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RESUMO

O  sujeito  do  conhecimento,  como  unidade  teórica  do  projeto  de

modernidade,  ciência  e  escola,  contorna  discussões  tanto  ontológicas  quanto

epistemológicas. Neste sentido, as pesquisas micropolíticas entranham a relevância

da base da teoria social.  A partir  de leituras de Santiago Castro-Gómez, a teoria

decolonial  questiona  a  alteridade  entre  os  mecanismos  de  saber-poder.  Já  em

leituras de Suely Rolnik, a cartografia traça o devir-outro. O que perdura em nós

entre  nossos  encontros?  A  negação  do  conhecimento  do  outro  perpassa  as

dicotomias:  episteme-doxa,  cultura-natureza  e  sujeito-objeto.  O  projeto  de

modernidade, ciência e escola molda os corpos para produção de subjetividades, no

entanto,  o  sujeito  do  conhecimento  não  constitui  somente  contornos  mentais.  A

percepção sonora dispõe não só da integração do projeto quanto  da criação de

linhas de fugas, pois a arte e política se encontram. Nesta discussão, a proposição

do  conceito  de  corpo  para  uma  crítica  ao  projeto.  Também  em  questão  o

pesquisador e sua pesquisa, além da escrita científica.

Palavras-chave: Sujeito do conhecimento; Projeto de modernidade, ciência e
escola; Micropolítica; Corpo; Percepção sonora; Arte e política.
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ABSTRACT

The subject of knowledge, as the theoretical unit of the project of modernity,

science and school, circumvents both ontological and epistemological discussions. In

this sense, micropolitical research has the relevance of the basis of social theory.

From  the  readings  of  Santiago  Castro-Gómez,  decolonial  theory  questions  the

alterity  between  the  mechanisms  of  know-how.  And  in  Suely  Rolnik's  readings,

cartography traces the devir-other. What remains in us between our meetings? The

denial of knowledge of the other pervades the dichotomies: episteme-doxa, culture-

nature and subject-object. The project of modernity, science and school shapes the

bodies for the production of subjectivities, however, the subject of knowledge is not

only mental outlines. Sound perception has not only the integration of the project but

also the creation of leakage lines, since art and politics meet. In this discussion, the

proposition of the concept of body for a critique of the project. Also in question the

researcher and his research, in addition to scientific writing.

Keywords: Subject of knowledge; Project of  modernity, science and school;
Micropolitic; Body; Sound perception; Arts and politics.
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INTRODUÇÃO

Nesta  escrita,  cabe  uma  justificativa  metodológica  quanto  aos  limites

científicos que me diponho,  transborda assim uma fuga ao projeto de ciência.  A

metodologia se compõe em leituras de Santiago Castro-Gómez, em sua abordagem

decolonial, e Suely Rolnik, com a cartografia. A aproximação com a psicologia social

dispõe de críticas ao sujeito tradicional, aquele que dotado de racionalidade ainda é

o  foco  dos  estudos  nas  escolas,  principalmente,  no  que  tange  a  cognição  e

aprendizagem. O sujeito moderno ocidental, como um tipo ideal weberiano, traça

não só o fracasso das promessas da modernidade, por exemplo o domínio técnico

sobre  a  natureza,  como  também  as  críticas  à  modernidade  ou  incitações

revolucionárias, afinal, é difícil medir uma tomada de consciência. O sujeito como

unidade  teórica,  compondo  seu  grupo  social,  está  em disputa  entre  os  estudos

micropolíticos. A sua relevância se dá não só nas bases das teorias sociais, como

também na abordagem prática das relações entre os próprios sujeitos. Não só a

instituição escola, mas sobretudo a mesma, define seu projeto político-pedagógico a

partir dos pressupostos do sujeito moderno ocidental. No fracasso escolar, as crises

também se estendem na entrada das massas que (como a cama de Procusto1)

precisam se adequar à etiqueta moderna.

Castro-Gómez,  autor  colombiano,  dispõe  da  crítica  da  razão

latinoamericana,  a  desmanchar  a  clássica  divisão  entre  doxa  e  episteme.

Popularmente  também  chamado  do  embate  senso  comum  e  conhecimento

científico, a abordagem decolonial questiona fundamentos epistemológicos do dito

conhecimento – uma perspectiva de desnaturalizar o corte metodológico que inibi

dos corpos outros a produção de saber. Numa problematização da colonialidade do

poder, o autor elenca outras engrenagens, em suas palavras, “rostro poscolonial de

la posmodernidad” (2005a, p. 87). Uma perspectiva de delinearmos além da relação

sujeito-objeto, a cultura-natureza. Segundo o autor, depois do Brasil, a Colômbia é o

segundo  país  mais  biodiverso  do  planeta  (2005a,  p.  89),  no  entanto,  entre  a

expropriação  colonial  do  conhecimento,  essa  biodiversidade  é  patenteada  pelo

centro,  enquanto  a  produção  de  saber  local,  caracterizam como  conhecimentos

ilegítimos. Castro-Gómez aponta como a fronteira étnica, ou seja, o discurso racista,

1 Quem não se ajustava à cama, tinha suas partes do corpo cortadas ou esticadas. 
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não só afirma a superioridade de uns humanos sobre outros, também de formas de

conhecimento  sobre outras  (2005b,  p.  186).  Além da expropriação epistêmica,  a

hegemonia cognitiva que se constrói na Nova Granada (antiga Colômbia) é parte da

biopolítica imperial, na qual a elite local endossa a cientificidade ocidental moderna.

Não somente domínio, como também produção. As relações, que estabelecem os

sujeitos, reificam as divisões sujeito-objeto e cultura-natureza por mecanismos de

saber-poder. Enquanto a totalidade é clamada, não só o universo, nem mesmo só os

átomos, o entre se perde nas possibilidades da inadequação, inclassificação, caos...

Também  em  críticas  aos  fundamentos  teóricos  do  sujeito,  Suely  Rolnik,

autora brasileira, conduz os estudos sobre subjetividade em concepção de corpo e

devir-outro.  Desmanchando  a  divisão  cultura  e  natureza,  a  ordem  social  se

dinamiza.  O  objeto  dito  humano  se  desestabiliza  e  se  faz  necessária  as

considerações instáveis.  Entre as críticas à psicanálise freudiana, o inconsciente,

como complexo de infraestrutura, reduz as experiências, pois um esforço de uma

unidade teórica que não detenha o sujeito, nem estrutura. O inconsciente freudiano

identifica o desejo necessitado de castração. Para a cartografia dos desejos, livro

que Rolnik escreve com Félix Guattari, nem mesmo a infraestrutura pulsional ou a

superestrutura representativa podem explicar os agenciamentos (1996, p. 218). O

entrelaçamento de agenciamentos possibilita a produção singular de enunciados, ou

seja, o inconsciente (1996, p. 220). A cartografia, que não essencializa o sujeito em

seu inconsciente, possibilita a construção de outros fundamentos teóricos. Opondo-

se  a  neutralidade,  o  cartógrafo  se  concebe  no  plano  da  experiência,  onde  a

relevância se constrói na própria concepção de devir-outro. São nos encontros, tanto

dos outros quanto do próprio pesquisador, que se dão os agenciamentos.  

A perspectiva decolonial, em sua crítica epistemológica, e a cartografia, em

sua crítica ontológica, abrem caminhos para uma outra escrita. Não só os encontros

dos corpos na modernidade, nos debates científicos ou na escola. Também preciso

incluir o nosso encontro: eu, que escrevo, e você, que lê. O nosso encontro é o que

proponho envolver uma resistência, porque é disso que disponho neste momento. O

devir-outro é o que nos convoca a sermos diferentes, em nossos encontros, uma

mescla do interior e exterior, os nossos rastros... Se os eixos teóricos sujeito-objeto

e cultura-natureza dividem limites entre o que se sabe e o que existe, também o

escritor-leitor  é  um  eixo  a  se  problematizar.  A  quebra  da  quarta  parede,
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exemplificada quando qualquer  obra fala  diretamente  com o leitor,  é  um recurso

literário,  no  qual  reverbera  nesta  pesquisa  questões  estéticas,  também  éticas.

Permita-me conversar com você.  

Provavelmente, você está lendo esta escrita porque daqui algo te afeta para

continuar  lendo.  Mas  você  tão  improvável.  Por  mais  que  eu  te  escreva

racionalmente, te comprove empiricamente ou te descreva a realidade, tua relação

com esta escrita se faz singular em qualquer sentido que eu venha a te comunicar.

Assim  como  os  escritores  que  seguem  nas  páginas  “referências  bibliográficas”,

qualquer  teoria  que  venha  a  justificar  esta  pesquisa  se  faz  antes  em como eu-

escritor irei me relacionar com você-leitor através da linguagem escrita (visual). Não

seria relevante uma pesquisa científica sem a utilidade pública de transmissão de

conhecimento. O conhecimento científico se garante em seus dados e métodos para

te instruir – para legitimar seu discurso. No entanto, por mais que eu te escreva com

clareza ou segurança, você só compreenderá se antes tiver apreendido este código

–  não  só  saber  ler,  como  também  produzir  o  ponto  zero2: o espaço  da

impessoalidade, da separação do pesquisador e seu campo, da legitimidade das

teorias e reprodução das ideias. Você não só verificará resultados desta pesquisa, a

partir  do  que  agora  proponho,  quanto  expressará  tua  crítica  a  este  discurso.

Problematizo  os  sujeitos na  escrita  científica  e  nos  conhecimentos  nas  escolas,

assim como na vida. Tanto na perspectiva da relação com os outros, quanto em

sermos sociais e políticos. Não só falando deles como campo separado de mim

pesquisador,  mas  de  nós  como  criadores,  assim  como  contadores  de  nossas

relações com eles. E nunca isentos da intervenção através de pesquisas. 

No primeiro capítulo, proposto por Santiago Castro-Gómez, um exercício de

pensar teoria crítica com teorização pós-moderna. Autores como Jügen Habermas e

Michel Foucault compõem um debate, cuja realização teve apenas indícios devida

morte de Foucault em 1984. Os dois autores perscrevem a cisão na tradição da

teoria social, na qual faz a viragem linguística. A importância da dinâmica social na

interação cotidiana,  pois a caracterização viva da comunicação entre linguagens.

Seja pelo legado de Theodor Adorno para Habermas,  ou a filosofia  de Friedrich

Nietzsche para Foucault, os dois apontam críticas ao sistema social vigente (ainda

no momento em que escrevo).  Partindo de Immanuel Kant,  há questões sobre o

2 Santiago Castro-Gómez, 2005b.
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esclarecimento,  nas  quais  Habermas  e  Foucault  escreverão  sobre  outro  sujeito.

Habermas  dispõe da  possibilidade  de  distinguir  duas racionalidades,  já  Foucault

destitui  um sujeito  constituinte,  nem ideológico  ou dialético,  mas as  relações de

força. O sujeito, parte do conhecimento abstrato, delimita a linguagem que permite a

dita  civilização  moderna.  Com  Platão,  o  conhecimento  científico  se  estende  à

universalidade  (CASTRO-GÓMEZ,  2005b,  p.  191).  Neste  capítulo,  também  um

retorno a Platão, e a ressonância de suas ideias para o projeto de modernidade,

ciência e escola. Para tal cometimento, Francis Cornford (1932, mas reeditado em

2001) e seus comentários guiaram parte das leituras de Platão.

