ruídos, uma modalidade de escritura elaborada a partir 
do excesso e da entropia de informações”400 . Após o desconstruir dos discursos e a criação de uma nova 
superfície para o jornal, os versos carimbados nas folhas assinalam uma escrita estrangeira infiltrada, palavras 
gaguejantes sobrepostas ao papel após o processo de extração da informação, como se fosse uma resistência da 
palavra poética agenciada em meio à ruína da materialidade informativa.  

 

 

 
DANZIGER, Leila. Pallaksch, Pallaksch [2010]. Carimbo sobre jornais apagados e encadernação, 80 x 58 cm (aberto), 66 páginas. 

 
Com a integridade da página mantida, percebe Leila Danziger, “o que permanece é uma pele fina e 
transparente, uma matéria frágil, fugaz, sensível à ação da luz, desafiadoramente mundana”, insistindo na ideia 
de porosidade que, pela ação da linguagem artística, “o jornal – superfície sensível do mundo – está à espera da 
operação poética, que, se não o regenerar, ao menos lhe confira algum sentido”401. Entre uma página e outra, 
na velocidade com que Leila realiza sua investida técnica de extração da camada superficial dos jornais em 
“Diários públicos”, abre-se um espaço ativo de subjetivação no branco da página, fora da imagem e da palavra 
da informação diária. Observo o procedimento realizado pela artista no seu inventário de jornais como um gesto 
melancólico de confronto com a cultura de massa, com a lógica de manipulação banal dos dramas humanos, 
com a violenta inflação imagética, com o excesso de rumores e ruídos da informação. Afinal de contas, há um 
embate com tudo aquilo que sobra entre tantas artificialidades percebidas como dinâmicas do presente, as quais 

 
400 DANZIGER, Leila. Ler = apagar. Nava. Revista do Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens da UFJF, Instituo de 
Arte e Design, Juiz de Fora – MG, v. 3, n. 1, jul./dez., 2017, p. 209. 
401 DANZIGER, op. cit., p. 26-27. 
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conduzem ao apagamento ou à dispersão. De alguma maneira, os rastros deixados pelo extravio da superfície 
das coisas fornecem caminhos que apontam para um diálogo possível com as obras de Nuno Ramos. Acredito 
que o escalavrar da superfície atribui alguma forma de inteligibilidade outra à latente aceleração vertiginosa do 
tempo, que faz com que ambos os artistas insistam numa emancipação da imagem e da palavra para 
potencializá-las com algum futuro o qual ainda pode ser impresso nelas. No reencontro entre os processos de 
trabalho, as práticas artísticas de Nuno e Leila inconscientemente se atravessam pelos gestos de leitura crítica e 
escrita inventiva que operacionalizam sobre os suportes utilizados. Enquanto há alguns anos Nuno se dedicava 
ao trato violento de arrancar a sensível da pele das coisas, Leila, antes mesmo da rasgadura que extravia e desvia 
a materialidade da superfície do papel dos noticiários impressos, começa por perfurá-los: 

 
Passei alguns anos perfurando papéis, verso e reverso. Queria penetrar em sua substância 
opaca, ir além da pele, virá-la pelo avesso, buscar a área ínfima entre as camadas da pele. 
Acho que buscava a interioridade da superfície. Perfurar o papel era uma forma de escrita: 
constelações de signos construídos pelos vazios que iam aparecendo no papel. A escrita 
era pensada não como deposição de tinta sobre uma superfície, mas como falta, subtração 
de matéria, ou como reação do tecido (lesão, cicatriz).402 

 
Quase tudo que se encontra no centro e nas margens do suporte do jornal não impede a continuidade da prática 
artística de Leila Danziger em intensificar sua técnica de atravessar a página corroendo violentamente as 
construções imagético-verbais que, no curso da contemporaneidade, através de dispositivos informacionais, 
carregam de acúmulo e pressa o olhar, atrofiam a memória humana, controlam a relação do homem com a 
temporalidade à qual se insere. Claro que não se trata de um reencontro plástico-discursivo para apaziguar as 
tensões, mas sim para dissimular e expor a incapacidade de abarcar o todo pelo olhar e pela escrita, de modo 
semelhante ao que faz Nuno Ramos, encarnando o papel com detalhes fecundos da experiência extraordinária 
de dialetizar a aguda relação homem/tempo. Essa extensa prática artística elege a impermanência do tempo 
como forma de ativação de uma melancolia positiva, uma melancolia tropical em ambos os casos, centrada no 
agrupamento de peças artísticas criadas por meio de um gesto de leitura corpórea, uma leitura com as mãos 
que apagam. A esse propósito, gostaria de mencionar ainda o conjunto de objetos manipulados e o vídeo feito 
por Leila Danziger em Tel Aviv, em 2011, que compõem a série “Vanitas”. Esse projeto, que posteriormente irá 
se inserir na publicação dos seus diários públicos, integra sua investigação poética acerca da banalidade com a 
qual as informações e as imagens midiáticas são consumidas e descartadas com rapidez, constituindo o 
espetáculo de pequenas e grandes barbáries humanas expostas indefinidamente em noticiário. Sejamos 
francos, o que na verdade une todas as sensíveis operações estéticas realizadas por Leila Danziger é o 
procedimento melancólico de criação de ruínas como resistência ao tempo efêmero, equacionado pela lógica 
da violência e por sua naturalização cotidiana, assim o monumento (antimonumental) se constrói dos destroços, 
dos restos, das ruínas. Nas peças artísticas de “Vanitas” – 68 páginas encadernadas com jornais apagados –, a 
artista transforma o suporte do noticiário num cemitério de imagens alegóricas – esqueletos, crânios e citações 

 
402 Idem. 
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intertextuais de indivíduos com a mão esquerda apoiando o rosto, todos eles parados na posição melancólica 
do anjo caído de Dürer403, extraídos da história da arte brasileira.  

 

 

 
DANZIGER, Leila. Vanitas [2010]. Jornais apagados e encadernados, 68 páginas, 65 x 57 cm (aberto) 

 
Inúmeras intervenções críticas sobre as aporias que rondam os procedimentos estéticos de Leila Danziger são 
modulados pelos impasses a respeito da força e dos efeitos gerados nos seus processos experimentais com a 
imagem. Enquanto vai se tornando cada vez mais claro que os procedimentos estéticos de apagamento 
promovidos insistentemente por Leila se dão pela via de uma negativa, pelo contraste com a saturação 
informativa, acabam-se criando novas aporias em tornos da seguinte questão a ser desconfiada: como produzir 
o efeito de memória, tão caro para a artista, pelo gesto inusitado de apagamento? Como poderia o investimento 
em apagar jornais ser uma estratégia para iluminar a memória? Nada disso parece pacífico, mas justamente aí 
repousa a proposta estética – ao corroer as informações que avançam sobre nós em acúmulo, com sua força 
deformadora e esmagadora do olhar para o mundo, a erosão meticulosa das informações parece querer produzir 
uma consciência dos excessos que configuram a leitura do mundo e interditam a memória. A respeito disso, 
lembro-me bem que compreendi essa noção com o contato com o ensaio sobre a videoarte de Danziger, escrito 
pelo pesquisador e curador Márcio Seligmann-Silva. Em sua crítica, ele atribui um caráter iconoclasta ao gesto 
de apagamento e corrosão exercitado pela artista, justamente por esse procedimento estético se contrapor à 

 
403 Entre as gravuras inscritas na matéria-jornal, destacam-se os contornos da baiana retratada originalmente na pintura “Negra tatuada 
vendendo caju”, datada de 1827, feita por Jean-Batiste Debret (1768-1848). Essa obra subjaz a produção artística e intelectual de Leila 
Danziger ao refletir acerca do banzo como melancolia dos negros submetidos ao trânsito. De fato, a pose com a cabeça sustentada pelas 
mãos percorre à história da humanidade seja para simbolizar sentimento de angústia, seja para expor o pensamento criador. Pensando 
assim, talvez a referência mais direta para essa representação corporal seja a gravura “Melancolia I”, feita por Albercth Dürer, em 1514. 
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expressão contemporânea de excesso de representações imagéticas as quais reivindicam, cada vez mais, uma 
dimensão da realidade, pois, como acredita, “à iconofilia doentia da nossa era, Danziger opõe uma saudável e 
bem-vinda iconoclastia”404. Por seu turno, em contrapartida, o crítico de arte Pedro Hussak, no seu ensaio sobre 
as formas da memória da ditadura brasileira nas artes visuais, argumenta a favor de uma noção contrária à de 
Seligmann-Silva, da qual poeticamente derivaria a disjunção do gesto de apagar como inscrição da memória. 
De alguma maneira, Pedro Hussak defende que, em face da corrosão do papel-jornal que emancipa as 
fotografias do seu papel puramente informativo, Leila Danziger venha a operar um gesto de leitura/escrita 
sensível para que a imagem artística retorne ao centro estético, efetuando certos reparos semânticos capazes de 
resistir a produtividade da imagem informativa, porque como “bem afirma Marie José-Mondzain, nosso mundo 
não é, como é comum considerar-se, rico, mas pobre em imagens”405.  

 
Na dialética entre o visível e o invisível que constitui os dispositivos de imagem no contemporâneo, sem negar 
a perspectiva de Seligmann-Silva, me vejo muito mais próximo do ponto de vista de Hussak em relação às 
imagens. Como Hussak, acredito que a desqualificação da estética da imagem ocorra hoje muito possivelmente 
devido ao excesso de imagens saturadas de informação, acúmulo expositivo, tendo em vista que a produção 
imagética e informativa parece estar a serviço de um desejo cada vez mais violento de depuração e apreensão 
mimética do real. Por outro lado, percebo também uma guinada recente do que pode vir a ser uma manobra de 
impulso a uma certa estetização da imagem informativa, marcada pela construção de artifícios artísticos e pela 
ativação de experimentações na linguagem fotográfica na construção do audiovisual contemporâneo, 
principalmente no que se refere às recentes práticas de produção e circulação do fotojornalismo. Cito, por 
exemplo, Sebastião Salgado e Maurício Lima como expoentes brasileiros de uma captura fotodocumental 
estética, capaz de alterar as dinâmicas de percepção e produção de sentidos a partir dos valores artísticos 
insurgentes no meio jornalístico por meio de narrativas fotográficas em ascensão nos suportes da mídia e nos 
circuitos da arte. Daí está minha aposta num terceiro caminho de leitura – entre Seligmann-Silva e Hussak – a 
respeito dos processos estéticos elaborados por Leila Danziger com o deslocamento das imagens na matéria-
jornal: o destaque dado às fotografias após o apagamento da página faz surgir uma espécie de imagem-ilha em 
meio à informação, ícones tributários à condução/conversão da objetividade jornalística em subjetividade, pois, 
nas negociações entre imagem e representação, o visível da fotografia destacada pela artista está para além da 
simples remissão ao referente, ou, também, para além da negociação ilustrativa do texto informativo, aspectos 
fundamentais para o pensamento de que, no contexto de efemeridade do tempo na contemporaneidade, fica 
sempre algo que o olhar não consegue capturar num primeiro relance. 
 
Desse excesso de visibilidade proliferante, sobretudo a partir da era da tecnologia avançada, podemos observar, 
partindo da perspectiva de Hussak, certa reconfiguração das práticas de arquivo a partir do uso de dispositivos 
físicos (os pen-drives) e virtuais (as nuvens) que resguardam memórias digitais somado às fotografias 
incontáveis ao alcance do dedo, principalmente nos últimos anos, marcados pelo avanço das configurações 

 
404 SELGMANN-SILVA, Márcio. Uma arca para a memória: Leila Danziger e a videoarte como prática de descascar o mundo. In: DANZIGER, 
Leila. Todos os nomes da melancolia. Rio de Janeiro: Apicuri, 2012, p. 94. 
405 HUSSAK, Pedro. A memória do que não passou: Leila Danziger e a elaboração da memória da ditadura brasileira nas artes visuais. 
Viso: Cadernos de estética aplicada, v. XII, n. 23, 2018, p. 48. 
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digitais dos aparelhos telefônicos móveis ao alcance das mãos de todos. Como já pensado recentemente pela 
crítica de humanidades, os novos dispositivos de armazenamento da memória pessoal ou coletiva, além de 
provocar uma alteração radical no paradigma da reflexão sobre essas imagens jornalísticas, permitem a 
banalização da leitura das fotografias capturadas e divulgadas, principalmente das relacionadas às catástrofes, 
no contexto de uma comunicação afetivamente investida. Tudo isso aparece na pesquisa e na crítica direcionada 
por Leila Danziger na densa série “Diários públicos”, nas peças artísticas de “Vanitas”, e em tantos outros 
trabalhos da artista, conjurados com vigor inventivo e conceitual de ressignificar o olhar para a linguagem da 
comunicação, como se ensejasse a uma lentidão na leitura dessas imagens, esses rastros da história 
contemporânea do mundo, procedendo uma insubordinação a hiperaceleração do tempo. Por intermédio de 
uma força de arquivo, cuja crítica de arte contemporânea parece estar cada vez mais interessada em repensar, 
Leila se envolve com sua coleção de periódicos antigos – não só brasileiros, mas principalmente alemães –, 
reivindicando ultrapassagens e reconfigurações de outros circuitos do lembrar humano, mas um lembrar ativo, 
adensando certa camada mais lenta de tempo à construção de um exercício linguístico-visual que alcance, no 
descascar contínuo dos jornais, em sua beleza plástica manipulada, intensidades ainda mais agudas, geradas 
pela inscrição poética intertextual como um meio de apelo à saúde da escrita e da memória: 
 

