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É DIFÍCIL PRECISAR O MOMENTO EM QUE A ESCRITA PASSOU A SER UM MEIO PARA AS ARTES VISUAIS, 

mas é sem dúvida a partir dos anos 1960 que esta relação fez com que arte e escrita tensionassem os paradigmas 

uma da outra. Enquanto, por um lado, a escrita incita a arte com seu grau quase zero do retiniano, com 

a temporalidade da leitura, com a identificação engajada do leitor substituindo o corpo a corpo com o 

observador, com uma desmaterialização que desafia tanto o circuito institucional quanto o de mercado, 

com relações de espaço pautadas não somente na exposição da obra mas também em sua circulação, por 

outro lado, as artes visuais esticam a escrita para além do ponto final e para fora da página, objetificam-na e 

a dispensam da narrativa, da lírica e do subjetivo em prol de outras possibilidades que não só as discursivas. 

Muitos artistas das vanguardas históricas escreveram poemas e romances, mas é no bojo daquilo que se 

convencionou chamar de pós-moderno, a partir dos 1950, que variados procedimentos de escrita formarão 

um certo corpus do que pode-se considerar como uma escrita específica das artes visuais, que recorre 

muito mais aos variados modos como a escrita é socialmente usada do que, necessariamente, à literatura.  

Ressalt ar  est a especif icidade não signif ica de modo algum exumar as fossi l izadas noções de  

especificidade de linguagem que, fatalmente, levam à falida crença na autonomia da arte. Significa, sim, pontuar 

que a escrita como prática artística é um lugar de contaminação e contágio onde é possível intercambiar os 

modos específicos como ela é praticada por diferentes campos.
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 Em sua história, a arte brasileira teve uma relação pouco passional 
com a escrita como prática artística. É claro que houve exceções, 
mas festejar as exceções nacionais é um costume brasileiro que 
nos toma muito tempo, exatamente o tempo de aprender com 
elas, ou apreendê-las, para então arregaçar as mangas e quebrar 
as regras que as condenaram a permanecer exceções. Se formos 
comparar o uso da escrita por artistas brasileiros nos anos 1960 com 
a produção estadunidense retratada por Liz Kotz no livro Words 
to Be Looked At: Language in 1960s Art, resenhado nesta edição 
de  ¿Hay en portugués?,  enquanto nos EUA artistas praticavam 
modos de escrita bastante experimentais – das instruções Fluxus 
aos textos-performance, passando pela escrita objetificada pelo 
minimalismo ou pela desmaterialização do objeto provocando 
a materialização da linguagem – aqui estávamos no auge da 
disputa entre concretismo e neo-concretismo, com artistas visuais 
escrevendo de forma ensaística ou poética, seguindo os preceitos 
das poesias concreta e neo-concreta. Se compararmos ainda a arte 
brasileira com a arte conceitual latino-americana dos 1970 e sua 
relação com atividades gráficas e escritas, talvez o poema/processo 
se identifique mais com ela do que a produção geral dos artistas 
visuais brasileiros. Mas, reclamar o leite não derramado pode gerar 
a pior carência, aquela que sequer tem o objeto que a preencheria. 
De modo que podemos pular a etapa de tentar historicizar o que 
pouco aconteceu no Brasil como fato caracterizável, a escrita de 
artistas visuais, e ir direto para uma atual escrita como prática 
artística. 

 A ¿Hay en portugués? número seis tem a honra de contar com 
Daniel Kairoz, Leonardo Araújo, Leya Mira Brander, Maíra 
Dietrich, Marilá Dardot, Pedro Franz, Rachel Gontijo, Rafael 
RG, Raquel Stolf, Veronica Stigger e seus escreveres.