Conceituar a escola no singular é definir um tipo ideal de uma experiência,

pois se delineia um projeto. O projeto de escola se insere no mundo da vida como

parte do cientificismo presente no projeto de modernidade. Como a estrutura social

que se move em seus indivíduos diversos, a escola é senão escolas. Enfatizar a

contingência rabisca as linhas de fuga da modernidade, no entanto, as fugas são a

partir  de  um mesmo projeto  de  modernidade.  Este  projeto  engendra  instituições

sociais  como a escola,  a  partir  do Estado democrático de direitos,  e  entre elas,

multiplicidade em nossas relações. Ao escrever sobre o discurso científico em sua

defesa  da  racionalidade,  problematizo  o  sujeito  do  conhecimento.  Para  além do

fracasso escolar e das promessas da modernidade, pontuo a relevância da criação

de uma perspectiva crítica que possibilite na nossa relação a configuração de linhas

de fugas. A fuga que eu aponto é a crítica ao sujeito do conhecimento, na qual já me

dispõe da relação com você. Em nosso encontro, a possibilidade de nos dotarmos

em outros predicados: imaginarmos a nossa comunicação entre outros códigos.  

 No segundo capítulo, proponho um outro sujeito do conhecimento. Aquele

que dotado da percepção sonora também se compõe no projeto de modernidade. O

sujeito do conhecimento não é meramente mental ou verbal, ele é também sonoro.

Entre a paisagem sonora, não só a percepção de sons, como também composição.

A música versa discussão sobre arte e política. Ainda em um conflito do projeto de

escola, mas já no ruminar da escrita literária e científica. Com Murray Schafer, a

paisagem  sonora  na  transição  para  modernidade:  industrialização  e  cidades.  A

percepção sonora atravessa a temporalidade numa polarização da harmonia e ruído,

do som musical e dissonante. A cartografia vigente, que se desestabiliza com as

artes, conflita a definição de música. Com José Wisnik, o projeto de modernidade
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também tonal, a harmonia se fundamenta em estrutura de resolução do trítono. Às

críticas,  não  só  ampliação  das  possibilidades  harmônicas  na  criação  de  outra

estrutura  como  a  dodecafonia,  mas  também  o  questionamento  sobre  a  nossa

caracterização de ruídos. Com Suely Rolnik, as artes enredam profundamente com

a  política.  A partir  de  Cildo  Meireles,  o  estranhamento  do  familiar  ou  a  tensão

unidade e multiplicidade expõem o artista como também militante, pois destacar os

desvios que a arte cria ao provocar inquietações, ao ebulir aquilo que é abafado. O

reconhecimento da pertinência das artes se contrapõe à tradição platônica e sua

designação da arte como simulacro, pois os sentidos que não garantem a verdade e

apenas imitam a perfeição.  Neste sentido,  Jeanne Gagnebin conduz o paradoxo

platônico em sua escrita e na afinidade da ciência com literatura. Ao retornar aos

mitos  gregos,  a  autora  assinala  em  Ulisses  a  distinção  contra  às  artes  na

fundamentação de um projeto de autocontrole. Ainda em problematizações sobre o

projeto  de  escola,  atrelo  as  competências  socioemocionais  como  aposta  de

assegurar a harmonização do ruído por resolução de problemas. 

No terceiro capítulo, já não me cabe mais um formalismo explicativo, nem

mesmo uma mensuração de páginas, mas a criação dos meus desvios entre uma

pesquisa que se imaginara visceral. Se é escrito que preciso me ater à criação, ao

menos, irreverente ao projeto de ciência. Com Lygia Clark e seus estudos sobre a

memória do corpo, a arte e o público na fecundação do eixo teórico escritor-leitor

como nascimentos e abortos de uma teoria social dos possíveis. Com Gabriel Tarde,

a  proposição  das  mônadas,  em sua  escrita  de  contraposição  ao  evolucionismo,

positivismo  e  funcionalismo.  A  arte  contemporânea  moe  os  corpos  em

descodificação das cartografias. Nesta relação estética e ética, Jeanne Gagnebin

atravessa a teoria  crítica com Adorno e  Horkheimer.  A divisão arte  e ciência se

desmancha. 

Ao menos um timbre: ao brocar o projeto de modernidade, não desejo uma

nova  roupagem  para  os  rastros  em  nossas  memórias;  a  radicalização  da

modernidade, pois como tragamos o projeto, não resultará num futuro de liberdade.

A subversão é parte da autocrítica da fecundação de eixos teóricos que tencionam

as crises. É o ímpeto criativo das artes, que engendra na modernidade, o campo de

forças  que  o  pesquisador  se  alastra.  Afinal,  a  política  é  senão  a  própria

contaminação  de  seus sentidos entre  seus  interlocutores.  A arte  contemporânea
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ainda desafina os ouvidos temperados.
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SUJEITO DO CONHECIMENTO: O PROJETO DE MODERNIDADE,  CIÊNCIA E
ESCOLA

Considero  que  el  gran  desafío  para  las  ciencias  sociales  consiste  en
aprender  a  nombrar  la  totalidad  sin  caer  en  el  esencialismo  y  el
universalismo de los metarelatos. Esto conlleva la difícil tarea de repensar la
tradición de la teoría crítica (aquella de Lukács, Bloch, Horkheimer, Adorno,
Marcuse, Sartre y Althusser) a la luz de la teorización posmoderna, pero, al
mismo tiempo, de repensar ésta a la luz de aquella. No se trata, pues, de
comprar nuevos odres y desechar los viejos, ni de echar el vino nuevo en
odres viejos; se trata, más bien, de reconstruir los viejos odres para que
puedan contener al nuevo vino. Este "trabajo teórico", como lo denominó
Althusser,  ha  sido  comenzado  ya  en  ambos  lados  del  Atlántico  desde
diferentes perspectivas. Me refiero a los trabajos de Antonio Negri, Michael
Hardt,  Fredric  Jameson,  Slavoj  Zizek,  Walter  Mignolo,  Enrique  Dussel,
Edward Said, Gayatri Spivak, Ulrich Beck, Boaventura de Souza Santos y
Arturo Escobar, entre otros muchos. (CASTRO-GÓMEZ, Santiago. 2000. P.
95-96)

No momento em que escrevo, as ciências sociais delineiam as  saídas da

dicotomia  estrutura-indivíduo para  repensar  o  que  existe.  Converso  com Jürgen

Habermas (2015)  através  das ações comunicativas  cotidianas e  Michel  Foucault

(1979) através da genealogia das relações de força para traçar uma discussão sobre

a dicotomia subjetividade-objetividade também presente na relação eu e outro. Aqui

me interessa  o  eu-escritor  e  o  outro-leitor  (você-leitor)  para  me introduzir  como

criadora deste discurso, no qual tua leitura faz parte desta criação. Ou seja, aqui

intervenho. E nesta pesquisa-intervenção, a ênfase da presença corporal  no que

existe. 

A articulação da objetividade-subjetividade, assim como natureza-cultura traz

em questão o  corpo.  As nuances de como nos  definimos  oscilam os limites  de

nossos corpos. Corpo tanto ideal  quanto material.  Ao também falar  sobre corpo,

Foucault propõe:

A genealogia,  como análise  da  proveniência,  está  portanto  no  ponto  de
articulação do corpo com a história. Ela deve mostrar o corpo inteiramente
marcado de história e a história arruinando o corpo. (FOUCAULT, Michel.
1979. P. 22)

Para além das teses da consciência e da idealidade, Foucault  instaura o

acontecimento como conceito que explicaria este momento que você me lê, assim
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como o que existe. O acontecimento te escreve através da genealogia das relações

de força a trama histórica, e não um sujeito constituinte. Com Nietzsche, Foucault

introduz uma discussão teórica  frente  a  Platão  e  o sentido  de história.  O corpo

rabisca a  história  efetiva  com a genealogia,  para  além da história  tradicional.  A

história  em continuidade ideal  não explica  nossas falhas e esquecimentos  como

quando se reintroduz o descontínuo em nós. Neste sentido Foucault apresenta três

críticas ao sentido  histórico presente na herança greco-romana com Platão:  uso

paródico, dissociativo e sacrificial – destruidores da realidade, identidade e verdade.

Pois se opor à história como reconhecimento através da paródia; à história como

tradição através da dissociação; à história como conhecimento através do sacrifício.

Aqui me interessa aprofundar o sacrifício no sujeito do conhecimento. 

 Neste capítulo, problematizo o sujeito do conhecimento que se forma na

escola  através  da  instrução  e  da  disciplina.  Aponto  o  sujeito  do  conhecimento

presente nos discursos sobre a escola e sua perspectiva de formação de corpos,

assim normatizando um conhecimento meramente mental por suas vias visuais e

sonoras. 

O sujeito do conhecimento traçado pela filosofia moderna, por exemplo Kant

(1783), emaranha o discurso da modernidade. Entende-se por modernidade não só

o capitalismo, como também o liberalismo e cientificismo - projeções do mercado

financeiro  e  do  Estado-nação.  Escrevo  na  América  do  Sul,  onde  a  ruptura  da

modernidade apenas se fez  presente na colonialidade.  O medievalismo,  no qual

operamos  na  contraposição  da  modernidade,  se  espacializa  na  Europa  e  suas

relações  –  sendo  a  América  designada  a  partir  da  expansão  do  projeto  de

modernidade.  Logo,  no  Brasil  em 2018,  preciso ainda retomar a herança greco-

romana do  iluminismo para  problematizar  o  eurocentrismo presente  no  discurso

científico,  assim  como  no  projeto  de  escola  –  pois  denunciando  o  mesmo

eurocentrismo que ainda legitima a produção teórica científica como detentora da

explicação do que existe. Existe um centro de onde preciso falar e eles seguem nas

referências  bibliográficas  (senão  com  quem  conversam  os  outros  autores).  Se

também  me  destituísse  de  suas  discussões,  não  indicaria  fugas  ao  projeto  de

modernidade. A crítica ao eurocentrismo é delineada em escritos de Enrique Dussel

(1995) que Santiago Castro-Gómez (2005a) explicita:
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Es precisamente la relación creada por el pensamiento moderno entre un
sujeto  abstracto  (sin  sexo,  sin  clase,  sin  cultura)  y  un  objeto  inerte  (la
naturaleza), lo que explica la “totalización” del mundo Occidental,  ya que
este  tipo  de  representación  bloquea  de  entrada  la  posibilidad  de  un
intercambio de conocimientos y de formas de producir conocimientos entre
diferentes culturas. Por ello, la civilización europea ha mirado todo lo que no
pertenece a ella como “barbarie”, es decir, como naturaleza en bruto que
necesita  ser  “civilizada”.  De  este  modo,  la  eliminación  de  la  alteridad  -
incluyendo,  como  veremos,  la  alteridad  epistémica  -  fue  la  “lógica
totalizadora” que comenzó a imponerse sobre las poblaciones indígenas y
africanas a partir del siglo xvi, tanto por los conquistadores españoles como
por sus descendientes, los criollos  americanos (1995: 200-204).  (CASTRO-
GÓMEZ, Santiago. 2005a. P. 48)

Entre  a  relação  do  sujeito  abstrato  e  objeto  inerte,  a  produção  de

conhecimento delineia a relação cultura e natureza, a partir de um centro. Contorno

a discussão subjetividade-objetividade no intuito de apontar a formação do sujeito do

conhecimento como discurso presente no projeto de modernidade. O sujeito abstrato

não  se  compõe  apenas  em uma  definição  de  mim,  humano,  político,  social  ou

cultural, ele compõe todas estas definições porque diz sobre o outro, nem que seja

para questionar  a sua existência.  O método que legitima a ciência compõe esta

relação, pois há um objeto e um sujeito-pesquisador. Destarte um corte asséptico,

como se fosse possível  falar do todo e de tudo sem que se inserisse o próprio

pesquisador em sua pesquisa. Talvez uma perspectiva de narrativas, ao menos, de

como eu escrevo para você neste momento e de como você me lê neste momento.