Empregando método extrativo, Leila Danziger apaga as palavras do noticiário, porém 
mantém algumas imagens. Com carimbos, ela grava outras palavras: “Para-ninguém-e-
nada-estar”, de um poema de Paul Celan; “Pensar em algo que será esquecido para 
sempre”, de Nós, os mortos, de Denilson Lopes; “Vens abaixo em chamas”, de um poema 
do Hölderlin; e “Todos os nomes da melancolia”, fragmento da própria artista, estimulam 
a errância, a demora, o esquecimento do tempo linear do instantes velozes.406 

 
Gestos de produção plástica experimental com a transferência quase total da superfície verbal dos jornais para 
a fita adesiva em “Diários públicos” e em “Vanitas” ativam a focalização de fotografias e de palavras que capturam 
uma visão menos fugaz. De maneira semelhante, essa estratégia ocorre nas coleções visuais “Resistir-por-
ninguém-e-nada” (2010) e “Para-ninguém-e-nada-estar” (2006 – 2010), homônimas à tradução de versos da 
poesia de testemunho de Paul Celan. Em quase todas, senão em todas, as séries destacam-se imagens trágicas 
das histórias menos visíveis da humanidade – fomes, diásporas, desumanizações. Imagens das quais 
diariamente desviamos os olhos para não ver quando evitamos encarar as catástrofes cotidianas, quando 
optamos por uma espécie de amnésia do reconhecer e atestar a existência. Então elas passam a ser vistas de 
outro ponto: a matéria-jornal manipulada pela artista obriga-nos a parar por um instante e encarar essas 
imagens destacadas, pois o emolduramento artificial e violento provoca outra dinâmica de leitura das imagens, 
uma percepção maior dos seus fluxos de passado que radicalmente interferem no presente. De mesmo modo 
que as citações carimbadas carregam certa dimensão afetiva para a artista nos seus trabalhos, elas permanecem 
como rastros do passado embebidos duas outras palavras, também inscritas por carimbos nas páginas corroídas, 
resistentes ao atrito com a fragilidade da memória: lembrar e esquecer.  

 

 
406 COSTA, Luiz Cláudio da. O efeito-arquivo no trabalho de Leila Danziger. In: DANZIGER, Leila. Diários públicos: sobre memória e 
mídia. Rio de Janeiro: Contra Capa; FAPERJ, 2013, p. 159, grifos do autor. 
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Eleitas por evidenciar a sobrevida a qual Leila atribui às imagens e, antes, por negociar sua relação com a 
fragilidade/precariedade do dispositivo mnemônico, a recorrência desses vocábulos aponta para o movimento 
pendular que, não raro, provoca cicatrizes àqueles que melancolicamente se insubordinam ao tempo efêmero 
como adoção de uma postura ética. Movendo-me no percurso artístico construído por Leila Danziger com a 
iluminação do plano teórico, percebo que Jean Marie Gagnebin vem a ser um dos nomes seminais para pensar 
hoje a leitura do mundo por meio dos mecanismos da lembrança e do esquecimento. Em precisa reflexão feita 
no livro “Lembrar escrever esquecer”, publicado em 2006, a crítica elaborada por Gagnebin se aproxima das 
teses benjaminianas a respeito da história, ponderando-as, em parte, a partir da revisão da máxima de Theodor 
Adorno sobre a barbaridade da escrita poética pós-Auschwitz. Ela, porém, reconhece as infinidades de leituras 
contraditórias e parciais realizadas sobre essa reflexão adorniana. Motivo suficiente para levar Gagnebin a 
defender a produção de pensamento na contemporaneidade por um viés crítico que a salve da corrosão e 
degradação gerada “máquina de entretenimento e de esquecimento”407. No sentido férreo das operações da 
memória e da história pensadas por Walter Benjamin, aparece na meditação de Gagnebin o reconhecimento da 
fragilidade e da dialética da memória, por isso mobiliza a necessidade de se ouvir os discursos da história em 
risco do seu definitivo apagamento.  

 
Fazer ouvir os mortos, escutar os esquecidos – dois gestos que permitem pensar na continuidade da leitura da 
história também mediada pelo contínuo e inacabável trabalho de elaboração do luto. Para ela, ancorando-se no 
conceito de rememoração de Benjamin, o papel do historiador, a serviço dos vivos, em seu compromisso de não 
dar aos mortos uma morte ainda mais definitiva por meio do esquecimento e da possível repetição do horror, 
seria o de “transmitir o inenarrável, manter viva a memória dos sem-nome, ser fiel aos mortos que não puderam 
ser enterrados”408. Mas a experiência contemporânea da elaboração artística, pensando a obra de Leila Danziger 
por essa perspectiva crítica, se localizaria onde nesse irresoluto tensionamento entre lembrar/esquecer dos 
mortos? De que maneiras as formas de operacionalização da arte preocupadas com o não silenciamento da 
história podem apontar para o futuro? Como não desativar o passado – ou suspender seu apagamento – sem 
que o esforço rememorativo não apenas monumentalize os eventos da história? Ou ainda: sem repeti-los sem 
fim, mas também sem esquecê-los jamais ou torná-los “comemorações solenes”409, qual deve ser afinal o 
princípio fundamental da história frente aos eventos traumáticos? Afinal, qual seria o papel da linguagem da 
arte na apreensão dessa suposta e tão comentada “verdade” da história? 

 
Delineando sua meditação a partir da ética e da estética que envolvem o rememorar, Gagnebin irá inicialmente 
perscrutar possibilidades de resposta as essas aporia arrastando a noção de “rastro” para o centro do seu ensaio. 
Recuperando os estudos sobre a epistemologia histórica empreendidos pelo filósofo francês Paul Ricoeur, o 
conceito de rastro ganha centralidade par ela porque vem a ser fundamental para o ato de “escrever” a memória, 
localizado em destaque entre o binômio lembrar/esquecer que dá título ao livro. Em sua leitura de Ricoeur, a 
ensaísta percebe que a metáfora do rastro se constrói ao percepcionar que toda ação humana deixa um rastro 

 
407 GAGNEBIN, Jeanne-Marie. Lembrar Escrever Esquecer. São Paulo: Ed. 34, 2006, p. 72. 
408 Ibidem, p. 46. 
409 Ibidem, p. 103. 
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atrás de si, uma marca inscrita no tempo, tornada documento dessa ação. Nesse sentido, nas suas primeiras 
concepções sobre formas da história e da memória, Ricoeur apresenta o paradoxo no qual percebe estar 
localizado o discurso historiográfico, afirmado como representação narrativa da história, mas, equivocadamente, 
ao passo que se constitui assim, torna-se impossível de ser lido como tal, tendo em vista que qualquer escrita 
supostamente totalizante sobre o tempo vivido irremediavelmente estaria anulada, entre outros fatores, pela 
perspectiva presente com a qual o historiador avança sobre a matéria. Em seus estudos sobre história, no final 
do século XX, o filósofo francês desenvolveu a noção de “représentance” – conceito que fora defendido como o 
lugar de cruzamento entre o discurso historiográfico e seu contraponto inacessível, o que sugere a ideia de que 
o passado só é aproximado a partir dos rastros.  

 
Isso tudo, embora seja potencialmente bem formulado por Ricoeur, não apazigua as tensões entre passado e 
representação, ou, aliás, entre a abolição do passado e a necessidade fundamental do discurso da história.  Busco 
articular o trabalho de Danziger ao longo da leitura de Gagnebin e, talvez, devido à sobrecarga de trabalho, 
acabo caindo em alguns becos sem saída. Sem alongar mais d que posso nessa revisão empreendida por 
Gagnebin sobre a obra de Ricoeur, abrevio a reflexão para indicar a leitura de que, nas implicações 
epistemológicas envolvidas no saber da história pela interpretação do historiador, a ensaísta deixa claro que é 
“necessário lutar contra o esquecimento e a denegação, lutar, suma, contra a mentira, mas sem cair em uma 
definição dogmática de verdade”410. Pensando, assim, o discurso marcado pela história e pela memória deve 
sempre, e antes de tudo, levar em conta o processo de referencialidade aos objetos do discurso, mas sobretudo 
a noção de pertencimento desse sujeito com o mundo e com o tempo ao qual ele se insere. Marcas da história, 
rastros possíveis – daí a possibilidade do arquivo; daí a produção de Leila Danziger, daí o trabalho de luto pela 
apropriação poética do passado. Por tudo isso, grosso modo, no ato de lembrar/esquecer a memória, conforme 
sugere Gagnebin, o discurso poético será a crítica contraposição ao suposto acesso à verdade, ao passado 
inacessível, marcando o abismo permanente que se abre entre a palavra enunciada e a realidade desejada de 
ser apreendida por ela, na captura de um real que não se deixa representar: 

 
Se nos tornamos cegos para essas modalidades de enraizamento e de pertencimento que 
precedem a relação de um sujeito com objetos é porque ratificamos de maneira não-crítica 
um certo conceito de verdade, definido pela adequação a um real de objetos e submetido 
ao critério da verificação e da falsificação empíricas. O discurso poético questiona 
precisamente esses conceitos não criticados de adequação e de verificação. Ao fazer isso, 
ele questiona a redução da função referencial ao discurso descritivo.411 

 
Enfim, são nos rastros deixados pela história que Leila Danziger vai construir a pesquisa e a execução de seus 
processos artísticos, consciente de que a reprodução convencional do real é pura ilusão. Encaminho agora o fim 
deste trecho da tese com o que talvez deveria ter sido o início de toda esta seção – vou do fim ao começo porque 
não pude interromper os fluxos contínuos que me fizeram escrever tudo até aqui. Lembro-me do início, neste 
instante, após tantas meditações e leituras sobre a memória, lembro-me do primeiro contato que eu tive com os 

 
410 Ibidem, p. 44. 
411 RICOEUR apud GAGNEBIN, op. cit., p. 170. 
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trabalhos de Leila Danziger, lamentavelmente despercebidos por mim durante tantos anos. Se Nuno Ramos 
havia me chegado bem antes, pelo amplo destaque que o artista vem recebendo no circuito literário há alguns 
anos, o trabalho de Leila talvez tenha ficado durante muito tempo restrito ao universo das visualidades. Claro 
que a culpa disso é toda minha, não nego, mas a transposição de Leila pelas fronteiras das artes plásticas para a 
literatura ocorreu recentemente. Mas não é disso que quero falar aqui, e sim da alegria desse meu contato 
seminal com uma poética que veio a se tornar muito cara para minha produção acadêmica, uma força plástico-
discursiva capaz de me tirar de certa paralisia que vinha se impondo à escrita e pesquisa em mim. Mesmo que 
transversalmente, foi pela leitura de um ensaio de Márcio Seligmann-Silva – indicação ao acaso de um colega 
da universidade – que encontrei uma menção a um nome em alemão, uma espécie de endereço cuja 
compreensão me escapava, mas que me empurrou às pressas ao trabalho de Leila Danziger. Corri tão logo 
terminada minha leitura para o portfólio digital dessa artista a fim de conhecer as imagens de “Greifswalder 
Strasse 138” – projeto visual descrito pelo crítico.  

 
Estico como um elástico o meu desejo de conhecer mais sobre a artista, receber a energia dos seus trabalhos, 
sentir as perturbações e as fragilidades de cada imagem apagada. Pelo ensaio de Seligmann-Silva foi que o 
gesto de Leila Danziger em manipular a matéria-jornal apareceu para mim pela primeira vez, marcado pelo 
detalhe com que indicava um trabalho plástico anterior ao grandioso “Nomes próprios”. Trata-se de 
“Greifswalder Str. 138”, série de constructos visuais que surgiram a partir da leitura que a artista realizou de um 
artigo do jornal Tagespiegel de 1994. Essa curiosa reportagem ocupava uma página inteira do veículo 
jornalístico alemão e era assinada por uma mulher chamada Ruth Nube. Havia, no texto, a descrição da 
descoberta das correspondências do pai da autora da matéria com uma mulher judia. Descobertas por Ruth 
apenas após a queda do muro de Berlim, as missivas trocadas foram interrompidas abruptamente em 1942, o 
que causou profunda curiosidade na autora sobre as condições envolvidas com aquela mulher, principalmente 
pela temporalidade em que as cartas se inseriam. Com o ímpeto por descobrir quem fora Josepha Gutmann, a 
autora do artigo inicia um percurso de pesquisa por documentos históricos em Berlim, investigação que 
culminou na revelação do direcionamento de Josepha a um campo de concentração em 1942, onde fora 
assassinada. Mesmo jovem, aos 24 anos, Josepha Gutmann manteve uma espécie de abrigo para quase cem 
crianças judias, espaço onde se dedicou, como educadora, a salvaguardá-las. Algo une a artista carioca a história 
dessa mulher, às dobras possíveis dessa narrativa interrompida, e isso acende o desejo de “reimprimir a voz de 
Josepha Gutmann, reportada por Ruth Nube, transformá-la em motor-contínuo que atravessa os jornais e 
organiza o espaço”412, Leila Danziger realiza a instalação “Greifswalder Str. 138”, em referência ao endereço 
desse orfanato mantido pela jovem judia. Devolver voz à Josepha Gutmann se deu no projeto artístico por meio 
do processo de fotocópia da reportagem de Ruth Nube – sem se render a reprodução técnica – para 
posteriormente descascar as suas páginas, apagá-las com fita adesiva; as inscrições verbais carimbada fixavam 
no papel os nomes envolvidos, alguns trechos da carta e versos de Paul Celan – palavras que viriam a reinscrever 
a história no jornal, gerar um atrito de vozes potencializador dos discursos que atravessavam as missivas.  

 

 
412 DANZIGER, Leila. A língua paterna. In: Diários públicos: sobre memória e mídia. Rio de Janeiro: Contra Capa; FAPERJ, 2013, p. 
194. 
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DANZIGER, Leila. Greifswalder Str. 138 [2003]. Fotogravura e carimbo sobre jornais apagados. Dimensões variáveis. 

 
Seu gesto de reinvestimento na significação do jornal permite que Leila dê a ver a reinserção da dessas vozes 
históricas intensivamente silenciadas pela dinâmica linear e progressiva do tempo. Não cancela a legibilidade 
do jornal, mas – e está aí a poeticidade do ato – promove outros modos de ler a informação jornalística. Com 
essa sensibilidade, as imagens que compõem a instalação “Greifswalder Str. 138” – exibidas na galeria do 
Instituto de Relações com o Exterior, em Berlim, como parte da exposição exposição “Bilder des Erinnerns und 

Verschwindens”, em tradução livre, “Imagens de lembrança e esquecimento” – são uma forma poderosa de 
memória antimonumental. Trazer o desaparecido ao presente, capturado pelos rastros da história, faz parte de 
projeto sensível com a memória, redimensionada, nos projetos plástico-verbais de Leila Danziger, também 
como arte da apropriação, da abertura para o outro. Retirados de sua função comunicativa primeira, os jornais 
corroídos pela ação da fita destampam a fragilidade desse suporte marcado pela obsolescência quase 
instantânea, criados para se tornarem ultrapassados num intervalo curto. Como se corroendo a superfície 
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informativa dos jornais, a verdadeira marca da memória venha a ser revelada. Dispostos ao manuseio da artista, 
os jornais adquirem novo potencial significativo com a erosão da superfície, o que parece um contrassenso 
justamente porque as intervenções de apagamento buscam inscrever a memória latente e reverter qualquer 
tipo de aceleração vertiginosa que as imagens e as palavras do noticiário tendem naturalmente a receber. 
Pensando nesse método extrativo de Leila, podemos observar o uso que a própria artista vem a fazer da 
expressão “boom da memória”, colocando-a como alicerce fundamental a ser provocado a partir do apagamento 
das páginas em suas séries artísticas: 

 
O boom da memória, expressão cara a Andréas Huyssen, pode ser compreendido como a 
necessidade de viver em estruturas de temporalidade de maior duração, a reação dos 
corpos que se sabem mortais e que desejam manter-se numa temporalidade mais estável 
contra o mundo volátil, em que a experiência é cifrada em imagens indigentes, sem 
história, instrumentalizáveis, rapidamente consumidas ou esquecidas, como a linguagem 
informativa dos jornais. 413 

 
Melancolia e luto atravessam os trabalhos da artista no fluxo e contrafluxo de apagar e inserir, destruir e erguer, 
ocultar e evidenciar. Mesmo extemporâneas ao instante de criação e reprodução primeira, as imagens 
fotográficas que restam, destacadas após o apagamento quase total do papel, ao redor da moldura branca, no 
vazio da página quase sem palavras, vem a se tornar ilhas onde se sobrevive à violenta passagem do tempo, 
onde um fluxo de maior lentidão se inaugura. É assim que pode ser observada a força mais sensível dos gestos 
artísticos de Leila Danziger nas artes visuais e verbais, permeados quase sempre pelas traduções dos versos 
resistentes de Paul Celan, mas também citações de Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles e Ana 
Cristina César, por exemplo. Os jornais brasileiros permeiam a sua obra, mas talvez sejam os alemães que 
carreguem de maior potência sua relação com essa língua paterna; como parte fundamental do seu trabalho 
com visualidades, a matéria-jornal ultrapassa a noção de suporte: “essas páginas de jornal são transformadas 
em ‘corpo’, objetos de arte, na medida em que, empregando fita adesiva, os textos em alemão são retirados – 
assim como o alemão de Leila perdeu a sua função comunicativa e manteve a sua dimensão afetiva”414. Porque 
a resistência contra a dinâmica volátil do tempo, sobretudo na dinâmica informativa, conjuga a melancolia de 
uma ponta a outra no trabalho de artista, tudo isso para compor sua proposta artística como saudável gesto de 
levante. Posso dizer, ainda, a partir das aporias do trabalho de Leila Danziger, que Didi-Huberman vai pensar 
que o visível das imagens não marca apenas a presença do que nela consta, mas uma ordem invisível 
subjacente, que vem à consciência “quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto é: quando 
ver é perder”415. Quando o crítico atesta que nós vemos e as coisas nos olham, ele convoca os historiadores e aos 

 
413 DANZIGER, Leila. Para-ninguém-e-nada-estar. In: OLIVEIRA, Sandra Regina Ramalho e; MAKOWIECKY, Sandra. (Orgs.). Anais do 16° 
Encontro Nacional da ANPAP. Florianópolis: ANPAP, UDESC, Clicdata Multimídia, 2007, p. 1427. Disponível em 
<http://anpap.org.br/anais/2007/2007/artigos/144.pdf> Acesso em 11 jan. 2020. 
414 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Leila Danziger e Eugenia Bekeris: um díptico sobre a nova arte da memória. Lua Nova. Revista de Cultura 
e Política. São Paulo, 2015, n. 96, dez./2015, p. 123. Disponível em <http://scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64452015000300008&lng=en&nrm=iso> Acesso em 10 jan. 2020. 
415 DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Ed. 34, 1998, p. 34. 
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artistas para não permitir que ocorra “uma vitória maníaca e miserável da linguagem sobre o olhar”416, isto é, 
não aniquilar a experiência de ver as coisas e não deixar escapar as sensibilidades a serviço do sentido.  

 
Desconstrução e reconstrução da superfície de jornais – é esse o processo formal de Leila Danziger para deixar 
visível a aceleração vertiginosa a qual consome o ato de olhar as imagens pela rede de afetos que a 
circunscrevem, o que vem a ser uma questão sintomática dos tempos contemporâneos. Entre memoração e 
sensorialidade, o descascar da superfície redimensiona o ver do espectador e atesta que as imagens nos olham, 
mas para isso é preciso resistir à hiperaceleração que o tempo nos impõe e à banalização e à obsolescência que 
a esfera jornalístico-informativa atribui as imagens publicadas em seus suportes materiais e imateriais. Produzir 
arte vincula-se à tarefa de reorganizar a linguagem das coisas, é evidente, reconfigurar as dinâmicas de criação 
e legibilidade que envolvem as imagens, tudo para proporcionar novas formas de percepção do real. Mesmo 
que possa ter parecido em algum momento desta seção, não se trata aqui de sobrepor a dimensão formal ou 
estrutural das peças inventivas de Leila Danziger ao conteúdo de suas obras, mas é a manipulação estilística 
exercitada em seus gestos plástico-discursivos que irão proporcionar ampliações e reconfigurações semânticas 
como um lembrar ativo417 operacionalizado na linguagem: “um trabalho de elaboração e de luto em relação ao 
passado, realizado por meio de um esforço de compreensão e de esclarecimento — do passado e, também, do 
presente. Um trabalho que, certamente, lembra dos mortos, por piedade e fidelidade, mas também por amor e 
atenção aos vivos”418. Sem ceder ao apelo de responder todas as interrogações que podem surgir a respeito dos 
significados latentes nos trabalhos da artista, o que mais me impulsiona a escrever esta parte da tese é a 
contaminação da minha escrita que ocorre pelo fluxo de linguagens que atravessa todos os projetos de Leila 
Danziger. Talvez, aceitando o vigor das obras de Leila, que vem a se desfazer qualquer vontade de deciframento 
que um dia bateu em vão à minha porta. 

  

 
416 Ibidem, p. 39. 
417 Quando Jean Marie Gagnebin se questiona acerca do que significa reelaborar o passado, aponta para a propriedade do ativamento 
do lembrar, operação aparece descrita no seu pensamento como uma energia de rememoração que não está a serviço apenas da 
iluminação da lembrança, mas antes de um esforço interpretativo do outrora e do agora, contra gestos mnemônicos solenes, queixosos, 
piedosos e empobrecidos, tal como os investimentos melancólicos, os quais não desvencilham o sujeito de uma culpa do passado e não 
os impulsiona a enfrentar os embates temporais entre passado e presente. Nesse sentido, o “lembrar ativo” de Gagnebin alude aos 
modos afirmativos como Nietzsche, Freud, Adorno e Ricoeur defenderam o imperativo trabalho da memória. 
418 GAGNEBIN, op. cit., p. 105. 
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Segura os mortos com as mãos quebradas 
 

“Depois, tudo estará perfeito;  
praia lisa, águas ordenadas,  

meus olhos secos como pedras  
e as minhas duas mãos quebradas.” 

 
Cecília Meireles 

 
“O poema, sendo como é uma forma de manifestação da linguagem e, por conseguinte, na sua essência 
dialógica, pode ser uma mensagem na garrafa, lançada ao mar”419. Esse escrito de Paul Celan reativa uma das 
primeiras e mais antigas lembranças afetivas das quais consigo me recordar. Em meados da década de 1990, 
um grupo de alunos se apresentou na sala de aula onde eu estudava, todos acompanhados pela professora, 
para realizar a leitura de poemas que mais lhe representava alguma lembrança. Qualquer atividade de leitura 
pode ser corriqueira no desenvolvimento das aulas de língua portuguesa, não fosse a curiosidade a qual a 
interpretação de um poema em especial despertava em mim, uma criança ainda, a respeito da imagem lírica 
dos versos – um poema carregado de sonhos afundado de propósito no corpo extenso do mar. Todas as vezes 
que eu ouvi o poema “Canção” após esse dia, mesmo sem ter sido escolhido por mim, inevitavelmente o 
pensava como senha da presença da travessia da minha avó para este país, essa mensagem no interior de uma 
garrafa lançada ao mar a qual nem sempre a esperança de chegada a uma praia se faz afirmativa. De toda forma, 
encontrando ou não a praia como porto de chegada, as garrafas lançadas são abrigos para a mensagem 
encapsulada, bem  como barcos que produzem movimentos e derivas. Chega até a mim esse tão reconhecido 
poema de Cecília Meireles pela curiosidade com que passo a acessá-lo por meio da visão, não mais pela escuta. 
Como se os contornos da escrita sobre um navio que naufraga se tornassem uma gravura na imaginação, essa 
imagem passou a ocupar as paredes vazias dos corredores da minha memória, ao mesmo tempo que se colocava 
como um encontro problemático a respeito da possibilidade de existir um enigma imperecível sobre a vinda da 
minha avó para o Brasil, como o segredo numa garrafa que nunca chegou à praia. 
 
Nos dias seguintes àquela aula de leitura, lembro-me de pedir de forma quase obsessiva para que minha avó 
me levasse para andar de navio. Não solicitava esse trânsito pelo mar para outro lugar do mundo a fim de 
conhecer mais de sua vinda, isso era um assunto condenado ao esquecimento e ponto final, solicitava essa 
travessia apenas para vivenciar a experiência da aventura de se lançar ao mar – como o navio do poema, como a 
mensagem na garrafa – e sentir o modo como um corpo se move pela imensidão da água sem afundar. Me via 
passeando pelo mar, encarando as ondas pelas escotilhas, matizava as perguntas todas na minha cabeça. Para 
esse pedido não houve resposta durante muito tempo. É claro que as condições financeiras da minha família 
não permitiam longos viagens, quem sabe quando fosse adulto pudesse então conhecer outras partes do 
mundo de navio, me disseram depois, como que acreditando que um dia eu pudesse vir a compreender a 
situação econômica pouco favorável com a qual vivíamos. Gastos supérfluos ou pequenos dispêndios para além 
do essencial nunca foram possíveis. Custou a chegar o dia, não lembro quanto tempo depois, inclusive quase 
sempre esquecia da resposta, mas vez ou outra eu pensava que houvesse alguma forma de viver aquilo que eu 

 
419 CELAN, Paul. Arte poética. O meridiano e outros textos. Trad. João Barrento. Lisboa: Cotovia, 1996, p. 34. 
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desconhecia. Foi num domingo pela manhã que me devolveram à esperança dessa viagem pelo mar. Se ainda 
quiser, eu posso mostrar para você uma parte dessa experiência, disse por fim, numa frase ríspida. Não em um 
navio como os dos filmes, disse ela, muito sisuda, embora para mim qualquer possibilidade de navegar já me 
enchia de sentimentos como desejo e receio. Àquela altura qualquer chance seria aceita, respondi então que 
sim, claro que sim, aceitaria qualquer proposta, e fomos de uma vez. 
 