Sempre um outro momento. E mesmo se você voltar e ler esta frase novamente, não

será o mesmo. As nossas relações estão em disputas teóricas nas ciências sociais,

a objetividade da estrutura é antes a afirmação de subjetividades em um espaço-

tempo. Nuances de quem corta em uma perspectiva macro e quem corta em uma

perspectiva micro, no entanto, o espectro precisa conter as duas direções. O que

aponto com o sujeito do conhecimento é como uma tradição racionalista limita nossa

microperspectiva sobre nós mesmos. 

 Para além da metafísica e do idealismo transcendental, crítica à filosofia da

consciência para nos criarmos em outro mundo da vida. Neste primeiro momento,

proponho  a  problematização  do  ente  inteligível  de  Platão  e  do  idealismo

transcendental de Kant para introduzir uma discussão sobre subjetividades. Em um

segundo momento, em um exercício de “repensar a teoria crítica com teorização
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pós-moderna”,  aponto  este  embate  filósofico  presente  em  o  que  existe  será

defendido  por  Habermas  e  Foucault  em  saídas  teóricas  para  o  paradigma  da

modernidade.  Em  um  terceiro  momento,  com  Castro-Gómez,  delinearei  uma

perspectiva  crítica ao projeto  de modernidade,  pois  a  colonialidade.  Este debate

atravessa a escola para necessidade da crítica ao sujeito de conhecimento frente ao

paradigma da modernidade.

Platão, homem ateniense, viveu entre o auge da democracia em Atenas e o

final do período helênico. A legitimidade de sua filosofia pode ser exemplificada com

a nomeação de cientistas atuais como acadêmicos, ou seja, da Academia. Academia

é a escola que Platão fundou em Atenas. No entanto, Platão não era o único filósofo,

nem fundou a única escola em seu tempo. Ele conversava com outros, assim como

nós agora, no qual intervinham em sua criação. Os encontros discursivos de Platão

com Sócrates e Pitágoras afetam sua filosofia. Com eles, contorno o que defende

Platão como ente inteligível, além de sua proposição científica.

Platão  delineia  em Sócrates  a  constatação  da  alma  humana.  Havia  em

discussão na época o sobrenatural advindo do legado de Homero e o natural entre a

ciência  jônica.  O  helenismo  atravessa  os  tempos  gregos  com  as  poesias  por

produção não só estética, mas ética. A ciência jônica é a marca do discurso de tudo

como  natural.  No  entanto,  Sócrates  respondia  ao  materialismo  jônico  como

dogmático e inútil. Dogmático porque são especulações a priori, pois sem o porque

não se legitima. Inútil porque não diz sobre agora, pois a afirmação da finalidade da

vida.

A filosofia  socrática é  uma reação contra  esta  inclinação  materialista  da
ciência  física.  Para  redescobrir  o  mundo  espiritual,  a  filosofia  teve  que
desistir,  por um momento,  da busca da substância  material  na Natureza
externa,  e voltar  os olhos para a  natureza  da alma humana.  Foi  esta  a
revolução realizada por Sócrates, com sua injunção délfica “Conhece-te a ti
mesmo”.  (CORNFORD, Francis. 2001. P. 26)

Por  que  Sócrates  aceitou  morrer?  Os  outros  filósofos,  popularmente

chamados de pré-socráticos (por nossa herança de Sócrates platônico), delimitavam

a natureza através de explicações mecânicas. No entanto, Sócrates aceitou morrer

não por seus músculos terem o levado até lá; Sócrates não fugiu, pois se insere
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numa explicação humana. A acusação de Sócrates afetou Platão em seu discurso

sobre democracia. Logo, a morte de Sócrates configura não só uma injustiça, como

também a necessidade de problematizar a política. 

A democracia ateniense demandava oradores a fim de usufruírem de seus

privilégios de fala nos debates da assembleia. A isonomia, igualdade nos debates, e

isegoria, possibilidade de fala nos debates, eram antes homens atenienses acima de

vinte e um anos e com família ateniense que detinham cidadania. Entre eles, Platão

problematizava  a  oratória  de  poucos  e  a  decisão  dos  cidadãos  presentes  nas

assembleias. Com Sócrates, Platão delimitou a necessidade de conceitos estáveis.

À política e suas falhas, o primado da verdade, ou seja, da ciência. Em crítica à

retórica  e  sua  perspectiva  política  de  recursos  para  oratória,  Platão  delineia  o

conhecimento verdadeiro na fundamentação das ideias. Como a política pode ser

justa frente  ao acontecimento da morte de Sócrates? Pois a necessidade de se

basear na episteme (ciência), assim se afastando da doxa (opinião) – a produção do

ente inteligível. A alegoria da caverna dramatiza este processo ao ilustrar corpo que

que apenas vê sombras para o corpo que vê a luz do Sol fora da caverna. Este

prisioneiro que passa da visão das ilusões para visão da realidade é parte do projeto

político frente às pautas de justiça. A luz, que carece o sujeito no significado de

aluna ou aluno, indica a posição da escola diante a perspectiva do ente inteligível de

Platão. A formação escolar é antes formação pela luz e a mesma em afirmação de

formas visíveis.

A alma humana, que marca Sócrates, propõe em Platão do encontro com

pitagorismo o conhecimento do fim. Das consonâncias perfeitas da escala musical,

Pitágoras instaura razões e números. Neste sentido, com Sócrates, Platão projeta a

busca ideal de si; com Pitágoras, o sistema numérico da natureza - a solução do

conhecimento  pela  teoria  da  reminiscência.  Conhecer  é  lembrar  do  que  já  se

possuiu e esqueceu: você, portador da alma humana. 

Em seguida, voltando-se do macrocosmo da Natureza para o microcosmo
da alma e do corpo humano, Pitágoras viu que a perfeição do corpo – sua
beleza, força e saúde – depende de uma harmonia de elementos materiais;
e, de sua época em diante, a teoria e a prática da medicina grega foram, em
grande parte, regidas pelo princípio de que a cura é a restauração de um
equilíbrio ou uma proporção perturbados pela doença. O mesmo princípio
era aplicado à bondade ou “virtude” da alma, cuja saúde é perturbada pelos
vícios  do  excesso  e  da  deficiência.  O  aperfeiçoamento  da  alma  é  a
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restauração da harmônia do cosmo humano. Os desordenados movimentos
da paixão e dos desejos físicos precisam ser controlados e afinados em
Sophrosyne – temperança, autocontrole, justeza e sabedoria. (CORNFORD,
Francis. 2001. P. 62)

Os corpos humanos possuem alma, logo lembram de uma perfeição.  Na

busca pelo fim com Sócrates e Pitágoras, Platão dispõe de um projeto de educação.

O ente inteligível se fecunda entre a produção científica, em objeção às crenças,

num controle dos movimentos. Estas questões abarcaram fortemente o cristianismo

que segue em tempos depois,  assim como o  iluminismo.  É sobre  esta  herança

greco-romana  contornada  no  cristianismo  na  Idade  Média  que  Kant  corta  com

discurso da modernidade.

Aos embates entre racionalismo e empirismo, Kant propõe além de críticas,

o idealismo transcendental.  Ao empirismo, não só espécie animal,  como também

espécie moral. A cultura é defendida como unidade mais elevada que a natureza. E

ao  racionalismo  dogmático,  a  postulação  da  razão  como  o  próprio  fim.  Em

discussão,  uma  objetividade  e  subjetividade  que  ainda  fecunda.  O  idealismo

transcendental é a instauração do objeto apenas como apresentável ao sujeito; uma

questão de  cognoscibilidade.  Pois  o  tempo e  o  espaço  como condição para  os

fenômenos. Fenômeno que vem a explicar o que existe e de mim o acordo com o

objeto do conhecimento.  O esclarecimento em Kant é a afirmação do sujeito  do

conhecimento, a partir  de um limite de menoridade. Para além da alma humana,

Kant  delineia  a  objetividade  intrínseca  à  subjetividade,  a  necessidade  do

esclarecimento. Com Foucault, Habermas (2015) aponta Kant como o analítico da

finitude. Kant provoca um instante histórico e segue a modernidade extraindo sua

autoconsciência.  A filosofia  da  consciência  que  indica  Habermas  delineada  até

Hegel,  está  em crise  entre diversas críticas.  Na tentativa  de se  desvencilhar  do

sujeito-objeto,  Habermas  traça  três  reviravoltas:  pragmática,  linguística  e

antropológica. Este quadro leva a composição de ação comunicativa cotidiana. 

As  ciências  sociais  trilham  suas  perspectivas  entre  a  humanidade

estabelecida no projeto de modernidade. O humano se destaca dos outros como

animal  político.  O corte  da animalidade é a margem que corpos como crianças,

mulheres e alguns estrangeiros não compartilhavam a política. A política no primado
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da  razão  em  sua  cognoscibilidade.  Para  além  de  uma  perspectiva  cognitiva,

Habermas com Foucault  delineia uma questão aos cientistas da modernidade:  a

vontade na Revolução Francesa, na qual Kant se interessava. Para nós, o contágio

da revolução se funde ao esclarecimento – assim Habermas aponta na defesa de

Foucault uma contradição fecunda:

É instrutiva a contradição em que Kant incorre quando declara o entusiasmo
revolucionário como um sinal histórico que faz vir à tona uma disposição
inteligível  do gênero humano no mundo fenomênico.  Em igual medida,  é
instrutiva  a  contradição  em  que  Foucault  incorre  quando  coloca  em
oposição sua crítica  do poder afetada pela atualidade como analítica  da
verdade, de tal sorte que escapam daquela os critérios normativos que ela
deveria tomar de empréstimo desta. Talvez seja a força desta contradição
que Foucault reconduziu, neste último de seus textos, à esfera de influência
do discurso filosófico da modernidade, o qual ele quis, no entanto, explodir.
(HABERMAS, Jürgen. 2015. P.198)

À  cognoscibilidade  do  sujeito,  o  que  escapa  à  razão,  ao  inteligível,  à

hamonia e à ordem: o entusiasmo revolucionário cabe a outro contágio que dispensa

uma lógica. Quando você acorda, é o calendário que te lembra o dia? O relógio que

te lembra a hora? A televisão que te lembra a realidade? Quais são as memórias

que criamos de novo a cada momento?