Sem corrigir quaisquer derivas de uma escrita errante, assumo que a reaparição dessa específica lembrança da 
minha infância veio como desdobramento do meu contato com as imagens da exposição “Navio de Emigrantes”, 
realizada por Leila Danziger em 2018, com curadoria de Raphael Fonseca. Tudo desse trabalho começa no 
projeto pela força que emana de uma pintura homônima à exposição, realizada por Lasar Segall, entre 1939 e 
1941, ano em que começam a se tornar escassas as saídas dos judeus do Reich e da Europa em busca de refúgios 
pela travessia no Atlântico420. Mas voltemos um pouco no tempo. Quando aparece na história da arte brasileira 
a pintura “Navios de Emigrantes”, a imagem elaborada por esse judeu lituano – artista imigrante que cruzou o 
Oceano Atlântico e se encaminhou às terras brasileiras na década de 1920 – se mostra fundada no decurso dos 
intensos fluxos imigratórios para a América, sobretudo para o Brasil. Nesse sentido, a apresentação da diáspora 
ocorre na cena retratada nessa pintura pelo traço que dá formato aos inúmeros emigrantes apinhados na parte 
frontal de uma embarcação, esse meio que afronta a imensidão escura do mar. Feita em monocromatismo, 
atravessando diversos tons de marrom, o espaço horizontal da obra expõe a dimensão existencial do homem 
diante do mar, se for pensado o oceano como caminho aberto ao trânsito que instaura uma ponta de esperança 
de sobrevivência em outra parte do mundo. Em cada corpo retratado em inércia e equilíbrio contra o sinuoso 
movimento das águas parece haver o medo dos nunca dissipados gestos antissemitas, temos somado à 
melancolia de deixar uma vida inteira para trás sem perspectiva breve de retorno. De semelhanças biográficas, 
porque apontam ambos para a transatlântica diáspora dos judeus em fuga do nazismo alemão, Lasar Segall e 
Leila Danziger, cada um em seu tempo e em seu suporte, insinuam na arte visual possibilidades de resistência 
crítica da memória. Claro está que não se trata da promoção de uma historiografia sobre as imigrações, ao 
contrário, a afinidade de Leila com o trabalho de Segall parece estar sobretudo no ato de fixar uma relação afetiva 
de ressignificação das próprias ruínas, como aponta o curador da mostra:  
 

Um dos eixos da exposição dialoga frontalmente com a produção de Lasar Segall. Não 
apenas devido à incorporação de nove de suas gravuras que fazem parte de uma série 
maior que se relaciona com sua pintura sobre os navios de emigrantes, mas também 
devido à vasta pesquisa realizada pela artista no Arquivo Nacional acerca de documentos 
sobre embarcações que cruzaram o Atlântico e faziam trajetos entre a Europa e o Brasil.421 
 

O contínuo trabalho de pesquisa em arquivos públicos alimenta o projeto artístico e ensaístico de Leila Danziger. 
Esse interesse histórico não se limita ao resgate dos nomes familiares desaparecidos ou mortos pela catástrofe, 
como feito nas peças de “Nomes próprios”, mas se estende aos vários fluxos imigratórios ocorridos em direção 

 
420 Cf. SCHPUN, Mônica Raisa. Lasar Segall entre viagens e migrações: um europeu nos trópicos. Sociologias, Porto Alegre, ano 20, n. 
49, p. 230-257, set-dez / 2018. 
421 FONSECA, Raphael. Atlântico e Mediterrâneo. In: DANZIGER, Leila. Navio de emigrantes. Catálogo da exposição. Brasília – São 
Paulo: Caixa Cultural / ADUPLA, 2018, p. 15-16. 
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ao Brasil no século XX. Na bem mais recente série “Navio de Emigrantes”, a artista interroga os limites sobre os 
quais se instauram os documentos relacionados aos trânsitos de fuga antissemita, para que, a partir da prática 
de arquivo, possa abrir espaço para um pensamento teórico-especulativo a respeito da necessidade de amplo 
alcance das peças arquivadas e carregadas de memórias das tragédias que circunscrevem o judaísmo europeu 
no século XX. Os nomes dos emigrantes, agora extraídos das listas de viajantes dos quatro navios pesquisados 
no Arquivo Nacional, são expostos por meio de capturas fotográficas desses vapores transatlânticos e também 
das peças gráfico-visuais elaboradas pela própria artista a partir do manuseio deformador e da fragmentação 
dessas informações encontradas, gerando, por exemplo, um objeto artístico que vem a ser um emaranhado de 
papéis documentais fatiados, a lista de passageiros em destroços misturados, meio pelo qual o corpo em trânsito 
experimentava um registro derradeiro antes da partida. Entretanto, a incessante carga informativa não é parte 
integral desse projeto artístico, tendo em vista que Leila se utiliza dos indícios das ausências deixadas nos 
documentos desses indivíduos e do apontamento radical que fazem para o contemporâneo em fratura com esse 
passado histórico, pois todo seu percurso de pesquisa “versa sobre o presente dessas imagens, ou seja, fatos e 
documentos históricos são recodificados como destroços que seguem agindo no mundo”422. Para adensar ainda 
mais a natureza crítica do seu gesto de pesquisa nos arquivos públicos nacionais, é preciso sublinhar a utilização 
das imagens do acervo virtual do memorial das vítimas da Shoah, localizado em Israel. Com a confluência entre 
imagens de dois acervos – um físico e outro virtual – a artista coincide, mais uma vez, materialidades distintas 
para especular sobre seus substratos e suas possibilidades de produzir efeitos estéticos. 
 

 
 

DANZIGER, Leila. 6.028 toneladas de registro [2018]. Impressão jato de tinta sobre papel de algodão, 110 x 95 cada. 

 

 
422 Ibidem, p. 16. 
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Dentre as imagens que compõem a coleção “6.028 toneladas de registro”, 
incluída na exposição de 2018, à primeira vista predomina uma espécie de 
apagamento na constituição dessas listas fragmentadas, de forma 
semelhante à qual substancial parcela das narrativas desses passageiros em 
fuga foram condenadas. Além das marcas dessa desestruturação das listas, 
os registros aparecem como intensivas cicatrizes da memória e põem em 
ação o gesto de contraposição entre a fixidez dos dados na história e o 
movimento que o enovelado de tiras possui. Deixa escapar em centralidade, 
de modo coextensivo, a exibição da frase “Nenhum nome poderá ser 
omitido” na fotografia das peças gráficas supracitada, à maneira de uma 
inscrição crítica carregada de ambiguidade, a qual se resulta deslocada num 
“espaço-movimento”, conforme aponta a artista, entre a afirmação 
categórica da frase e a ação descontínua de tornar os registros e as 
identidades de tantos judeus-alemães indiscerníveis entre si no construir 
das folhas picotadas. Como não é possível representar plenamente os 
sentidos múltiplos dos quais eventos do passado são prenhes, a elaboração 
desse constructo apresentado fotograficamente na exposição oferece à 
imagem um aspecto crítico que não se reduz à formulação temática, mas se 
expõe, em seu turno, pelo processo inventivo-crítico fundador dos seus 
trabalhos: a incorporação do arco histórico no tempo presente a fim de 
desembocar a força que os rastros do passado e as ruínas da informação 
ainda exercem ou podem vir se repetir. Porque, a bem da verdade, “se o 
Holocausto chegou ao fim, o antissemitismo não, e basta pesquisar suas 
estatísticas ainda latentes em um momento histórico em que o ódio 
impulsiona tantas ações”423. Daí então parece Leila Danziger elencar o mar 
– mais até do que a própria imagem do navio – como espaço medial que 
operacionaliza a um só tempo a alusão a uma violência da qual se foge e a 
um futuro do qual nada se avista como certo, como que realizando um 
movimento em que as temporalidades se dobram sobre si sem deixar 
esconder o inescapável do passado e, por conseguinte, os desdobramentos 
possíveis do futuro. 
 
  

 
423 Idem. 

Buenos Aires, 11 de outubro  
de 2019 

 
Estive à tarde nas esquinas da Calle 

Defensa e da Chile, sob o clima da 
mais intensiva morosidade, num bar 

onde bebi duas taças de vinho e 
escrevi próximo a homens que 

conversavam sobre arte, esses outros, 
mais próximos do que distantes, que 

são a belíssima imagem da 
sensibilidade dos argentinos. Volto às 

anotações. Se me interrogassem um 
dia a respeito desses diários, eu diria 
que sua operação despreza em larga 

escala a lógica da verdade. O que não 
quer dizer que a matéria originária 

das palavras não seja verdadeira, eu 
reconheço todas elas como tal, mas há 

algo de fabulação nos rascunhos que 
escapa a esfera da veracidade. Ou 

talvez o diário não seja mesmo o que 
é pleno de reprodução da realidade 

senão por uma lucidez que, ao revés 
de quase tudo que se produz como 

narrativa íntima, não se sujeita a evitar 
a encenação mínima, o teatro 

inescapável, as luzes semiacesas, o 
palco e a plateia não tão esvaziados. 
Isso, aliás, é uma encenação própria 

do diário, tão própria e insuspeitável, 
que passa ser uma autêntica marca do 

gênero. As deformações na 
linguagem, as artificiais construções 

de artimanhas arquitetadas no diário, 
tudo isso não deixa de ser somente 

uma vontade de furar a solidão e 
passam a ser também o roteiro de um 
espetáculo nunca apresentado, onde 

se encenariam lembranças afetivas, 
como estas daqui, dos solitários dias, 

numa cidade estrangeira chuvosa e 
fria, quando só se ambiciona uma 

conversa ou uma atitude que 
desacelere o tempo. Escolho, então, 
abandonar o diário e encarar a tese. 

Coragem para a travessia. 
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Eu diria ainda que “Navio de Emigrantes” convida o espectador a observar os traços que podem ser estendidos 
entre temporalidades de outrora e agora, justamente a partir da experiência dos emigrados judeus no mar, no 
entanto indo além das narrativas que rondam as viagens marítimas. Mais do que a representação da travessia, 
ou da insalubridade inegável e do mal-estar do percurso, os problemas levantados pela pesquisa e pela 
exposição ultrapassam o espaço central do navio e parecem também eleger o mar como um meio de 
pensamento crítico-fabulador quanto à dimensão desse espaço amplo em significações e simbolizações. Nessa 
direção perceptiva, pela geometria das fotografias dobradas na coleção “Struma”, exibida na exposição de 2018, 
a artista parece explorar a correspondência entre a imagens de incontáveis judeus unidos em portos e navios – 
apropriadas do acervo do memorial Yad Vashem – e o movimento intermitente e violento das ondas. Formando 
um grande painel, colocadas lado a lado, a arquitetura dessas imagens extrapola os limites de sua captura e de 
sua apropriação, fazendo com que os indivíduos retratados se confundam entre si numa grande massa 
amalgamada de seres humanos empilhados em diáspora, de modo a torná-los indistintos pela incapacidade de 
recuperar suas histórias e pela férrea recusa ética em monumentalizar a catástrofe. Seu resultado é um grandioso 
mosaico fixado à parede, composto por fotografias de judeus-alemães que, impossível de terem sua realidade 
representada de uma posição exterior, têm seu corpo desvalido inserido no mar como forma de visibilidade 
frente à amplidão. Com a dobra na parte superior, a curva formada no papel de cada imagem impressa aplica à 
visão a mecânica do movimento marítimo como um inesperado desvio semiótico. O que há por trás desse espaço 
das águas? Tanto o navio quanto o mar podem ser entendidos como imagens e espaços justapostos dos quais 
emerge a experiência sensível de travessia através da demarcação de fronteiras territoriais a favor de uma 
expectativa de sobrevivência em outro porto. 
 