As discussões sobre “O que é Esclarecimento?” de Kant (1783) delineiam

com Foucault e Habermas uma outra perspectiva para o sujeito do conhecimento.

Tanto a cognoscibilidade quanto as vontades fincam a problematização em outras

leituras. A vontade, que molda outro sujeito, é uma linha de fuga, na qual Foucault e

Habermas indicarão possibilidades. O que define nossas semelhanças, assim como

nossas diferenças? Se eu escrevo e você lê, compartilhamos uma interação; quiçá

uma integração e daqui uma ordem: seguimos uma mesma lei ou, talvez, só uma

tendência.  Ou  este  texto  não  mais  te  afeta  e  você  esquecerá,  nem  sequer

responderá. Em outro momento, dirá sobre nossa conversa, mas não mais será a

nossa  conversa.  No  entanto,  há  um  contexto  –  para  Kant,  fenômeno:  tempo  e

espaço. Para mim, como escritora, esta conversa; e como cientista, tanto o que se

repete quanto o que não se espera. E o que se repete?

Em  sua  micropolítica,  Foucault  (1979)  traça  a  capilaridade  do  poder.  A

produção de subjetividades numa aproximação aos corpos,  pois  um biopoder.  A



24

escola, como instituição de sequestro, a docilizar corpos: a ênfase do poder como

produção e não coerção. E o que se produz? O fracasso como tema recorrente em

pesquisas  sobre  a  escola  se  insere  em  uma  decepção  às  promessas  da

modernidade.  Neste  sentido,  delinear  fugas para  problematizar  as  promessas.  A

escola  como  projeto  de  formação  pela  luz  calha  em  uma  cognoscibilidade  do

esclarecimento.  Uma  proposta  emancipatória  antes  terá  uma produção  de  outro

sujeito. 

As crianças e jovens ainda como objetos inertes nas carteiras projetados

como tábulas  rasas que precisam não só apreender  o sujeito  abstrato em seus

códigos instrumentais, mas um controle entre uma etiqueta. O teatro da escola é um

esquema em que poucos tenham voz e garantam o silêncio dos outros. O corpo dos

estudantes  é  quisto  quieto.  Nenhum  movimento  sonoro  e  nenhum  movimento

corporal. O estudante ideal é aquele que para em uma carteira e apenas absorve

toda densidade de sinais que os corpos na posição de poder orientam. O corpo vira

apenas mente e a mente  só processa imagens e alguns sons.  A mente precisa

passar por avaliações que tentarão numa só linguagem posicionar corpos nos limites

da  normalidade.  Corpos  que  não  produzem  mente  apta  a  seguir  uma

processualidade  cognitiva  não  são  corpos  formados.  São  corpos  que  deverão

submeter seu tempo a mais um ano de prática. No entanto, seja quanto tempo for,

há sempre o que escapa à prática escolar.

Em ações comunicativas cotidianas, Habermas (2015) introduz uma outra

fusão do pensamento histórico com o pensamento utópico, pois sua dinâmica social.

A necessidade de um trabalho teórico que encaixe as perspectivas prático-moral e

estético-expressivo.  A mobilização  é  frente  ao  sistema  que  rabisca  o  sujeito  do

conhecimento, a partir de uma chave cognitivo-instrumental. As crises éticas com as

bombas nucleares, os movimentos ecológicos e os movimentos sociais criticam a tal

promessa de domínio da natureza, pois o desenvolvimento das forças produtivas,

assim  como  a  promessa  do  liberalismo  com  a  igualdade  e  a  liberdade,  pois  o

totalitarismo, as guerras do século XX e ainda no XXI. O projeto de escola que se

insere no projeto de ciência e modernidade é de onde rabisco as linhas de fuga na

crítica do sujeito do conhecimento. 

A existência soa falas, tanto as que projetam acordos quanto as que são
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ruído. E se são partes de mim, nós, eles ou todos e tudo, também são partes de

como  nos  relacionamos  neste  momento.  Agora  escrevo  tanto  sobre  definições

quanto em suposições de como você-leitor irá me entender. Defino a existência em

relação com outros por  ser  também leitora e senão escritora, comunicadora dos

sinais  que  apreendo.  Este  objeto  que  te  toca  em  papel  ou  tela  é  também

caracterizado por limites. Ao me conter nestas linhas, também indico o momento no

qual  escrevo.  Os  limites  são  visuais,  escritos  e  científicos.  Neste  sentido,  em

português (no entanto, não em Portugal), escrevo sobre uma outra escola. Aquela

que não se limita à ordem cognitiva e que permite outros sujeitos. Talvez esta escola

ainda não exista, ou talvez te espera para você conhecer. No entanto, ela ainda é

uma crítica ao projeto de escola que se insere no projeto de ciência e modernidade.

A escola institui uma projeção cognitivo-instrumental, na qual compartilham

também outras instituições sociais. O corpo na escola precisa apreender códigos.

Tais códigos são os significados para existir num regime da verdade. Assim, existir

na escola se assemelha a existir numa fábrica. O tempo é precisamente dividido e

tem  um  fim  de  produção  do  conhecimento.  O  conhecimento  produzido  é

instrumentalizado para a consolidação de um projeto. Então se as práticas de ler e

escrever  são  uma  etapa  para  formação  escolar,  a  organização  priorizará  suas

divisões no tempo para disciplina que exige absorção destes códigos.  

A cognição como tema recorrente nas discussões sobre a escola não é a

única perspectiva que se dispõe como projeto de ciência. O cotidiano escolar, assim

como  o  mundo  da  vida  é  marcado  por  práticas  e  expressões  que  processam

reações,  percepções,  comoções...  Um  movimento  de  corpos  que  não  persigam

apenas um discurso visual. Não só pela luz, mas a formação pelo som, aroma...

Corpos que não se comunicam apenas pela palavra. Não poderia aqui te dispor de

como os movimentos de nossos corpos processam outros códigos se antes eu não

me despisse deste sujeito-objeto, através da relação cultura-natureza. No entanto,

pela  extensão da pesquisa,  aqui  me disponho apenas  delinear  a  nossa  relação

como um campo não só político,  como também artístico.  É uma perspectiva de

também pensar nossas vozes e contornos de um corpo dotado de outros predicados

para além de consciência.

O encontro com o mundo não é estabelecido somente pela mente, neste
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sentido,  a  análise  da  produção  de  subjetividades  na  escola  não  se  limita  nos

questionamentos sobre conhecimentos instrumentais, mas também na produção de

conhecimentos sensíveis. O sujeito do conhecimento institui uma racionalidade. O

embate Habermas e Foucault indica, respectivamente, uma outra racionalidade, pois

comunicativa,  ou  um  corpo  em  devir.  O  conhecer,  que  se  instaura  com  a

subjetividade-objetividade, perscreve o presente da modernidade, o sistema como

escreve Habermas (2015) ou o mecanismo em saber-poder como escreve Foucault

(1979).  Com esta discussão,  aqui  proponho a modernidade como um projeto.  O

projeto abarca as ciências e as escolas senão pelo processo formativo,  então a

produção do sujeito  do conhecimento.  No entanto, também delineando linhas de

fuga  ao  projeto,  o  cotidiano  comunicativo  de  Habermas  ou  o  acontecimento  de

Foucault são o que explica este momento que você me lê. Diz sobre você que age,

fala e vive ou sobre nossa multiplicidade. 

Na  crítica  da  razão  latino-americana,  Castro-Gómez  (1996)  aponta  a

colonialidade como elemento que vem a compor a modernidade. A colonialidade se

difere do colonialismo por sua produção de subjetividades, e não ideologia política. A

herança  colonial  entrecruza  a  alteridade  nas  relações  no  espaço  público,  no

conhecimento e comigo mesmo. A colonialidade de saber é a produção do sujeito de

conhecimento,  entre  sua  perspectiva  do  abstrato,  que  demanda  do  outro  o

aperfeiçoamento  da  alma  –  ao  menos,  se  for  considerado  humano.  A  escola

esclarece aos estudantes sobre sua realidade,  no entanto,  esquece de inseri-los

como criadores do mesmo discurso. 

O que queremos dizer  quando falamos do projeto da modernidade? Em
primeiro  lugar,  e  de  maneira  geral,  referimo-nos  à  tentativa  fáustica  de
submeter a vida inteira ao controle absoluto do homem sob a direção segura
do conhecimento. (CASTRO-GÓMEZ, Santiago. 2005b. P. 80)

O conhecimento presente no projeto de escola é antes parte de um projeto

de ciência que investe na ordem sobre os movimentos, controle dos corpos. Castro-

Gómez  (2007)  traça  as  teorias  da  complexidade  -  problematizando  a  dicotomia

estrutura-indivíduo - a necessidade de pensar a sustentação dos níveis molares em

níveis moleculares. Respondendo a Said, Bhabha e Spivak, Castro-Gómez aponta

em Foucault três níveis de exercício de poder: microfísico, mesofísico e macrofísico.
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No  espectro  de  teorização  nas  ciências  sociais,  Foucault  escreve  tanto  sobre

produção  de  subjetividades,  quanto  sobre  biopolítica  e  sistema-interestatal.  Aqui

ainda me disponho apenas numa micropolítica. O nível molecular como base para o

molar provoca a relevância de pesquisas que também abarquem a produção de

sujeitos. O sujeito do conhecimento se configura com “a percepção, os afetos, a

corporalidade: a subjetividade dos atores que incorporam segmentações globais.”

(CASTRO-GOMÉZ, Santiago. 2007, p. 13).

O  sujeito  do  conhecimento  perpassa  na  herança  greco-romana:  o  ente

inteligível de Platão; como também em críticas de interpretações do cristianismo,

uma questão de cognoscibilidade com Kant. Neste discurso da modernidade com o

instante  histórico,  Habermas  e  Foucault  questionam  interpretações  do  contágio

revolucionário  –  Foucault  dispõe  tecnologias  de  resistência,  e  Habermas  a

racionalidade comunicativa. Estes escritos costuram o problema da revolução: as

fugas ao projeto se fazem antes neste próprio instante. Reconhecer que o saber não

se produz somente em leituras e escritas, ou em tendências à ordem e harmonia.

Também somos os sujeitos parte do projeto e como escreveremos nossas utopias?

É preciso um desconforto teórico ao falar sobre o outro, então falar com o outro

entre nós. É o desafio das ciências sociais como parte do projeto de ciência, assim

como presente num projeto de escola. O trabalho teórico pode parecer ainda tão

abstrato se ele não contiver uma relação direta com seus interlocutores. Se escrito,

no  segundo capítulo,  rabisco uma problematização de mim-escritor  e  você-leitor,

pois uma conversa entre política e artes. Aqui me interessa apresentar ao leitor uma

outra perspectiva sobre o seu corpo com a percepção sonora. Poderia dispor de

outras percepções, comoções, afetos... No entanto, não só aponto as vias sonoras

tão relevantes quanto as visuais, como também as percepções parte do projeto do

sujeito do conhecimento.
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PAISAGEM SONORA: CORPOS E SONS

                                                           

Já te indico minhas nuances ao atravessar contigo a escola. Num primeiro

momento,  talvez  você  identifique  seus  muros,  paredes,  grades  e  placas.  A

construção em uma perspectiva visual que te diga cores. Mas não te escapará o

sinal  sonoro  marcando  começos  e  fins,  nem  mesmo  as  vozes  nas  salas  e

corredores. Se eu te descrevesse a escola, não poderia garantir sua totalidade numa

definição ideal. Entre ti, outras percepções, nas quais o projeto de escola também se

movimenta. Pela extensão da pesquisa, me disponho a apenas abarcar a percepção

sonora.  Aponto  a  perspectiva  sonora  tão  relevante  quanto  a  visual  presente  no

projeto de modernidade. Para te garantir uma experiência, os sons não compõem

somente um espectro artístico – os sons estão entre nós.

Neste capítulo, te disponho uma problematização sobre política e arte entre

a  percepção  sonora.  No  entanto,  o  único  som  que  produzo  talvez  seja  destas

palavras  pronunciadas  por  você  mesmo.  Destarte  para  que  este  escrito  não  se

esvaia em um outro para além de nós, preciso me conter também em uma relação

da escrita  científica  com a literatura.  Segue então uma discussão sobre  artes e

política com Suely Rolnik; também em questão Jeanne Marie Gagnebin (2006) em

seu  livro:  Lembrar,  escrever,  esquecer.  Em  outro  momento,  o  projeto  de

modernidade como também sonoro. Converso com Murray Schafer (2011) para te

escrever sobre outras nuances de tuas percepções. Com José Miguel Wisnik (1989),

abordagem sonora às artes numa definição de música para o ocidente. Você, corpo,

apreende sinais sonoros e também os cria. Som e música; nossa conversa sobre

corpos que não são só mentes e nem se comunicam só pela palavra.  

Você lê essa frase e este trabalho te afeta, pois você lê frase. A cientificidade

legitima a escrita como a leitura. A escrita fotografa e a leitura codifica. A fotografia

do agora em códigos do tudo. A cientificidade cunha totalidade – logo, você está

conversando comigo enquanto escrevo e continuará, enquanto faz outra coisa senão

continuar lendo este texto. Na nossa conversa, você pode estar comigo aqui ou por

si  ali  e todas as palavras fazem sentido ao que já existe.  Será definido o que é

humano,  humanidade  e  natureza.  Dizem  sobre  mim,  você,  nós  e  os  outros.  A

cientificidade expressa na teoria social é o corte da alteridade. A minha relação com
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os outros é regulada por uma racionalidade, cultura,  estrutura...  São recortes de

igualdade, de padrão, de repetição... E se não corresponde ao que acontece agora,

enquanto eu escrevo ou enquanto você lê, acontece num plano de maiores cortes,

como se houvesse mecanismo de produção. E se é maior do que a nossa relação,

pois a nossa conversa, como parte, produz. E o que (podemos) produzir?

Entre este fundo branco, códigos que compartilhamos. Configuro as palavras

em  como  quero  te  afetar.  A  justificativa  é  antes  como  o  escritor  entranhará

verossimilhança.  É  a  fotografia  de  verificação  e  legitimidade  que  enquadra.  No

entanto,  nem  mais  amarelam  as  fotografias,  como  também  não  são  tiradas

fotografias de si mesmo. Assim como não somos sensíveis somente à luz, os limites

oscilam entre outras percepções de nossos corpos. Proponho uma conversa sobre

os  sons  na  escola,  na  cidade  e  como  parte  do  projeto  de  modernidade.

Primeiramente, uma discussão sobre paisagem sonora com Murray Schafer (2011).

Posteriormente, numa relação corpo e som, a música, arte e política. Ainda uma

problematização da escrita científica e literatura.

O aumento  de  intensidade  da  potência  do  som é  a  característica  mais
marcante da paisagem sonora industrializada. A indústria precisa crescer:
portanto, seus sons precisam crescer com ela. (SCHAFER, Murray. 2011. P.
115)

Os sons, perceptíveis aos corpos nas cidades, não mais constituem uma

paisagem sonora  hi-fi, ou seja, um baixo nível de ruído ambiental. O crescimento

urbano,  que  marca  o  projeto  de  modernidade,  também  é  o  aumento  de  uma

população de sons superdensa denominando uma paisagem sonora lo-fi. Com suas

paredes  e  sinais  sonoros,  as  cidades  ofuscam  sinais  acústicos  individuais

desmantelando  uma  audição  à  distância.  Sejam  as  máquinas  de  transporte  ou

aquelas que transportamos conosco, elas emitem sons. A urbanização se compõe

em falas cruzadas e a necessidade de amplificação dos sons para sermos audíveis.

Segundo Schafer, a transição rural para urbana traça interrupções acústicas (2011,

p. 79). Aqui me interessa o ruído das igrejas (cristãs), pois uma discussão sobre

temporalidade.

A partir de seus sinos, com o cristianismo no medievalismo, a temporalidade

europeia é regulada por um zoneamento. A marca sonora do cristianismo é uma
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perspectiva retilínea, ou seja, o tempo como progresso. Os cantos gregorianos, que

ecoavam nas igrejas, permeavam um controle dos movimentos na objeção do ritmo.

O alcance ao divino se compõe num contorno de nós como mente.  O corpo na

composição da música  se  detém numa caracterização profana.  Foi  preciso  uma

reviravolta de apropriação da música profana, a fim de atrair adeptos e reforçar o

domínio cristão. A tecnocracia se instaura com a polifonia, nessa relação da música

erudita com a popular. Os ritmos, no que antes se prezava os textos (as palavras),

demandavam pesquisas para composição. Destarte um movimento de transição do

que vem a soar moderno. 

O tempo logo é estipulado por um instrumento: o relógio. Os sinos da Igreja

soam  de  um  instrumento  passível  de  locomoção  junto  aos  corpos.  O  relógio

mecânico  sucede  outros  instrumentos  de  fragmentação  do  tempo,  como  a

ampulheta e quadrantes solares, por ser perceptível sonoramente. Condizente com

as batidas do relógio, na paisagem sonora, as indústrias inserem a linha contínua

(SCHAFER,  Murray,  2011,  p.  116).  A linha  contínua  pode  até  ser  associada  às

batidas do coração (como um ritmo que contorna um movimento), mas diferente do

coração que acelera ou diminui seu ritmo (uma outra percepção sobre si e sobre o

outro, por exemplo, quando nos apaixonamos), “o relógio não para”, nem mesmo

quando os corpos dormem. Por seus sons centrípetos, já com os moinhos de água,

os  relógios  regulam  os  movimentos  dos  corpos.  O  trabalho  pré-industrial,

sincronizado com a respiração ou marcação de ritmos pelas mãos e os pés, era

também entranhado de cantos. As canções são linguagens sonoras que comunicam

entre  corpos  saberes  e  memórias.  Mas  “o  trabalho  industrial  matou  o  canto”

(SCHAFER, Murray, 2011. p. 99). As máquinas são instrumentos de linhas contínuas

e  com  potências  sonoras  que  ofuscam  a  voz  humana.  Junto  a  coerção  de

instauração do silêncio sob penalidades físicas, os sons das máquinas também são

instrumentos de analgesia para não percepção da duração do tempo de trabalho. 

As interferências acústicas são impedidas pelas construções urbanas que

isolam  áreas.  A  paisagem  sonora,  como  explicação  da  experiência  em  linhas

perspectivas com frente, fundo e horizonte distante, contorna as relações através

dos sons. No projeto de modernidade, fecunda a eletroacústica. A paisagem sonora,

que demarcava espaços acústicos, dispõe de máquinas e caracterização sintética.

Esquizofonia é o que conceitua Schafer (2011, p. 135) em distâncias entre som e
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seu contexto. Não é necessário ir à cachoeira para ouvi-la, mas ouvi-la num extrato

de seu contexto.  Entre  as  paredes sonoras do projeto  de  modernidade,  o  rádio

intensifica  esta  contextualização  comum  –  Schafer  associará  aos  jardins  dos

castelos medievais, cujos pássaros e fontes embaçavam a hostilidade das florestas

(2011, p. 137). Não é à toa que o projeto de Brasil de Getúlio Vargas dispõe de uma

massificação deste comum - “Voz do Brasil” (ainda nas rádios até os dias atuais).

Aponto  também  a  antiga  “Rádio  Relógio”  que  martelava  nos  ouvidos  as  horas,

minutos e segundos.

O sujeito do conhecimento, como elemento do projeto de modernidade, não

é apenas uma mente racional que categoriza os seus encontros com o mundo a

partir da visão. A percepção sonora também se insere no sujeito dotado de outros

predicados  do  conhecimento.  Conhecimento  que  se  estende  a  como  nos

comunicamos. O investimento em propaganda do projeto de Brasil de Vargas integra

não  só  uma  estética  visual,  também  sonora.  Os  cantos  orfeônicos,  projetados

igualmente no Brasil, são parte de disciplinarização dos corpos ao fundamentar os

costumes,  pois  o  embasamento  da  pátria.  Obrigatório  nas  escolas  no  período

Vargas, os cantos orfeônicos legaram a necessidade da formação das identidades.

Não mais obrigatório, ainda há escolas que reúnem os estudantes para cantarem o

hino nacional. Através da produção de subjetividades, o projeto de Brasil é parte de

uma construção sensível,  também entre os nossos ouvidos.  Talvez seja distante

apenas  escrever  sobre  os  sons  que  produzem,  sem  considerar  aqueles  que

produzimos.  Não  somente  por  instrumentos,  nem só  pela  voz  ou  pela  boca,  os

nossos corpos são sonoros. Enquanto o projeto de modernidade preza certos tipos

de  sons,  outros  são  ruídos  que  se  embolam  na  paisagem  sonora,  ou  são  tão

dissonantes que precisam ser abafados. 

José Wisnik, músico brasileiro, expõe a música como jogo entre som e ruído

(1989, p. 33). O som afinado detém premissa de ordem, antes de qualquer acorde,

há  um acordo.  O  acordo  se  constrói  em definições  do  que  é  som e  ruído.  As

delimitações da música  ocidental  perpassam a transição dos cantos  gregorianos

para o tonalismo. A modernidade se instaura com o tom, pois a resolução do trítono

a partir da harmonia. A evocação de fundação cósmica, na qual contorna a produção

sonora  afinada  uníssona,  partilha  a  tentativa  de  absorver  os  corpos  entre  os

fundamentos do acordo.  A música tonal  moderna se inscreve na história  erudita
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numa pulsação constante e métrica. A hierarquização do ritmo, inferiorizado pela

harmonia, é o resquício do cristianismo em seus ditos sobre a produção de saberes

dos  corpos  outros.  A  música  popular  entranha  percussões  e  danças,  onde  a

“corporeidade  toma  densidade  sonora”.  O  carnaval  é  um  exemplo  de  como  as

festividades  populares  perpassam  os  corpos  e  suas  criações,  afinal,  era  entre

excrementos, e não purpurina, que se festejava. No entanto, a história tradicional se

atém no antisensualismo clerical e na herança pitagórico-platônica entre a música

das esferas. 