 
 

DANZIGER, Leila. Struma [2018]. Fotocópia (29,7 x 42 cm), imãs, pregos; dimensões variáveis. 
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Então é pela trilha de espumas do mar que digo ainda um pouco mais. Ao introduzir a visibilidade do navio – e 
em especial a vastidão do oceano – em suas peças artísticas recentes, Leila Danziger movimenta pelo presente 
a imagem dos emigrantes judeus, uma imagem que pertence à outra temporalidade. Mas os apontamentos 
críticos do seu trabalho estão longe de se resumir ao resgate da memória. Em especial menção, o episódio 
diaspórico dos judeus-alemães, reiteradamente apresentados em outras produções artísticas e teórico-
fabuladoras devido ao enlace com seus inscritos autobiográficos, reverberam de modo tão fundamental como 
em “Nomes próprios” a noção sensível de que “qualquer ação inscrita no presente tem seu espaço reservado no 
templo da memória”424. Encaro com certa implicância a palavra “templo” no dizer do curador Raphael Fonseca, 
porque, a meu ver, aponta para certa construção monumental para os eventos da catástrofe, mas acolho a 
sugestão do curador da exposição a respeito da ênfase conferida aos traços do passado em sua interferência no 
presente. Pelo espaço do mar que Leila ouve as vozes silenciosas e inauditas, atribuindo de certo escopo estético 
às fotografias paradoxalmente capturadas na documentação da imagem dos emigrantes em portos, navios e 
mares. Fotografias e mosaicos como os que exploram a alusão ao movimento do mar, ou em que as imagens 
estáticas produzem percepções de movimento como o das águas, constituem um dos pontos mais altos do 
imaginário dos sujeitos em percurso de fuga transatlântica, bem como das pesquisas sobre emigração levadas 
a cabo por Leila. Bem verdade, como aponta o crítico Boris Fausto, o mar vem a ser a representação da vida para 
o indivíduo que parte em imigração, tendo em vista que “a partida assinala o encerramento de uma parte da 
existência ou quase sempre o abandono da pátria – a exceção maior sendo representada pelos judeus -, à qual 
muitas vezes se deseja retornar, sem que se tenha certeza da possibilidade do retorno”425. Talvez, quase sempre 
talvez, por esse motivo a imagem do mar a respeito do judeu ganhe uma tonalidade ainda mais intensiva nos 
trabalhos mais recentes de Leila Danziger. Ainda que o foco da citação recaia mais fortemente sobre o embate 
entre portugueses e indígenas, a ideia de Stefania Chiarelli acerca do oceano é belíssima e muito potente para 
pensar a esfera das imigrações transatlânticas, de maneira geral, testemunhadas pelo espaço marítimo: 
 

Surge então esse mar como testemunha nada emudecida: ele produz ruídos, emite 
barulhos, sussurra outras histórias. Uma parte delas se pode ainda desvendar, indagando 
sobre o caráter mais dramático do oceano – quando ele surge como lugar político, por onde 
podem ou não transitar os sujeitos. Certa poética das águas aparece como mote para 
evocar esse espaço de degredo e desterro. É possível pensar o oceano como ponto de 
partida para desdobrar em nosso imaginário o espaço marítimo: das naus da empresa 
colonialista, dos vapores carregados de imigrantes às onipresentes embarcações 
clandestinas de Lampedusa, navios e mar surgem como espaço a provocar indagações – e 
a arte buscou de diversas formas plasmar a contingência desses tempos que se 
superpõem.426 

 
Seus avós e seu pai protagonizam uma duríssima travessia pelo mar. Em 24 de dezembro de 1935 Alfred, Irene 
e Rolf desembarcam em terras brasileiras depois de passarem vinte e cinco dias embarcados no vapor que saiu 

 
424 Ibidem, p. 17. 
425  FAUSTO apud CHIARELLI, Stefania. Que Brasil existe? Estrangeiros na literatura brasileira. Intelligere, Revista de História 
Intelectual, São Paulo, v. 2, n. 2 [3], 7 out. 2016, p. 44. 
426 CHIARELLI, Stefania. Ruídos do mar, imagens da alteridade. Philos – Revista de Literatura da União Latina, Pernambuco, 03 nov. 
2018, n.p. Disponível em <https://revistaphilos.com/2018/11/03/ruidos-do-mar-imagens-da-alteridade-por-stefania-chiarelli> Acesso 
em 21 jan. 2020. 
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às pressas da Alemanha. Pela narrativa do pai, as cenas da vinda não são rememoradas para além da sutil 
lembrança de um livro trazido por ele, como ela conta que “suas lembranças da travessia se concentravam em 
um único gesto: buscar debaixo de pilhas de livros e papéis um pequeno atlas – Deutschland und die Welt [A 
Alemanha e o mundo] –, que ele contava ter consultado ao longo da viagem com os pais para o Brasil”427. Mas 
não é somente para dar visibilidade para o navio Aurigny que enfrentou “o mar como estrada líquida”428 para 
chegar aqui. Três outros navios de trajetos idênticos são investigados na pesquisa de arquivo de Leila Danziger 
a partir do contato com outros familiares e amigos, trabalho cujo resultado é trazido à tona na exposição. São 
eles: Almanzora (1938), General Artigas (1939) e Conte Grande (1939). Todo o percurso no Arquivo Nacional, 
como relata Leila Danziger, parte do desejo de tocar nos documentos para “misturar as diferentes listas, lançá-
las novamente no presente, numa grande arca de nomes e destinos”429. O que parece ficar evidente nisso tudo 
é o próprio gesto de uma artista an-arquivista, conforme sublinha Luiz Cláudio da Costa 430 , por meio de 
atualizações, remodelações e organizações outras da história pública dessas travessias pelo mar, todas a serviço 
da sobrevivência inserida no contexto de retirada do III Reich.  
 

 

 
DANZIGER, Leila. Almanzora [2018]. Envelope, fotografia, fita adesiva, carimbo sobre cartão, 120 x 80 cm. 

 

 
427 DANZIGER, Leila. Seguem os destroços celestes. In: Navio de emigrantes. Catálogo da exposição. Brasília – São Paulo: Caixa 
Cultural / ADUPLA, 2018, p. 23. 
428 CHIARELLI, op. cit., n.p. 
429 DANZIGER, op. cit., p. 24. 
430 Cf. COSTA, Luiz Cláudio da. O artista an-arquivista: os dispositivos de coleção na arte contemporânea. Porto Arte: Revista de Artes 
Visuais, Rio Grande do Sul, p. 77-89, n. 30, 2011. 



 

254 

Muitos pormenores do trabalho são descritos pela artista no catálogo sob o enunciado sugestivo de “Seguem os 
destroços celestes”, extraído de um poema de Paul Celan, novamente ele, o que não deixa de ser substância 
para favorecer a possibilidade de enxergar os navios, as mensagens e a poesia como formas de trânsito pelo mar 
ao longo da exposição. Envelopes contendo reproduções de documentos e imagens dos quatro navios 
pesquisados se exibem nas paredes, com cartas endereçadas do passado ao presente. É também como se cada 
uma dessas matérias pesquisadas, os navios, os sujeitos e as cartas caminhassem “com mastros cantados, 
apontados para a terra”431, seguindo como destroços pela vastidão incalculável das águas do oceano. De modo 
bastante bonito, os rastros geométricos escuros e sombreados, os quais figuram como plano de fundo das 
imagens, soam como representações do movimento das ondas que rumam sempre ao sul em superposição 
contínua, ou seja, o caminho das águas percorrido pelos imigrantes europeus para fugir de uma só vez das 
atrocidades praticadas pelo antissemitismo nazista do século passado. Nesse sentido, corpos e documentos 
seguem como destroços celestes, como diz o verso de Celan, que comparece em várias peças da primeira parte 
da exposição através da costumeira técnica de Leila em pressionar carimbos sobre documentos e cartas 
recuperadas no Arquivo Nacional. Sobre os destroços, como bem pontua Seligmann-Silva: “o que atravessa o 
oceano não são passageiros, mas todo um mundo que afundou com a Shoah”432. 
 
Permitam-me abrir um necessário parêntese. Impossível, após discorrer brevemente sobre a ressignificação 
artística elaborada por Leila Danziger a respeito das imagens dos refugiados que atravessam a África e a Ásia e 
rumam à Europa Ocidental, me furtar do dever ético de reposicionar brevemente o foco deste texto à distensão 
política que ocorre tendo em vista o emblemático e dramático episódio de Aylan Kurdi, menino sírio morto em 
um naufrágio no Mar Mediterrâneo, cuja imagem foi capturada pelas lentes de Nilüfer Demir, fotojornalista 
responsável por cobrir a crise de imigração para a agência de notícias Dogan. Embora o valor ético-político desse 
tipo de captura imagética não seja o foco desta escrita, é o paradoxo criado a partir dessa tensão que irá 
redirecionar meu texto para os elementos estruturais de studium e punctum, propostos por Roland Barthes. 
Perseguir novamente essa dinâmica crítico-conceitual sobre a fotografia é fundamental, tendo em vista que o 
trabalho de Leila Danziger com o apagamento da superfície dos jornais em várias séries artísticas plástico-verbais 
toca sensivelmente em uma passagem de Barthes a respeito das imagens do jornalismo. Sobre as fotografias 
unárias dos noticiários, ligadas diretamente ao studium (ao afeto médio despertado), o crítico expõe que, em 
geral, elas causam choque, mas podem na mesma medida não gerar perturbação, angústia, aflição: “são 
recebidas, é tudo. Folheio-as, mas não as rememoro; nelas, nunca um pormenor (em tal canto) vem interromper 
a minha leitura”433. Se há verdade nesse gesto de Barthes, ele se torna imperativo para articularmos a produção 
espetacularizada das imagens das catástrofes nas práticas jornalísticas contemporâneas. Com a hiperaceleração 
do tempo, anunciada já pelos futuristas na modernidade, as imagens parecem estar à serviço do espetáculo e 
desabrigadas do atravessamento de uma afetação pela atrocidade exibida. 

 

 
431 CELAN apud Leila, op. cit., p. 07. 
432 SELIGMANN-SILVA, Márcio. Todos os navios. In: Navio de emigrantes. Catálogo da exposição. Brasília – São Paulo: Caixa Cultural / 
ADUPLA, 2018, p. 34. 
433 BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Trad. Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984, 
p. 67. 



 

255 

Para dar sustentação aos meus pensamentos aqui, insisto brevemente no exercício crítico de repensar esse tipo 
de captura imagética informativa de novo, justamente porque considero que a partir da perspectiva de que 
quando essas mesmas cenas fotojornalísticas de refugiados em trânsito – que despertariam studium apenas 
pelo interesse informacional mais amplo sem evidência do punctum – são transpostas à esfera da exposição 
artística, sobretudo por meio da obstinada postura ética com a qual Leila Danziger percorre essas imagens no 
segundo movimento da exposição “Navios de Emigrantes”, por exemplo, uma outra e mais intensiva rede de 
afeto se expande. Porque percebo que nas séries sobre refugiados por Leila a negação da reconstrução dos 
episódios propriamente ditos para dar margem aos afetos latentes que possam ser propagados por uma leitura 
mais lenta deslocada do suporte do jornal ou das telas dos computadores, ampliando ainda mais o debate ético 
em torno da crise humanitária. Acoplado a questão do afeto, o trabalho estético encerrado nessas imagens de 
refugiados em apuros acaba sendo um modo de trazer o horror extremo para a ordem do dia sem oportunismos 
e espetacularismos midiáticos que ocorrem sob pretextos escusos. O que a própria artista afirma no catálogo da 
exposição pode ser aplicado a vários outros constructos plásticos por ela elaborados: “Ao lidar com o fluxo de 
visualidade que me chega pelos meios de comunicação, pergunto-me o que fazer para que a textura da imagem 
contenha de alguma forma o próprio desastre?” 434 . Para Barthes, que não fotografava, essa perfuração 
pungente, que está na própria base etimológica do vocábulo punctum, é um atravessamento do corpo daquele 
que observa a imagem. Aparece, como uma ferida desconhecida, porque o movimento do olho, ao passar pela 
superfície da imagem, consegue olhar, mas não enxergar: “seja o que for o que ela dê a ver e qualquer que seja 
a maneira, uma foto é sempre o invisível: não é aquilo que vemos”435.  

 
Ainda que posteriormente o filósofo Jacques Rancière, conhecido por reconfigurar epistemologicamente a 
noção de sensível, tenha empreendido uma revisão crítica rigorosa e aguda do trabalho de Roland Barthes a 
respeito da matéria formal e da dinâmica da fotografia436, sobretudo ao papel do espectador e ao fato de que o 
afeto sobre o qual o semiólogo francês discorre estaria sempre ligado à interpretação do que é visto e não ao 
afeto genuíno, interessa-me, aqui, condicionado pela problemática extrema enfrentada pelos refugiados, 
reaparelhar o olhar em direção à captura imagética dos fluxos de emigrantes na contemporaneidade, 
principalmente ao seu modo de existência reduzido à sobrevida. Dentre tantos substantivos possíveis, tendo em 
vista que a Agência das Nações Unidas para Refugiados institua que os indivíduos que vivenciaram um processo 
de deslocamento territorial tenham diferentes denominações demarcadas a partir da natureza e do contexto da 
travessia, o refugiado vem a ser aquele cuja condição de vida no país de origem prova uma consciência de 
impossibilidade de permanência com condições dignas de manutenção da vida. Esta instigante categoria 
jurídico-política, o refugiado, apesar de histórica, traduz-se de modo ainda mais particular na esfera 
contemporânea à medida que, conforme propõe o intelectual palestino Edward Said, “a palavra ‘refugiado’ 
tornou-se política: ela sugere grandes rebanhos de gente inocente e desnorteada que precisa de ajuda 
internacional urgente”437. Sendo a representação de corpo em intensivas travessias e neutralizado dos seus 

 
434 DANZIGER, op. cit., p. 24-25. 
435 BARTHES, op. cit., p. 16. 
436 Cf. RANCIÈRE, Jacques. O destino das imagens. Trad. Mônica Costa Netto. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012. 
437 SAID, Edward W. Reflexões sobre o exílio. In: Reflexões sobre o exílio e outros ensaios. Trad. Pedro Maia Soares. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2003, p. 54. 



 

256 

direitos às condições vitais enquanto humano, o refugiado é aquele que, no campo psicossocial, abandona o 
seu país devido ao desassossego contínuo causado por questões de nacionalidade, raça, religião, ideologias etc. 
Marcada por uma inaplicabilidade prática e por suas implicações jurídico-políticas – além do contínuo e evidente 
esfacelamento da noção de respeito à dignidade humana, e da resultante desproteção do Estado em relação aos 
sujeitos em êxodo dramático –, a problemática de abandono e desproteção de direitos experimentada pelos 
refugiados toca no debate da biopolítica contemporânea em escala cada vez mais acentuada por se tratar de 
formas de legitimação da vida. O que emerge neste ensaio como ponto importante em relação às formas que a 
arte se aproxima das questões envolvendo os expressivos fluxos das migrações forçadas hoje é a interrogação 
que deve ser feita a respeito da representação das imagens desses indivíduos em trânsito. 
 