A inviolabilidade da partitura escrita, o horror ao erro, o uso exclusivo de
instrumentos melódicos afinados, o silêncio exigido à plateia, tudo faz ouvir
a  música  erudita  tradicional  como  representação  do  drama  sonoro  das
alturas melódico-harmônicas no interior de uma câmara de silêncio de onde
o ruído estaria idealmente excluído (o teatro de concerto burguês veio a ser
essa câmara de representação). (WISNIK, José. 1989. P. 42-43)

O século XX, entre suas guerras, problematiza o projeto de modernidade,

pois também o projeto de música tonal que se instaura na composição da negação

do ruído. O atonalismo, dodecafonismo, serialismo, entre outros3, alargam os limites

sonantes e repõem o ruído numa outra organização do material sonoro. Em 1952,

John Cage simboliza este questionamento em sua apresentação de 4'33'' para piano

- a música tocada se compõe por toda sua extensão em uma pausa, ou seja,  a

música é o próprio silêncio. No entanto, num exercício de dissolver a idealização do

silêncio, o músico enfatiza os sons que a plateia produz, os sons que adentram o

teatro de seu entorno, os sons que estão em constante soar, pois a impossibilidade

de um silêncio ou apenas a afirmação de que até no silêncio, há sons. Sublinha-se a

paisagem sonora entre uma outra caracterização dos ruídos.

Retomando o projeto de Brasil, nas artes, o século XX demarcou diversas

reviravoltas.  O comum dos rádios,  pelas televisões até  nos fones de ouvido,  se

reinventa  em identidades  cada  vez  mais  pessoais.  Suely  Rolnik  (2006)  escreve

sobre  as  reivindicações  das  décadas  de  60  e  70  em  como,  pelo  consumo,  o

capitalismo  absorveu  os  movimentos  de  contracultura.  Destarte  a  autora  (2017)

3 O atonalismo, entre a emancipação do tom, não defini um centro com tensão e resolução;
em teorização propositiva frente  a  esta  crítica,  o  serialismo,  numa primeira  expressão no
dodecafonismo, não hierarquiza as notas e reorganiza o material sonoro em séries elaboradas
por cada compositor, sem linearidade de alturas. 
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problematiza a  distinção de artista  e  militante  entre  a crítica institucional,  pois  a

acentuação no incômodo ruído para que não seja recusado o espaço de desvio das

artes.  Encarregar  somente  à  dimensão  política  (os  estranhamentos

desestabilizadores) apaga a ressonância dos colapsos de sentidos que a dimensão

da  poética  engendra  a  criar.  O  artista,  também  militante,  traz  em  seu  cerne  a

experiência da opressão. Com as criações artísticas de Cildo Meireles, Suely Rolnik

(2017) escreve, em especial, sobre: Desvio para o vermelho (1984), instalação que

enfatiza  as cores  como campo de força  no cotidiano.  Você adentra  esta arte  já

reconhecendo  o  espaço  familiar:  sofá,  geladeira,  guarda-roupa,  televisão...  Uma

composição comum entre o que se imagina do espaço privado moderno: a casa ou o

lar. No entanto, o familiar é tomado pelas cores vermelhas: exceto as paredes, o

primeiro encontro com a obra é envolto de todos os tons de vermelho em todos os

móveis  e  objetos.  O  familiar  é  tomado,  as  nuances  de  uma  cor  expõem  as

perspectivas dos espaços que afetam o mais íntimo de nossos encontros. Rolnik

enfatiza o estado de estranhamento como crise da cartografia vigente, o que ressoa

em nós (devir-outro),  o que nos leva a criar...  Não há canto no mundo que não

exploda linhas de fugas de estratificações. Se você atravessar a instalação até sua

outra extremidade, perceberá um espaço escuro (chão preto e paredes brancas) que

adentra outra parte da casa; um corredor vazio, jorrando dos limites do familiar, a cor

vermelha  –  ela  corta  o  corredor  com sua  nitidez.  Se seguir  o  corredor,  entre  a

escuridão,  a luz foca uma pia que escorre líquido avermelhado.  Após a ditadura

militar-empresarial brasileira (configurações políticas totalitárias da modernidade), a

criação  de  Cildo  Meireles  implica  na  visibilidade  da  opressão,  em  regime  de

produção de abafamento dos sentidos (ROLNIK, Suely. 2017, p. 9).

Proponho  uma  imersão  em  outra  instalação,  também  de  Cildo  Meireles,

Babel (2001) problematiza a comunicação social  através da percepção sonora. A

referência à  torre de  Babel  contorna o mito  cristão  em questões de linguagens,

tradução e técnica. O mito fala do castigo de deus sobre aqueles que tentaram o

alcançar,  seja  pela  construção  de  uma  torre  para  se  elevar  ao  céu,  quanto  a

tentativa de se comunicar com o divino. Para tanto, aqueles que falavam uma só

língua, são punidos numa incomunicabilidade, falam assim línguas diferentes. Ao

adentrar Babel, visualizamos a edificação como uma torre, não em tijolos como diz o

mito,  mas  em  rádios  -  900  rádios,  em diferentes  formatos  e  em produções  de
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diferentes épocas, dispostos, um em cima do outro, circularmente. Cada um numa

frequência  diferente,  ouvimos  uma  confluência  de  transmissões  sonoras.  A

paisagem sonora, que contorna a instalação, se produz num maior ruído ambiental,

por  não reconhecermos nitidamente todos os sinais  sonoros.  O agrupamento de

aparelhos  incide  numa  unidade  visual,  a  distinguir  uma  torre,  mas  a  percepção

sonora  afunda  numa multiplicidade.  O  projeto  de  ciência  e  de  música  ocidental

demanda tanto da totalidade quanto da tonalidade, a produção de um logos através

da estrutura-deus – a racionalidade no estatuto da verdade,  a  cristanilidade nos

códigos da linguagem. O rumo ao absoluto se desmancha na comunicação; não só

na  linguagem viva  que  produz  e  se  modifica,  como também na  interpretação  e

tradução. Como absorvem e expressam os diferentes emissores sonoros? A tensão,

entre unidade e multiplicidade em Babel, não consiste na contraposição da busca à

perfeição e o fracasso, mas o ruminar das diferenças. O projeto de modernidade,

que encerra os corpos na contextualização do comum, ecoa tantas vozes, quanto as

resistências, que demandam outra resolução para continuidade de um ideal comum. 

Em  sua  palestra  sobre  o  inconsciente  colonial  (2014),  Rolnik  critica  a

redução ao sujeito em uma contraposição forma e conteúdo. Em referências à artista

brasileira Lygia Clark, a autora salienta o campo de forças que tece a experiência na

afirmação também de sua estética. O sujeito, em postulações de identidades, detém

seus saberes do corpo anestesiados - o projeto de modernidade acarreta conjectura

reativa,  pois  antrocêntrica,  falocêntrica,  egocêntrica,  logocêntrica,  homogenética,

homogênea...  Desprogramar  o  inconsciente  colonial  é  evidenciar  as  tensões

paradoxas que percorrem nossos encontros. Ao pensamento, não uma função de

explicação, mas ativação da criação. É por meio da desestabilização que as artes

reconhecem a dimensão desviante, na qual se enche o ímpeto revolucionário. 

Na  relação  da  arte  e  escrita  científica,  leitora  de  Adorno  e  Horkheimer,

Jeanne  Gagnebin  (2006)  conduz  a  crítica  ao  sujeito  do  conhecimento  entre  os

escritos  de  Homero  e  a  filosofia  platônica.  A  racionalidade  move  em  seus

fundamentos a  teoria  da  dominação,  tanto  com a natureza quanto  com o outro

humano,  através  da  técnica  e  do  logos.  Em seu  retorno  à  Ítaca,  Ulisses,  herói

homérico, ao se desvencilhar do ciclope e das sereias, se contrapõe ao mito e às

artes. A auto-repressão, que emaranha o herói, é a construção do sujeito racional

que precisa escapar das tentações e seduções, pois o domínio sobre natureza tanto



35

externa quanto interna. Ao se contrapor ao uso dos poetas pela lembrança gloriosa

das mortes, Platão com a morte de Sócrates extrai o consolo na projeção de vida

depois da morte, assim a afirmação do logos que compromete o imortal. Gagnebin

elucida a contradição platônica em sua reivindicação do real através da ficção de um

não autor; ainda um recurso literário científico da impessoalidade. Entre a literatura e

a filosofia, a autora acusa sua hierarquização na adjetivação, respectivamente, como

vazia e a outra profunda, pois denunciando os fluxos de poder entre os escritos. 

Dito de maneira ainda mais provocativa: só a ficção (o disfarce, a mentira)
da  ausência  do  sujeito-autor  permite  a  constituição  de um discurso  que
reivindica  uma  verdade  e  uma  validade  não  subjetivas.  Esse  gesto
propriamente  ficcional  é  instaurado  pela  filosofia  platônica  com  uma
radicalidade  que  a  distingue  das  outras  práticas  discursivas  vigentes  na
época (a retórica, a sofistica, a poesia, e até a história; mesmo Tucídides
reivindica  sua  visão,  racional,  da  Guerra  do  Peloponeso).  (GAGNEBIN,
Jeanne. 2006. P. 199-200)

Em aproximação da filosofia com a literatura, a autora explicita a produção

científica entre a transmissão escrita ou oral na aproximação de duas filosofias. Com

Kant,  a  “filosofia-escola”  e  “filosofia-mundo”  (2006,  p.  207).  A primeira,  desde  a

Academia de Platão até a academia atual, concisa na técnica e erudição; a outra,

universal em problematização da existência humana, pois o limiar ético-político nas

cidades e seus debates. Tanto numa reprodução metodológica quanto num fazer

tradicional, as relações linguagem e mundo realçam a partição de um lado ou de

outro  a  fim  de  um todo.  Os  dois  rumos  que  separam as  produções  ocidentais

consistem  em  diversas  escritas,  afinal,  os  limites  de  verossimilhança  rabiscam

estilos e alcances literários próprios. Por mais que ainda se solidifique o ser e o real,

conceber a estrutura-deus calha no indizível abismo do que nunca apreenderemos

ao falar. As justificativas do todo tentam resolver o caos, numa harmonização do

trítono. 

No entanto, assim como escreve Rolnik (1992) sobre os estudos em física, a

resolução harmônica não cabe ao todo. A física clássica preenchia o mundo e os

corpos  como  mecanismo  estável,  como  o  relógio,  funcionando  em  ordem  e

equilíbrio. No século XIX, a termodinâmica desestabiliza a neutralidade e reconhece

a negatividade da ordem, pois o caos e destruição. Já a física contemporânea, não
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persiste a dicotomização do mundo e dos corpos como ordem ou caos, é necessária

a abordagem que se ocupe tanto de um quanto de outro, pois uma complexificação

do mundo e dos corpos. O movimento de composição e decomposição se insere na

multiplicidade do caos à ordem e da ordem ao caos; a explosão de linhas de fuga

estratificando, tanto quanto desterritorializando. Neste campo de forças, requer uma

escrita afirmativa da provocação de sentidos tal qual os ruídos do desconhecido.

“Ali,  neste  lugar  paradoxal,  nesta  figuração  da  ausência,  filosofia  e  literatura

contemporâneas,  com  todas  as  suas  diferenças,  certamente  se  encontram”

(GAGNEBIN, Jeanne. 2006, p. 209).

Na  garantia  da  ordem,  também  o  projeto  de  escola  se  posiciona.  Por

exemplo, nas televisões brasileiras recentemente, a propaganda do instituto Ayrton

Senna  (organização  privada  com  inserção  na  educação  pública)  apresenta  seu

projeto educacional com crianças e professores cantando uníssono a música tema

do  piloto  de  Fórmula  1.  A  identidade  cantada  lega  seu  projeto  do  sujeito  do

conhecimento,  também  sonoro.  O  neoliberalismo  se  afirma  na  produção  de

subjetividades,  como  exemplo,  as  pautas  do  instituto  Ayrton  Senna  para  o  que

chamam de educação para o século XXI: competências socioemocionais. O sujeito

racional que apreende cognitivamente é insuficiente para o projeto de modernidade.

A  infraestrutura  do  sujeito  também  está  em  disputa  em  sua  docilização  para

absorção de códigos capitalísticos. Recorrente nos discursos políticos populares, os

humanos  direitos  se  sobrepõem  aos  direitos  humanos.  O  Estado  como

superestrutura  não  se  destaca  da  estruturação  das  instâncias  do  cotidiano,  na

formulação de um certo tipo de humano. O projeto de escola, como parte do projeto

de modernidade, não é exclusivo do setor público, mas também de organizações

privadas que tanto se inserem através de pautas nacionais, quanto internacionais.

Competências socioemocionais entranham o discurso de um sujeito abstrato que

domina  não  só  o  conhecimento  sobre  o  mundo,  mas  sobre  si  mesmo.  A

individualização de problemas sociais, por exemplo a violência, retoma o papel da

educação na formação de cidadãos, pois civilizados para coesão – a resolução de

problemas como parâmetro de vida.

Se  os  estudos  micropolíticos  laçam  sua  relevância  por  contornos

moleculares,  num entre  ao  sujeito,  à  pessoa...  Inevitavelmente  as  emoções  são
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pautas de problematizações. A educação pública brasileira, entregue à produção de

conhecimento do capital privado, encarrega ao corpo dos estudantes o paradigma

da modernidade.  Por  exemplo,  se há uma crise ambiental,  cabe aos estudantes

fecharem a torneira enquanto escovam os dentes. Se há uma crise social, cabe aos

estudantes serem agentes de pacificação e garantia da ordem. Além da idealização

da igualdade, a meritocracia cabe aos corpos garantir os seus devidos lugares. No

entanto, o espectro não segue somente o aprofundamento dos motivos da ação dos

sujeitos, é necessário também os contornos das relações entre instâncias sociais. A

mobilização que demanda espaços de produção de conhecimento entranha também

a  caracterização  de  cientistas  como  militantes.  Daqueles  que  ainda  não  se

percebem, e preferem se esquivar em um recurso literário de não-autor: a pesquisa

científica é ação política reivindicativa da vida. Não só do que acontece, mas dos

agenciamentos daquilo que é possível acontecer. A instituição escola, elucidada por

um projeto político-pedagógico, é antes teorização sobre as relações entre corpos.

Ciente dos seus espaços de socialização fundantes, a escola não só se contradiz na

rejeição  de  suas  condutas,  como  na  obrigação  maquínica  de  seu  logos.  O

desinteresse dos estudantes e a ilusão de emancipação incham uma autocrítica. 

O  século  XXI  é  um  dilema  escolar,  por  exemplo  o  uso  constante  de

aparelhos eletrônicos. Longe de ser uma nova era da liberdade, a rapidez de fluxos

comunicativos  se  reduz  na  instrumentalidade  dos  sentidos.  Como  se  não

soubéssemos sobre nossos desvios, entre as paisagens nas janelas das salas de

aula, as vozes nos corredores, os odores do refeitório... Então lembramos de ontem,

do que prometemos não esquecer amanhã e ainda falamos sobre o tema de aula. A

culpabilização  pela  presença  de  aparelho  eletrônico  é  tão  descabida  quanto  da

incapacidade dos seus usuários corretamente o utilizarem (apenas quando solicitado

para fins “educativos”)  -  não é questão das aulas serem mais interessantes que

jogos, então substituir o quadro por uma lousa digital ou o papel por um filme, mas

sim do campo de forças que dispõe um projeto político-pedagógico. Se é necessário

que corpos se mantenham sentados quietos e expressem os códigos para avaliação

escrita, carecem de uma experiência educativa. Importam-se mais com formatação,

em muitas falas nas escolas, mais com decorar do que criar. Não reconhecem as

forças, os afetos, os saberes... Não ouve os cantos.  
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Preso em objetivos e metodologias,  tanto o cientista  quanto o educador,

focam seus saberes na garantia de alcançar metas, construir identidades e cercar

um campo. A própria avaliação depende de parâmetros mensuráveis, afinal é um

recorte que precisa de justificativas, delimitações concisas sem fugas. No entanto,

suas  práticas  são  escorregadias,  a  escrita  truncada  e  os  resultados  volúveis.

Obviamente  a  urgência  de  competências  socioemocionais  para  resolução  de

problemas. Para certeza das respostas e segurança das justificativas, um sujeito

que apreenda um não-autor,  representar  um deus na onipresença da verdade e

garantir  aos  crentes  o  rumo  coerente.  É  preciso  aprender  uma  “frieza”  que

desconhece  corpos,  vidas  e  apenas  age  conforme  as  condutas  maquínicas  de

alguém que garanta  resultados.  Este  perfil  cientista  se  contradiz  na  sua  divisão

privada, como os espantos sobre os cadernos (de campo) íntimos de Malinowski4,

sendo  a  cisão  de  um  fazer  ciência  problemático.  O  que  encharca  os  nossos

encontros não morais, mas um fluxo de sentidos e linguagens – a complexidade dos

agenciamentos.

O teatro de concerto burguês, como câmera de representação, coincide com

espaços acústicos das salas de aula. A projeção da voz do professor depende do

silêncio de outros; a plateia também precisa apreender o modo de se comportar no

teatro. Este ideal da experiência, não só educativa, ainda procura ferramentas, tanto

em proibições quanto em coalizões reprodutivas, de harmonização. A insistência de

problematizações políticas na arte, na educação e na ciência conota o destaque dos

nossos desvios.  A paisagem sonora escolar é  marcada por  som das vozes,  dos

apertos de mão, do bater dos dedos nas mesas, dos pés correndo pelos corredores,

dos excrementos... Dos cochichos nas aulas aos berros nos recreios, a criação e

memória sonora também são alvo de abafamento. Daqui me coube ecoar um grito,

metaforicamente para ser ouvido entre palavras, no intuito de desprogramar não só

o sujeito  (abstrato e teórico),  como nossas relações,  assim uma conversa sobre

sons, corpos e paisagens sonoras.

Neste  capítulo,  com Schafer,  transitamos,  novamente  do medievalismo à

modernidade,  entre  a  industrialização  e  as  mudanças  na  paisagem  sonora.  O

impacto sonoro das máquinas não só no aumento do ruído ambiental, como também
4 Pela primeira vez em 1967: Um diário no sentido estrito do termo. A “privacidade” do 
antropólogo foi publicada entre seus afetos.
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na percepção dos corpos, é parte da problematização da tecnologia no cotidiano.

Também emissores, a reprodução de contextos sonoros são parte de uma projeção

do comum, no projeto de Estado-nação. Ademais a temporalidade zoneada por um

relógio, cuja mecanicidade regula os limites de uma suposta mensurável duração.

No jogo entre som e ruído, com Wisnik, a música ocidental passa a soar moderna

com o tonalismo. A harmonia, como estrutura sonante que rejeita ruídos, inferioriza o

ritmo  por  seu  contágio  corporal.  Teorizações  outras  agregam  possibilidades

dissonantes, mas ainda um campo em disputa na definição do que é música. Com

Rolnik,  as  artes  perscrevem  também  a  política,  quanto  aos  estranhamentos  e

desterritorializações. O artista como o cientista militam em prol da vida, tanto ética

quanto  estética.  Com  Gagnebin,  uma  aproximação  da  filosofia  com  a  literatura

dissolve em recursos literários as perspectivas teóricas, pois a complexificação de

reduções sociológicas às dicotomias natureza-cultura, sujeito-objeto... O campo de

forças  que  escoa  no  entre,  no  diferente,  nos  desvios...  Frente  à  produção  de

subjetividades,  também  dita  em  competências  socioemocionais,  a  criação  que

engendra as artes perfura o projeto e costura experiências. No terceiro capítulo, a

miscelânea de saberes se encontra numa criação que afirma os possíveis.
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QUANDO ESCREVO, POÉTICA E PÚBLICO 

Em  memória  do  corpo,  Lygia  Clark  (1984)  reuni  diversas  obras  numa

transposição da arte à terapia. Os seus estudos tiveram relevo no corpo, também no

campo de forças e afetos que se compõe com ele. Obras, chamadas de objetos

relacionais,  são  parte  da  problematização  sobre  público.  Ao  que  se  prezava  o

silêncio e a contemplação imóvel, o público na arte moderna passa à questão do

coletivo; não só por precisar dele para sua realização quanto sua massificação e

consumo. A arte participativa de Lygia Clark, como ficou conhecida, não aposta na

potência do coletivo ou a insistência de um público, mas nos agenciamentos, pois o

devir-outro, o que escorremos entre os outros em nós? A arte na convivência entre

as relações que estabelecemos, entre as singularidades e possibilidades de cada

um de criar. O potencial é a própria experiência poética que se mistura na vida, em

como sentimos e pensamos tudo. É neste conflito da delimitação do campo da arte

que Clark caminha para terapia, afinal, também um sistema de supor experiências, a

arte moderna probabiliza seus interlocutores (seus sujeitos, as pessoas) por evitar

suas expressões, memórias e cantos. 

Em 1968, a instalação: A casa é o corpo: labirinto, incita os estudos sobre a

experiência fetal, pois um retorno ao processo de fecundação e nascimento, também

um caminhar num corpo que não é só superfície. A interioridade, que a arte moderna

abstraia na subjetividade, vaza nos desvios e criações, cartografias que rabiscam os

usos  e  desusos.  Os  objetos  relacionais,  que  posteriormente  atravessam  arte  e

terapia, delineiam a complexificação dos sistemas, pois tanto o coletivo quanto a

subjetividade em sua criação, Clark enfatiza a absorção e expressão dos objetos

entre o artista ou terapeuta e o público. Relacionando assim, o contágio entre os

encontros, o que nos afeta e afetamos. Assim como no útero, subsistimos na vagina

de  um corpo,  até  escapulir.  Em abortos5,  nascemos  em  outros  contornos,  pois

oscilamos linhas ruidosas entre o que nos nutre. 