Com essa pequena retomada conceitual do termo refugiado, vem à tona as imagens utilizadas no segundo 
movimento da exposição “Navio de emigrantes”, espaço expositivo onde a releitura do contemporâneo se 
encerra a partir da relação com as imigrações do passado. Desse modo, o rearranjo desacelerado praticado pela 
artista com as imagens jornalística aparece na exposição por meio de fotografias de refugiados não mais como 
nos navios dos imigrantes judeus-alemães, mas em minúsculos botes apinhados de gente, ou nos frames de 
capturas fílmicas amadoras de salvamentos ocorridos no mar que dá nome ao trabalho imagético e à peça 
audiovisual: “Mediterrâneo” (2018). Da lista de passageiros do século XX às imagens desfocadas dos refugiados 
contemporâneos em jornais apagados e em frames congelados, Leila Danziger não cessa em sua busca de 
estabelecer através de constructos plástico-discursivos e pela força de arquivamento vínculos entre movimentos 
de trânsito em busca da sobrevivência. Sem dúvidas, o procedimento caro à artista de subtrair a página de jornais 
e carimbá-las retorna à exposição “Navios de Emigrantes”, mas agora no processo dialógico com o trabalho de 
Lasar Segall para arrastá-lo para o contexto do presente, exercitando o que Márcio Seligmann-Silva irá chamar 
de “curadorias mnemônicas”438. Mas apesar de haver um destaque às gravuras do célebre nome do Modernismo 
brasileiro, homenageado na exposição, a força da palavra permanece inseparável da constituição plásticas dos 
seus projetos. Penso sobretudo no papel da linguagem verbal aqui, pois, no modo como a artista reatualiza a 
presença da instância discursiva nas suas obras, os mosaicos emoldurados nas paredes da exposição não 
recebem, como receberam outrora as imagens em outras séries, a inscrição de citações poéticas – de que 
maneira a poesia pode se aproximar ainda mais dessas catástrofes contemporâneas? Não avisto respostas claras 
para essa questão ainda. Chega a ser surpreendente, porém, o que ocorre poeticamente em “Navio de 
Emigrantes”, visto que, no cambo de batalhas pela atribuição de algum sentido para as imagens dos refugiados 
extraídas de vídeos, “a artista cria uma legenda fictícia para cada peça desse quebra-cabeça que compõe os 
frames. Esses textos trazem hiperlinks, colados e sequenciados, em diversas línguas”439. Desse ponto é que 
surge a pertinente pergunta do curador da exposição: “E se a avalanche de informações textuais que rondam 
nossa experiência na internet fosse um poema?”440. 
 

 
438 SELIGMANN-SILVA apud LIMA, P. E. F. Acervos como navios, frágeis não são apenas os migrantes. MODOS. Revista de História da Arte. 
Campinas, v. 3, n. 2, mai. 2019, p. 301. 
439 FONSECA, op. cit., p. 17. 
440 Idem. 
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DANZIGER, Leila. Mediterrâneo [2018]. Impressão jato de tinta sobre papel de algodão, 160 x 106 cm. 
 
Dito tudo isso a respeito dessa exposição, que foi uma das mais recentes produções de Leila Danziger, abre-se 
uma fenda teórico-crítica com o uso das fotografias de refugiados em trânsito e em resgate extraídas em jornais 
e peças audiovisuais. Especialmente neste ponto, então, ocupo-me pensar brevemente os modos de 
legibilidade atribuídos aos desesperados fluxos migratórios contemporâneos, esses trânsitos que, novamente 
pelo espaço do mar, adensam de novos tons e sentidos a história dos desastres humanitários. Enquanto a leitura 
ágil condicionada pelo jornalismo hoje acaba por proporcionar dinâmicas de apagamento e esquecimento das 
catástrofes atuais, a postura ética de Leila frente a essas imagens busca erigir constructos artísticos capazes de 
promover deslizamentos possíveis na significação às quais se atribui a essas imagens no Mar Mediterrâneo. Da 
persistência em agrupar vida presente e memória, também se entrevê nas entrelinhas das composições verbo-
visuais em “Navio de emigrantes” a postura ética da artista em não se furtar politicamente à tangente questão 
ético-humanística contundente na contemporaneidade no tocante aos afetos que rondam as dinâmicas de 
consumo informativo dos espetacularizados registros imagéticos dos refugiados, cada vez mais exploradas pelos 
meios de comunicação em massa impressos e digitais nos últimos anos. Cito brevemente aqui um artigo de 
Vladimir Safatle441, publicado em 2015, no qual o filósofo e professor aponta criticamente para a questão 
emergente de que as lutas políticas autênticas do presente procedem a partir de uma alteração radical nas redes 
onde os afetos atuam.  
 

 
441  Cf. SAFATLE, Vladimir. Quem tem o direito de falar? In: Colunas. Folha de São Paulo, 25 set. 2015. Disponível em: 
<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vladimirsafatle/2015/09/1686060-quem-tem-o-direito-de-falar.shtml> Acesso em 18 jan. 
2020. 
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DANZIGER, Leila. 11 de junho de 2015 | 20 de abril de 2015 | 21 de agosto de 2015 [2016]. Impressão jato de tinta sobre 
papel de algodão, 70 x 50 (cada). 

 
De início pode ser complexo enxergar nessa constatação o redimensionamento afetivo citado pelo crítico, mas, 
no adensamento de estímulos operacionalizados a partir da imagem fotográfica nos veículos jornalístico-
midiáticos, Safatle percebe que os afetos – que em sua base estão sempre arrolados à cultura e ao traço social – 
radicalizaram-se a partir da circulação das imagens jornalísticas com a produção instantânea de ruínas no 
contexto contemporâneo de hiperaceleração. Nessa concepção do presente, não resta dúvidas de que a 
circulação mundial da fotografia do corpo sem vida da criança Alayn Kurdi, capturada em 2015, por exemplo, 
destampou em larga escala uma rede de afetações negativas e repulsivas que, a bem da verdade, permanece 
ainda hoje omissa pela indiferença historicamente construída por substancial parcela da população frente à 
questão ético-política dos trânsitos de refúgio, bem como pela forma como a dinâmica do jornalismo acelerado 
normatiza a leitura acelerada e desestabiliza o olhar para os desastres contemporâneos. Novamente atravessada 
pela melancolia em contraponto à aceleração intensiva do tempo e à potencialização negativa do espetáculo 
midiático, as séries imagéticas as quais compõem a exposição “Navio de Emigrantes” mostram, nos dois 
movimentos plásticos pelo universo das imigrações, a busca de sobrevivência dos corpos, mas também exibem 
a luta pela sobrevivência da memória pelo trabalho de an-arquivamento – reatualização intensiva dos eventos 
passados – o qual inverte radicalmente o espaço dedicado às imagens das catástrofes.  
 
Pela produção de subjetividade reprojetada pelas imagens trabalhadas por Leila Danziger, é possível evidenciar 
o desejo pela função epistémica das imagens em não nos deixar indiferentes frentes à cena retratada. Contra o 
ver anestético comum às imagens trágicas, a artista operacionaliza nas fotografias o pensamento acerca da 
sobrevivência dos sujeitos-refugiados, lançados à nudez dos corpos, que se constrói num entre-lugar entre vida 
e morte, espaço estreito e limiar no qual irrompe uma espécie de sobrevida em aguda intensidade: “o biopoder 
contemporâneo, o poder sobre a vida, faz sobreviventes, cria sobreviventes e produz sobrevida – é a produção 
da sobrevida”442. Justamente por isso, a incumbência do biopoder hoje seria a produção de um espaço em que 

 
442 PELBART, Peter Pál. Biopolítica. Sala Preta. São Paulo, USP, v. 7, nov. 2007, p. 59-60. 
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o homem acaba reduzido à sua dimensão residual, não humana, como o prolongamento de uma vida 
completamente impotente. Seria, pois, a invalidação da vida a marca da vida nua, ou seja, uma “vida humana 
reduzida ao seu mínimo biológico, é a vida sem forma, reduzida ao mero fato biológico”443. Por mais que seja 
ordinária a todo vivente, pode-se observar que, nessa direção, a morte ronda em grau máximo de intensidade à 
sobrevida – ou ainda, como aponta o filósofo Peter Pál Pelbart, à “vida humana reduzida ao mínimo biológico, 
à sua nudez última, à vida sem forma, ao mero fato da vida, à vida nua”444. Muitas vezes, ao romperem o vínculo 
com o território e a nação de origem, os sujeitos em trânsito para refúgio, cujo alcance do direito não os toca, 
são excluídos da dimensão jurídico-política, existência cuja morte não é reclamada. Desse diálogo teórico-crítico, 
penso as fotografias do segundo giro da exposição “Navio de Emigrantes” com um olhar mais atento e aguçado. 
Não parece à toa que Leila Danziger fotografe o resultado de um constructo criado a partir do amassar dos papéis, 
como se fossem jornais apagados, deixando em evidência apenas a imagem de botes de suposto salvamento 
dos sujeitos em busca de refúgio, fotografias retiradas de veículos jornalísticos. O que esse gesto de descarte e 
de despojamento da matéria jornalística nos permite perceber? Novamente, nessa via, homogeneizando os 
fenômenos expostos, o jornal é criado para o desaparecimento instantâneo, assim como suas notícias se 
sobrepujam umas às outras, fadadas sempre ao esquecer, daí que o esvaziamento dos discursos das páginas 
vem se somar ao amassar do papel como forma de apontar a leitura em descarte à qual a artista se contrapõe 
frontalmente com seu gesto melancólico extração da superfície e centralização da imagem.  
 
Como Judith Butler enuncia nas suas pesquisas em “Quadros de guerra” a respeito de quais são as vidas 
passíveis de luto, a afirmação de que uma vida pode ser destruída ou negligenciada não demarca apenas a 
possibilidade real de dar cabo a essa vida, posto que morrer é um horizonte incontornável, mas seria, 
sobremaneira, o ato de sublinhar a precariedade de algumas vidas, cuja negligencia de condições 
socioeconômicas evidencia a desproteção e fragilidade de certos indivíduos. Desse modo, servindo-se do 
conceito de biopolítica para pensar a categoria do refugiado, certa está Butler ao reler as relações políticas tendo 
em vista que, nessa dinâmica do poder soberano sobre os outros, a “precariedade implica viver socialmente, isto 
é, o fato de que a vida de alguém está sempre, de alguma forma, nas mãos do outro”445. Se voltamos nossos 
olhos, então, a perspectiva da filósofa estadunidense, fica bastante evidente: é-se preciso promover sempre uma 
crítica às noções que envolvem os direitos à conservação plena da vida, isto é, a sua manutenção como tal. O 
que emerge, à luz dos seus estudos, é a insistência coerente na tese de que toda vida cuja obliteração e 
aniquilamento torna-se passível de luto vem a ser considerada, de fato, uma vida.  
 
Caso isso não seja possível, estranhamente sem a condição de presença do luto, a vida seria uma mera redução 
a algo que estaria vivo, mas que se diferenciaria em absoluto de uma vida – inteligíveis, no viés epistemológico, 
e de existência ilegítima, numa leitura política. Penso que reside neste ponto a resposta à interrogação a respeito 
da dinâmica do luto e da melancolia na arte de Leila Danziger. De modo que considera a melancolia como sua 

 
443 Idem. 
444  PELBART, Peter Pál. Vida nua, vida besta, uma vida. Revista Trópico, 2006. Disponível em 
<http://p.php.uol.com.br/tropico/html/textos/2792,1.shl> Acesso em 20 jan. 2020. 
445 BUTLER, Judith. Quadros de guerra: quando a vida é passível de luto? Trad. Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão e Arnaldo Marques 
da Cunha. São Paulo: Civilização Brasileira, 2015, p. 31. 
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arma de guerra frente à aceleração e à espetacularização informativa, a necessidade de compreensão do luto 
público se mostra sensível e eticamente atrelada à discussão de Butler a respeito da dimensão ética e política 
desse abatimento, justamente porque, ao colocar em cena em vários de seus projetos artísticos o trabalho de 
luto pelas vidas perdidas para além da existência individual – imigrantes, refugiados, excluídos –, Leila revela 
discernimento crítico a respeito do quão fundamental é trazer a ausência à presença para garantir a dignidade 
das vidas em serem vividas. Não é de se espantar, depois dessa incursão crítica, que os constructos artísticos de 
“Navio de Emigrantes” são (direta ou indiretamente) reativos à dinâmica na qual a estrutura jurídico-política faz 
dos refugiados a produção de vida nua, cuja morte não raro está aquém de quaisquer lamentações ou 
reivindicações, atesta que a vida dessa categoria “nunca contou de verdade como vida”446. 
 

 
 

DANZIGER, Leila. Todos os navios [2018]. Envelopes e impressos diversos sobre cartão, 60 x 80 cm. 
 
Antes de finalizar, gostaria de mencionar, ainda, que parte central do trabalho exibido na exposição “Navio de 
Emigrantes”  se trata de uma ampliação artística e conceitual feita a partir das 20 peças gráficas que compõem 
a mostra imediatamente anterior, intitulada “Ao sul do futuro”, realizada em 2018, no Museu Lasar Segall. Em 
clara referência ao livro “Brasil, país do futuro”, publicado em 1941 por Stefan Zweig, a temática da imigração 
para os trópicos apresenta uma tonalidade um pouco ainda mais crítica da história brasileira, pois aponta com 
força para o caráter ainda muito incipiente não somente da nossa democracia, com seu frágil desenvolvimento 
embrionário até hoje, mas também para as evoluções sociais do país como um todo, aspectos os quais 

 
446 Ibidem, p. 64. 
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permanecem sublinhando a posição do Brasil à margem (ou muito ao sul) das supostas evoluções dos suntuosos 
territórios europeus. Como afirma Raphael Fonseca, “setenta anos depois das palavras de Zweig, o Brasil ainda 
aguarda o momento de atingir seu sonhado futuro; ao sul da Europa (e do eurocentrismo) temos aprendido que 
viver o presente talvez seja a melhor resposta para o anseio futurista do Modernismo”447. Creio que essa 
experiência do presente a qual comenta o curador da mostra relaciona-se diretamente ao fato de que a pesquisa 
artístico-conceitual de Leila Danziger se constrói por uma via decisiva como gesto de aproximação da memória 
do passado para lançá-la como um projétil apontado para as cicatrizes presente. Não se pode avançar para o 
futuro apagando a memória, justamente por se colocar em xeque que, como consta no título de Zweig, as terras 
brasileiras foram o espaço da esperança para substancial parcela dos emigrantes que fugiram do Reich nos 
instantes mais críticos do nazismo alemão, mas que de alguma forma vieram, num futuro bem próximo, ao 
tornarem-se brasileiros, a enfrentar as ondas de opressão que se iniciaram com a ditadura brasileira na década 
de 1960. Não à toa, para não perder de vista a operacionalização teórica entre tempos e espaços, a primeira 
instalação da mostra, nomeada de “Bildung” (2014), parece dedicar maior preocupação à realização de uma 
fundamentação histórico-metodológica das narrativas artísticas, então a artista visual dispõe em uma sala livros 
de literatura alemã trazidos por sua família durante a travessia transatlântica ao lado de livros didáticos variados, 
objetos que enfatizam as várias formas de apresentar a suposta verdade da história brasileira.  

 

 
 

DANZIGER, Leila. Bildung [2014]. 18 pranchas com livros e documentos costurados, estante de madeira com 107 livros e 128 
documentos, dimensões variadas. 

 
447 FONSECA, Raphael. Apresentação da mostra “Ao sul do futuro”, de Leila Danziger. In: Museu Lasar Segall, 2018. Disponível em 
<http://www.mls.gov.br/exposicoes/temporarias/ao-sul-do-futuro-leila-danziger/> Acesso em 21 jan. 2020. 
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Mesmo sem considerar aqui as problemáticas que envolvem a memória coletiva, a exortação à história a qual a 
investigação da artista visual realiza em vários trabalhos corajosamente empreende um desvio ao primeiro 
atestado de Adorno sobre o impossível das atividades artísticas depois de Auschwitz para levar a cabo uma 
ressalva do próprio filósofo, ainda mais aguda após intervenções ao seu pensamento, no qual nos diz que “A 
abundância do sofrimento real não tolera esquecimento”448. Para ele, ainda, é praticamente apenas na arte que 
todo o sofrimento intensivo vem a encontrar voz e abrigo sem que seja traído por ela. Nesse sentido, a 
plataforma de pensamento crítico proposta por Leila assume-se na lógica da memória como superfície de 
contato entre o passado e os tempos de hoje, com o desdobramento sobre como as intensidades da memória 
coletiva atuam na fabricação de um presente. Do outro lado da cena artística apresentada na mostra “Ao Sul do 
futuro”, o segundo núcleo marca uma tentativa de lidar com os limites entre a necessidade e a impossibilidade 
da arte do testemunho e do trauma. Por isso tornam-se novamente expostas peças gráficas apresentadas em 
outras séries, tais quais as agendas desmontadas, os envelopes com imagens de arquivo, os carimbos, tudo a 
serviço de adensar os embates e as tensões entre culturas e línguas (o ídiche, por exemplo), o que se enlaça à 
figura de Lasar Segall, mais uma vez através de um discurso polifônico sobre a história das emigrações para o 
Brasil, mas insistindo em erguer um saber repertorizado como desvio ao enciclopédico superficial.  

 
Formas de resistir à aniquilação da memória coletiva e à carência de conhecimento histórico. São, assim, gestos 
interpretativos que atravessam as operações artísticas de Leila Danziger, na consubstanciação entre ética e 
estética,  apontam para uma melancolia afirmativa, ou seja, como “um saber e uma sabedoria que vem do 
abismo”449 . Repensando continuamente as dobras da linguagem artística como campo simbólico aberto à 
reflexão, em “Ao sul do futuro” a investigação da artista visual não pensa a arte mnemônica como ensinamento, 
entretanto, no primeiro eixo da mostra, a referência ao ensino de história e literatura vem a ser um exercício 
criativo o qual surge a partir do sensível gesto de compartilhar. Porque além seu trabalho com ensino de artes 
visuais, sua avó e sua mãe dedicaram-se à sala de aula. Mais próximo ao hoje, Leila não perde de vista a 
capacidade crítica que há na dimensão pedagógica, lembrando aqui que os livros e os documentos de “Bildung” 
foram apresentada inicialmente na exposição coletiva a qual a artista participou em 2014, no Museu de Arte do 
Rio, sob curadoria de Paulo Herkenhoff e Janaína Melo, cujo emblemático título ilumina o caráter libertador que 
a educação deve ter: “Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas”. 

 
Escrevi, nos últimos meses, várias vezes por horas horas seguidas, meus pensamentos a respeito das 
emigrações. Faz pouco tempo que me veio à memória o pedido infantil pela travessia, lembrei desse episódio 
justamente quando, nos intervalos entre páginas na tela do computador, devorava as imagens e os escritos do 
catálogo físico da exposição sobre imigrações. Havia uma explicação lógica para essa lembrança súbita naquele 
instante, é óbvio e eu sabia bem disso, mas a imagem reparadora que se reativava em especial era do menino 
que entrava numa embarcação pela primeira vez. Ainda me recordo daquela manhã de sol intenso em que 

 
448 ADORNO apud DANZIGER, Leila. Tarefa infinita: percursos entre história, memória e esquecimento. Ipotesi. Revista de Estudos 
Literários, Juiz de Fora, v. 7, n. 2, 2003, p. 74. 
449 LOPES apud DANZIGER, op. cit., 69. 
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realizei o trajeto de meia hora ou mais na máquina flutuante que pela Baía de Guanabara traçava uma distância 
mínima entre as cidades de Niterói e Rio de Janeiro. Nunca havia permanecido tanto tempo próximo da água, 
e ainda que atribuísse a realização daquela experiência marítima ao poema de Cecília Meireles, àquela leitura 
escutada algum tempo antes, era o mistério sobre a travessia de navio da minha avó que me fascinava nos 
poucos instantes da viagem. Agora que penso novamente nesse episódio, sem tanta nostalgia, reconheço com 
honestidade o esforço financeiro da minha avó, mas não obstante o esforço afetivo para não se opor a que eu 
vivesse ao seu lado a experiência do trânsito pela água. 

 
Não havia o risco físico e vital da primeira travessia, isso é evidente, mas durante aqueles minutos no mar – ou 
anos de memória acumulada para ela – o gesto incisivo de olhar que minha avó realizava para o horizonte ainda 
não sou capaz de precisar. Procuro minha avó nesta escrita transitória, também nos refugiando do mundo pelo 
vapor seguro no mar, como que desenhando seu olhar caso fosse possível. O que por fim eu compreendi com a 
travessia no interior da barca, com a mescla de inocência e moderação do olhar da minha avó, era que não dava 
para golpear sua história tão escondida atrás dos muros sólidos erguidos do lado de lá. Acho bonito que nada 
tenha sido dito entre nós, a experiência já respondia tudo. Retornamos para casa na mesma embarcação, viemos 
ambos em silêncio, desestimando a terra que se aproximava, como se regressássemos de uma pequena viagem 
ao oriente. De repente eu me dou conta, então, de que o espaço sem forma do oceano não solicitava suntuosos 
navios para ser atravessado, assim como a nossa história também não, e a única coisa que me ocorre é que enfim 
o mar atravessou meu corpo de uma ponta a outra com uma cumplicidade que gozávamos naquela época, tanto 
depois de ela deixar o Líbano para trás,  tanto tempo depois de depositar o seu sonho de regresso num navio 
naufragado, lembrado sempre pelas mãos quebradas após fechar o mar. 
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Imagem anterior e imagens subsequentes: 

 

Embarcação mar adentro, 2020 
Fotografias autorais e mosaico de barco de papel com narrativa escrita à mão   
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Embarcação mar adentro 

 
“A realidade é coisa delicada, 

de se pegar com as pontas dos dedos.” 
 

Paulo Henriques Britto 
 
Dobrar uma folha em formato de barco de papel conjura a mesma delicadeza e sensibilidade de uma experiência 
de desdobramento criativo dos experimentos narrativos exercitados antes. Essa prática desenha, para mim, uma 
espécie de escrita com as pontas dos dedos, bastante sensível, traçando formas de negociação com uma história 
que ilustra, a cada nova dobra do papel, o reencontro do meu corpo com a história dos meus antepassados para 
dar-lhe novos formatos afetivos. O que se concretiza dessa tarefa não é mais um gesto pueril de rebelar-me 
contra a falta de clareza sobre o passado dos meus familiares, sob o pretexto de que transformá-lo em imagem 
perceptiva possa despertar o que verdadeiramente foi. Como poderia, ao fim de tudo, partir dos rumores do que 
restou do passado para recuar no tempo e desarmar quaisquer desconfianças que porventura tenham ficado de 
tudo que escutei sobre a genealogia da minha família? Quando a memória se impõe como narrativa e, ao 
mesmo tempo, como trama desconfiável e motor de criação fabuladora, a concepção linear do tempo como 
passado-presente-futuro descontinua-se e funde-se numa experiência sensível a qual se materializa o meu estar 
no mundo. Se eu quisesse me aproximar da forma como minha avó encarou sua travessia pelo oceano, teria que 
encontrar uma força em comum para tocar naquilo que não sei bem o que é, teria que reconduzir minhas 
palavras a imagens da memória. Tudo isso feito para que, nesse ponto afetivo de coexistência entre palavra e 
imagem, se revelasse a intensidade de lidar com uma matéria abstrata, uma pulsão artística em busca de uma 
sensibilidade visível. Foi então que desejei realizar o processo de transfiguração do papel em embarcação, 
lembrando das dobraduras de barcos que minha avó fazia na infância para que eu brincasse. 

 
Disponível à potencialidade afetiva da narrativa autobiográfica criada a propósito especial desta tese, a coleção 
fotográfica intitulada Embarcação mar adentro trata-se de um conjunto de fotografias e de um mosaico que 
ilustra o resultado da dobra de uma folha de papel no formato de uma pequena embarcação, onde a inscrição 
da palavra se materializa com a parte narrativa da tese. Na sequência de imagens, encontram-se páginas da 
história do que acredito que foi – ou o que fabulei narrativamente – o período de infância ao lado da minha avó, 
imigrante sírio-libanesa cujo passado permaneceu inacessível a todos antes e depois de sua morte. Dispor o 
olhar para enxergar aquilo que não se mostra: este é o ponto de partida para a redefinição da operação com a 
linguagem verbal, desdobrando-a num artefato plástico-visual. Foi assim que se iniciou a experiência de agir 
sobre os outros modos de usar a tese. Acredite ou não, muitas palavras do texto escrito à mão e dobrado no 
papel são apropriações intuitivas do que suponho ter escutado durante minha infância, ou pesquisado na 
juventude, a respeito da história de imigração dos meus familiares maternos. Minha avó possuía uma imensa 
coleção de livros, curiosamente organizados por tamanho em sua estante, e sua vida estava rodeada por palavras 
estrangeiras as quais ela repelia escrever ou imergir seu cotidiano. Sua história jamais poderia ser narrada em 
português, e eu sequer podia entendia o árabe. Nesse conflito entre línguas, de sua incapacidade de apaziguar 
sua relação com a tonicidade tropical do português, a infusão contínua com o árabe me fez conviver com a 
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essência de uma língua própria na boca da minha avó, um som desconhecido vindo dessa forasteira, sempre 
disposta a incorporar cada vez mais o oriente ao ocidente como forma de regressar à casa.  