Ao conceber teoria social, responderia sobre o que motiva a ação, como se

constitui a ordem social, assim como sua dinâmica, numa teorização que entranhe

as discussões micropolíticas, afinal, a ação não persiste no fim, já a ordem é uma

5 Aquilo que se esvai entre esquecimentos, recusas... Referência a Gabriel Tarde, 2007, em: 
Monadologia, sociologia e outros ensaios.
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idealização do projeto de Estado-nação,  e sua dinâmica, a flexibilização das leis

como  tendências.  No  entanto,  tanto  não  atualizaram  a  importação  de  modelos

físicos,  quanto  os  parâmetros  dicotômicos  ordem-caos  se  autonomizaram  numa

teoria social axiológica, em tentativas de harmonização. O caos como constitutivo do

entre corpos, persiste no infinito da criação, não coagido ou produtivo, a potência

humana perdura no compartilhar -  Gabriel  Tarde (2007) realçará a interação das

mônadas, em contraposição à Leibniz e sua mônada fechada como microcosmo (p.

80).  Mônadas  são  unidades  de  absorção  e  expressão,  cujas  semelhanças,

afirmáveis são as diferenças. Não de quem sou, mas de quem hei de ser (2007, p.

113). 

Há horas, escrevo. Meu corpo, “sempre” sentado (também nas carteiras da

sala de aula e biblioteca), garoa crenças e desejos. A intervenção de uma outra

escrita  crê  na  relação  escritor-leitor  como  eixo  teórico,  assim  como  a  arte  e  o

público, no mosaico do que fecundamos e abortamos. Ao escrever, nas nuances dos

possíveis furos, não preciso me esquivar entre o que te prometi ou do que esperava

ler. O tempo mecânico martela prazos de entrega deste escrito, mas me contamino

com a (in)certeza de que nunca terá um fim, por mais que escreva mais. E se era

para ter, por quais fecundidades se apegam as pesquisas? Senão para ressoar em

sempre outras  leituras...  Chegará  o  momento  em que as  palavras  sumirão num

horizonte do papel ou tela, e incidirá nos sons que te rodeiam e nos encontros que

você estabelece com o mundo. A divisão público-privado se mistura numa vida que é

tanto o trabalho quanto o “tempo livre”. Adorno (2002) já escrevia como o tempo só é

livre por um tempo não-livre (no trabalho). A qualquer privacidade, também o público

que  se  sustente.  Há  qualquer  público,  também  privacidades,  pois  um  primeiro

exercício  contemporâneo  sociológico  de  sermos  tanto  o  fora  quanto  o  dentro.  A

posição central do sujeito, seja em sua racionalidade ou em suas críticas, são saídas

teóricas  para  conter  a  estrutura  descontínua.  Seja  em  afirmação  também  da

absorção e reprodução social ou o sujeito reflexivo, são os estudos micropolíticos,

como  o  pintar  impressionista6,  que  esboçam  os  contornos  da  política.  A

macroperspectiva que dimensione a estrutura-deus entifica não só a essencialização

da perfeição de limites, como o tormento da frustração do inalcançável. A música

que compomos é senão o som que pronuncias nos ruídos de nossas vozes. 

6 Quebra da linearidade.
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Na memória de nossos corpos, arte e política se misturam na relação de

qualquer  interioridade  com  o  outro.  A  interpessoalidade  ou  intersubjetividade,

também  aproximável  à  abordagem  interacionista,  borra  o  eixo  sujeito-objeto  e

cultura-natureza,  em  questionamentos  sobre  as  linguagens  (símbolos),  pois  o

contexto comum que compartilhamos. A interpretação na busca do perfeito (ou certo)

duvida dos limites da estrutura, não só por uma partitura que nunca pode ser tocada

em sua exatidão, ou a experiência que não consegue ser transcrita para totalidade

de sua expressão. 

Jeanne Gagnebin (2006), com Adorno e Horkheimer, inflama a micropolítica

na  relação  da  teoria  crítica  com  Freud.  Os  eixos  teóricos  lugar  e  não-lugar,  e

familiar-estranho incluem respostas ao ódio e extermínio do outro (antisemitismo).

Sofrer  e  corpo  são  unidades  desta  relação,  cuja  relevância  também contém na

relação  ética  e  estética  de  Adorno  (2006,  p.  86).  O  corpo  sem  linguagem  e

individuação, no qual se remete ao recém-nascido e também a alguém na soleira da

morte, se veste de passividade. Esta indefinição de si, que nos toma quando somos

invadidos  em  reações  espontâneas,  “tanto  nas  tentativas  de  assimilação

desesperada do meio ambiente quanto na fuga caótica para sobreviver” (2006, p.

88),  é  insuportável  por  sua  complexidade  familiar-estranho,  naquilo  que  não

controlamos. Este sofrimento se compõe nas pretensões do sujeito racional, que em

radicalização constitui  o  protótipo  do paranoico.  O paranoico  idealiza  perfeições,

afinal,  a  racionalidade  pode  incidir  no  objeto  dependente  do  sujeito,  o  alvo  em

controle  total.  A  experiência  estética  problematiza  a  relação  sujeito-objeto  ao

distanciá-los  (como  contemplação  desinteressada),  e  demandar  do  sujeito  uma

incursão de si para percepção e compreensão dos objetos. Esta distância do real e

os possíveis de sua existência traça questões éticas ao sublinhar a alteridade, o

acolhimento do estranho, e não o recalque do estrangeiro. 

O familiar-estranho, como ordem-caos, expõe a projeção da modernidade na

produção de subjetividades, cuja dominação sobre o desconhecido, o meio ambiente

ou o próprio humano propicia um discurso sobre si. O projeto de escola, assim como

de ciência,  fecunda  esta  projeção  através  não  só  da  disciplina,  como do  poder

libidinoso7.  A  resolução  de  problemas,  no  aprendizado  de  competências

socioemocionais, não só persiste no saber controlar a situação, o outro e a si, como

7 Santiago Castro-Gómez, 2005c, p. 84.
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também  numa  valoração  do  campo  de  forças.  A  recusa  ao  conflito,  numa

composição  harmônica,  garante  significados  aos  ruídos  e  trítonos  sociais.  A

definição  de  criança,  jovem  ou  sujeito  não  formado,  na  qual  caracterizam  os

estudantes, é a postulação do sujeito racional, no qual não só mentalmente, mas por

todo o seu corpo, precisa se adequar ao projeto de modernidade. Um exemplo atual

desse condicionamento é o exame nacional do ensino médio, no qual possibilita a

entrada no ensino superior; a prova não depende só de um esforço mental, mas

também físico de resolver um enorme número de questões por muito tempo. Na

rotina dos estudantes “sempre” sentados, já são treinados corpos que necessitam de

resistência para serem produtivos. 

Ao problematizar  o  público,  a  arte  contemporânea rescinde os limites da

divisão estética e ética. Não mais em campos separados, mas na complexificação

da vida entre as relações, imaginários e memórias. Recusar a estética é abafar as

percepções  e  sensibilidades,  exigir  um corpo  entre  cortes  de  sua  mente  ou  de

alguma alma que transcenda os afetos, idealizar os espaços de aprendizagem com

sujeitos controláveis e quietos. Ao incumbir ao estudante um corpo raso, às suas

expressões estéticas vãs, consideram o caos sedento de ordem, o estranho a ser

domado por uma instrução para o sujeito racional. Os crescentes casos de crianças

com  transtorno  de  déficit  de  atenção  já  indicam  como  a  ordem  pode  requerer

medicalização, e aos educadores e psicólogos esforços para manter normalizações.

O  diferente  é  excluído,  os  incômodos  são  reprimidos  e  a  temporalidade  em

repartição da “hora de brincar e hora de estudar” – o tempo-livre inerente ao trabalho

-,  as  brincadeiras  também  não  podem  ser  muito  agitadas,  barulhentas  e  os

brinquedos tem classificação de gênero.

Ao percorrer da arte à terapia, Clark aguça o questionamento sobre o projeto

de modernidade e o protótipo do paranoico. Em memória do corpo, a mesma relata

como  as  diversas  expressões  ressignificam os  objetos  relacionais  e  expõem os

paradoxos  do  inconsciente.  A  experiência,  da  terapia  de  Clark,  inquieta  as

percepções  e  sensibilidades  na  desestabilização  dos  sentidos,  ou  também  na

intensificação da captação  do  mundo  pelo  tato,  paladar,  audição...  As  máscaras

sensoriais,  obras  que  iniciavam  os  estudos  sobre  a  memória  do  corpo,  já

assinalavam outros contornos dos sujeitos, das relações e da arte. A experiência

poética é vital para qualquer experiência, seja ela educativa, política ou da leitura
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destes escritos. É desta experiência poética que a escrita científica, sedenta pela

vida, explodirá em linhas de fugas.
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Neste escrito, a composição do sujeito do conhecimento como unidade do

projeto  de  modernidade,  ciência  e  escola  não  se  restringiu  a  uma  composição

mental. Também a percepção sonora fundamenta sua manifestação no autocontrole

de corpos que desencadeiam fugas. Aos possíveis, a arte engendra a conexão com

o caos, em sua afirmação da criação e diferenças. Se o projeto de modernidade,

ciência e escola estipula uma ontologia e epistemologia, com a teoria decolonial e a

cartografia, o sujeito é dotado não só de outros predicados, como de outro nome. O

corpo apreende o mundo também entre  percepções e sensações,  a  experiência

poética aproxima as distâncias da política, arte, educação, ciência... 

Aos limites supostos de um trabalho final de conclusão do curso de ciências

sociais  ao  título  de  licenciada,  não anseio  a  escrita  acadêmica  nas  postulações

racionais, nos campos finados ou na quietude dos modos. Daqui a afirmação de

uma ciência viva, daquela que se comunica, pois inesperado os nossos encontros. A

tendência diz sobre esse ser o momento de criar a linearidade de uma produção

escrita que dê conta de seus afluentes, também ditos os furos e erros, mas (assim

como  já  vivenciaram  aqueles  que  planejaram,  por  exemplo,  uma  aula)  nunca

preveremos todas reações, infundiremos as falas ou controlaremos as expressões.

Talvez  também  escrevesse  sobre  este  ser  o  momento  de  te  ouvir  e  conversar

contigo, assim como os professores carecem de ouvir seus estudantes, ou como nos

encontramos com outros. 

Lygia Clark, em memória do corpo, conta sobre uma de suas clientes sentir

os poros de suas células abertos ao mundo, como as mônadas de Gabriel Tarde,

pois as oscilações das superfícies dos corpos, das falas escritas, das vontades, dos

contágios sociais... De mim-escritor e de ti-leitor, o que daqui te afeta a continuar

lendo, a criticar, conversar e esquecer. Se houvesse algum objetivo a cumprir e te

justificar seria a tua presença, parte não só desta escrita, mas do que além daqui te

rodea, te comove, te afeta... A você e aos outros, não objeto domável, controlável,

inerente a minha subjetividade, mas também criador e compondo diversas relações,

também comigo. Desejo que esta afirmação se envolva nos encontros nas escolas,

com  a  potência  dos  estudantes,  na  ciência,  com  os  próprios  cientistas  e  na

modernidade,  com  corpos  que  acentuem  o  devir-outro.  Converso  com  você  e
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