 
Mesmo quando redimensionados a outro suporte, parte da tese dobrada em barco assinala um gesto sensível 
de retorno. Revestido de sensibilidade, esse constructo flutuante de papel – se observado em conjunto com as 
palavras no fundo – revela a miniatura de objeto frente à amplidão do mar. O enlace das palavras com o papel 
faz com que a fotografia se firme como residência da memória íntima, entre materialidade e abstração, 
formando o instante de prenúncio de volta, no qual uma história se encaminha para retornar ao oriente, sem 
jamais completar a ação. Dessa maneira, o eixo estruturador da série fotográfica se vale da ambiguidade entre 
movimento e imobilidade, entre regresso e suspensão, entre pequenez e amplitude, entre escrita e imagem. 
Mas também se forma pelo intrigante desejo de reestabelecer contato com o passado e pelo receio tenaz de 
descobrir os segredos guardados pela interdição. Cada imagem da série, portanto, traz em si a marca subjetiva 
da captura de um instante da memória incapturável, o que, de certa maneira, faz perceber certa 
performatividade no ato do registro fotográfico. Decidir fotografar com filme, manuseando uma câmera 
analógica não tão antiga, requer profunda perspicácia, porque a cada passo o corpo se envolve com o risco 
potencialmente acumulado no instante certeiro de apertar o disparador. Dispondo de um número pequeno de 
possibilidades de captura, modular o olho e apurar a visão para dar enfoque ao barco na areia solicita a tomada 
de uma decisão fatal, intensificadora da conexão entre o fotógrafo e a cena, vindo a ser um corpo-câmera, bem 
diferente dos infindáveis cliques possíveis e artificiais de um aparato digital. Medir as propriedades da luz e sua 
intensidade faz da captura fotográfica analógica uma chance de enfrentamento da impermanência do tempo 
pela força intensiva dos olhos, cuja melancolia frente à hiperaceleração pode ser percebida, na cultura da 
imagem desde modernidade, pela sedimentação instantânea de uma imagem por outra. 
 
Embora tudo isso esteja intimamente ligado às minhas inscrições autobiográficas, o perigo da travessia pelo 
mar – o risco para preservar a sobrevivência – também se articula diretamente com os fluxos imigratórios 
forçados dos refugiados, evidenciados mundialmente nos últimos anos sob a égide de uma crise humanitária 
global. Também por esse motivo, o movimento de criar uma embarcação com dobraduras no papel escrito vem 
a calhar como resposta artística à mostra “Navio de Emigrantes”, pensada por Leila Danziger. Esse trabalho visual 
de Leila é o resultado da dupla investigação acerca das embarcações que carregaram imigrantes europeus que 
rumaram às terras brasileiras no século XX e, também, dos tantos nomes que continuam naufragando nos 
oceanos, vítimas dos dramáticos êxodos humanos na contemporaneidade. De forma equivalente ao cruzamento 
de afinidades que se dá entre a narrativa autobiográfica de Leila Danziger e a produção de Segall, um dos eixos 
centrais da série fotográfica que aqui exponho é o contato entre linguagens para, enfim, apresentar minhas 
fotografias como ato responsivo ante o entrelaçamento da minha história com o trabalho plástico-discursivo da 
artista. Mesmo que historicamente o contato entre judeus e árabes revele fortes tensões, o risco da partida e a 
vulnerabilidade da sobrevivência dos corpos marcam as narrativas de ambos os povos. Ao fazer dessa fragilidade 
o tom da pequena série fotográfica, o peso do deslocamento e o confronto com o tempo impermanente tornam-
se, para mim, a possibilidade de convivência afirmativa com um luto por um passado um tanto longínquo, que 
escapa à minha memória, mas que se tatua inevitavelmente na minha pele e, assim, me permite fotografá-lo 
de longe, inscrito num único barco de papel, uma embarcação à deriva no tempo-espaço da vida.  
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Percurso final 

Nuno e Leila, um encontro no acaso 
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Nuno e Leila, um encontro no acaso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMOS, Nuno. Ai, pareciam 
eternas! (3 lamas) [2012]. 

Areia queimada, mármore, 
granito e três tipos de lama.  

Dimensões variadas. 

DANZIGER, Leila. Souvenir 
Jerusalém [2012]. Impressão 
fotográfica sobre papel de 
algodão, 90 x 60 cm. 
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Em 2012, Nuno Ramos apresenta a instalação “Ai, pareciam eternas! (3 lamas)”. Lá onde o artista nasceu, em 
Minas Gerais, num sensível gesto de se colocar à escuta do chamado que vem do passado familiar para perceber 
o quanto dele ainda resiste no seu presente, o artista plástico se apropria de um verso do poema “Morte das 
casas de Ouro Preto”, de Carlos Drummond de Andrade, com título e escreve entre parênteses as três lamas que 
afundaram réplicas das residências onde viveu com os avós, com os pais e a sua própria, respectivamente. No 
interior da arquitetura da Celma Albuquerque Galeria de Arte, três esculturas de diferentes casas se instalam ao 
rés do chão, como se houvesse uma força que as fizesse emergir daquele espaço. Partindo da mesma direção 
com a qual Nuno Ramos se expressa em movimentos repetitivos pelas formas e materiais com os quais lida, as 
esculturas parecem naufragar em profundos líquidos viscosos, demarcando o embate intensivo com as 
temporalidades do passado e do presente. Está subjacente ao processo um lamento pela ferida deixada pela 
efemeridade de tudo – as casas se diluem na lama, desfazem a rigidez da matéria concreta, desestruturam 
quaisquer certezas de fixidez do passado, assinalam o esvaziamento da própria substância que abriga vida. 
Semelhante à morte das casas simbolizada por Drummond no poema, as moradas do artista são expostas em 
progressiva destruição, desestruturação e apagamento pelo chão. Do gesto, fica a tensão entre materiais 
plásticos e imagens da memória, o que faz que a instalação dê conta de um forte trabalho de luto com aquilo 
que se perde, com as moradas engolidas pelo tempo. Mas se Nuno Ramos marca o movimento de submergir 
no tempo, ao mesmo tempo evidencia a fixidez das casas em um espaço de suspensão. Afinal, as esculturas das 
casas onde viveu estão naufragando ou emergindo da memória como força que atravessa o presente? 

 
No mesmo ano, em 2012, Leila Danziger apresenta a série fotográfica intitulada “Souvenir Jerusalém”, que 
compõem sua exposição “Felicidade-em-abismo”. Entre todas as imagens que foram exibidas na entrada da 
Capela do Parque Lage, no Rio de Janeiro, chama minha atenção aquela na qual o olhar fotográfico enquadra 
uma moradia de brinquedo por um ângulo oblíquo entre a areia e o mar, colocando a modulação das montanhas 
como pano de fundo para as linhas retas que arquitetam a casa. Radicalizada pela captura fotográfica, a 
paisagem da praia do Rio de Janeiro desvencilha-se dos contornos que recebe nos cartões postais e passa ser 
exibida, pelo enquadramento da artista, como uma grande faixa de areia que revela a construção arquitetónica 
de uma pequena casa de bonecas tão cara à infância de Leila, onde no topo figura uma escultura em formato de 
um violinista, um souvenir trazido de Jerusalém pela artista depois de passar um ano vivendo em Tel Aviv. 
Contra o esquecimento, Leila nos coloca diante do título marcando a importância de lembrar de Jerusalém, 
como disposição ética de lembrar sempre do judaísmo que envolve a história da sua família, mesmo a nova casa 
inserida nas terras brasileiras. Quando dispõe na peça artística a casa e o bibelô em convergência com a areia, a 
posição oblíqua do objeto assemelha-se ao naufrágio da casa de madeira. Embora a arquitetura da casa seja 
estática, os materiais e as linguagens se estranham na peça gráfica porque se lançam numa zona de 
indeterminação possível entre a ruína da memória que permanece resistente ao tempo e os destroços que se 
deterioram a cada girar dos ponteiros dos relógios. Justamente por isso, esse movimento conflituoso da 
memória entre apagar e inscrever não se fundamenta apenas pelo desfazimento da casa na areia, mas, em 
contrapartida, frente à superposição de formas, através sua criação plástica reveste a melancolia com a força da 
resistência, construída na casa que emerge do chão – sobrevivente do naufrágio da lembrança. 
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Exatamente na madrugada que minha avó morreu, uma chuva como nunca vista antes atingiu a cidade inteira. 
Desabaram-se encostas de imensos morros, inúmeras vidas foram perdidas pelo abismar da terra encharcada, 
montanhas cedidas pela força da tempestade. Sem avisar, a queda voraz do céu no avançar da noite coloca a 
natureza como um extrapolamento, produz inversões de espaços a princípio fixos – a água invade a terra, 
redimensiona a configuração das engrenagens do mundo, soterra corpos inocentes. Casas inteiras convalescem 
no breu. Feito um assombro natural, a tempestade prepondera a avassaladora força da natureza sobre o homem, 
inegociável ação, um ímpeto que miniaturiza todas as peças orgânicas e inorgânicas que habitam o mundo. 
Quer dizer, a materialidade ao mesmo tempo transparente e tangível da chuva encharca tudo aquilo que em 
vão tenta enfrentá-la, é a movimento desmedido da água em invadir as avenidas, carregar os humanos, soterrar 
as casas. O que se pode fazer diante da chuva é esperar seu distanciamento no tempo, aguardar a devolução da 
normalidade ao espaço. Foi no momento da presença torrencial da chuva que eu recebi a comunicação do 
hospital sobre a ausência da minha avó. Eu que sou o seu contrário, naquele momento inegociável, para 
conseguir ver claramente a situação em que estávamos precisei fechar os olhos e ocupar seu corpo. Recusar o 
fato de que ela fora declarada morta poderia me devolver a mim mesmo, por um instante mínimo que fosse, 
manter intacto o papel superficial que eu ocupava até então naquela moradia submersa. Só que isso estava fora 
de cogitação, eu precisava ser obstinado no resgate dos nossos destroços concretos. Porque do outro lado da 
cidade onde seu corpo estava, nossa casa inteira cedia à chuva e submergia na lama que avançava pela porta. 
Documentos, fotografias, cadernos – parte dos objetos ao alcance dos olhos foi arrastada pela correnteza que 
invadia com violência os cômodos, as palavras se tornavam um borrão, para sempre indecifráveis. De tudo, é 
evidente, muita coisa também restou, repotencializadas com um valor afetivo ainda mais intensivo. Mas se nada 
tivesse resistido, nem mesmo a arquitetura da casa, de que tipo de herança eu ainda poderia escrever? A 
pergunta deixo em aberto aqui e fora daqui. Não é preciso acrescentar ao que passou mais nada, que tudo se 
fizesse chuva de novo basta. Já não posso rasurar as palavras todas, deixar que prevaleça apenas a força que vem 
da história da minha avó. Do contrário, trairia a própria força da memória, porque creio, de alguma maneira, que 
foi somente pelos destroços do passado que pude construir um monumento, um abrigo, uma casa – a casa-tese, 
esta estrutura arquitetónica da palavra a qual me acolheu afetiva e afirmativamente nos últimos anos de sua 
construção. Ficou tudo bem.  
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Pós-escrito 
 

Do lado de fora, as ruas ainda se desenham vazias, um filme em frames lentos. Não há sequer um lugar seguro 
além dos lares. É um tempo precário, são dias de distanciamento indefinido. Defender uma tese de 
doutoramento – elaborada como algo que se constrói não em torno de um objeto específico, mas como um 
entrelaçamento dos percursos teóricos e afetivos trilhados até a sua realização – em meio a um isolamento social 
para conter a disseminação de um vírus provoca outros modos de perceber a liberdade. De não interromper seus 
fluxos, não estancar suas potências. Professores se inseriram na minha casa pela tela do computador e, juntos, 
nós nos abrigamos sob a égide poderosa da literatura. Frente a um mundo em colapso, uma tese que usa a 
metáfora da casa inevitavelmente nos fez questionar justamente a respeito daqueles outros que, ao serem 
obrigados a se trancarem, não possuem sequer fechadura, tampouco um teto para se abrigar. São eles, esses 
indivíduos, para quem escrevo agora. Porque a vida se faz agora de reveses intermitentes. Choveu muito na 
madrugada anterior à defesa da tese – e quem diria que, encarando diferentes reveses, a intensa água que cai 
não me apavoraria mais. Mas nada me aquieta ainda – penso irremediavelmente naqueles externos a mim, nos 
sujeitos fora da minha casa, nos corpos frágeis sem onde se salvaguardar. Sensação devastadora. Cito aqui um 
fragmento de um ensaio do José Castello, publicado no Suplemento Pernambuco, no final 2019, no qual o 
crítico faz uma belíssima reflexão cheia de ânimo, quase profilática, sobre o par vida-sabedoria: “Na vida, 
atravessamos graves momentos de desânimo – como o que hoje nos imobiliza e congela os passos –, mas nem 
por isso podemos desistir de alguma sabedoria que nos leve a vibrar e a avançar. A sabedoria, porém, não é uma 
qualidade fixa, uma ciência imóvel, ou um totem que devamos reverenciar; ela é mais uma vibração, mais um 
pensamento que se move, ela é astúcia”450. Onde mais senão na literatura encontraríamos refúgio juntos, eles 
e eu, nestes dias intermináveis. Por enquanto, seguimos caminhando para dentro da palavra, à beira do fora. 
Mas, quando abrirmos as nossas casas, para onde iremos? 
 
  

 
450  CASTELLO, José. Mentes congeladas. In: Suplemento Pernambuco, ed. 162, agosto de 2019. Disponível em 
<http://www.suplementopernambuco.com.br/edições-anteriores/120-colunas/jose-castello/2333-mentes-congeladas.html?> Acesso 
em 10 mai. 2020. 
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