O fato da máquina de escrever ainda ser usada como símbolo 
da escrita – algo, aliás, tão anacrônico e kitsch  quanto a paleta 
de cores ser um ícone das artes visuais – faz pensar no quanto 
o imaginário do escrever é identificado com a mecânica de sua 
tecnologia. É então tentador perguntar o que significa escrever 
na era digital, na qual o instrumento que usamos, o computador, 
é o mesmo que nos dá acesso a um universo gigantesco do que 
já foi e do que está sendo escrito. Frente à atual mobilidade 
do texto despregado da página impressa, pesquisar on-line no 
exato momento da escrita, reeditar, cortar, colar, alterar, citar, 
apropriar-se e copiar tornaram-se ferramentas tanto quanto o 
lápis, a sintaxe ou a tecla. 

 Em “Por que escrita conceitual? Por que agora?”, texto de 
Kenneth Goldsmith traduzido para esta edição da ¿Hay en 
portugués? , o autor sustenta que hoje a escrita confronta-se 
com novas formas de distribuição, recepção e uso, de modo que 

“palavras podem muito bem ser escritas não para ser lidas, mas 
para ser compartilhadas, movidas e manipuladas.” Para Goldsmith, 
a era digital dá ao escrever possibilidades que as artes visuais 
vêm experimentado desde as vanguardas históricas. É o caso de 
uma escrita que reage à saturação de informações operando por 
ready-made, colagens e recombinações, abrindo mão da aura do 
discurso inaugural como criação autoral pura. Assim, é possível 
pensar que o termo “tecnologia” – hoje monopolizado por um 
universo hipercapitalista que vai do Vale do Silício ao criminoso 
despejo de lixo tóxico na África – é passível de ser expandido 
e então empregado já no ready-made. Por essa ótica, a escrita 
produzida no campo da arte vem sendo formatada por diversas 
tecnologias ao longo do último século como, por exemplo, a 
conceitual, inaugurada no ready-made, a da ética e estética do 
registro, a da própria linguagem ou a da performance. 

 Há um certo teor performativo recorrente na produção escrita 
em artes visuais, sobretudo a partir dos 1960. Performativo no 
sentido de um escrever cujo ato é intrínseco àquilo para o qual 
se destina, não necessariamente apenas à leitura, e é isso que 
determina seu dizer, mais do que a voz do autor. Assim, o que 
determina as Instruction Pieces, de Yoko Ono, não é uma vontade 
poético-narrativa, mas sim que o texto seja a latência de uma 
ação – como em Cut Piece (1965) – mas que, se for apenas lido, 
fará o leitor conviver mais com o fantasma da não realização 
do que com uma imagem poética; o que determina o texto de 
Inserções em Circuitos Ideológicos  (1970), de Cildo Meireles, 
não é a vontade ensaística de discutir uma realidade política, 
mas sim nela intervir abrindo brechas de discussão e denúncia 
em circuitos sociais já existentes; o que determina a frase “I will 
not make any more boring art”  (1971), de John Baldessari, não 
é a confissão literária de um poeta em conflito com seu ofício, 
mas o modo como o ato da escrita desmente o enunciado; o que 
determina a escrita gráfica no jornal Diario n.1 Año 1  (1975), 
de Mirtha Dermisache, não é fazer circular a informação, mas 
sim o silêncio, tanto do leitor, condenado fatalmente a ser um 
estrangeiro ou analfabeto, quanto do calar-se frente às censuras 
dos regimes ditatoriais na América Latina. É tentador pensar o 
quanto este teor performativo resulta numa escrita de extremo 
realismo, engajada na realidade e nela inscrita como ação, sem 
mimetizá-la, recriá-la ou fabulá-la, como faria a narrativa. 

 O livro Words to Be Looked At: Language in 1960s Art, 
de Liz Kotz, traça um importante panorama de como a arte 
estadunidense desta época lidou com o performativo da escrita. 
Kotz parte das notações musicais de John Cage para chegar a uma 
década de 1960 na qual performance, Fluxus, fotografia, gravação 
sonora, minimalismo, apropriações, arte conceitual, arte impressa, 
vocabulário midiático, audiovisual, registro, documentação, 

etc., determinaram formas de escrita dessubjetivadas, desestetizadas e 
desliteratizadas  bastante específicas do campo da arte. Dentro do recorte 
que Kotz se propõe, os  1960 nos EUA, o livro é um dos raros estudos que se 
atêm à análise das diferentes naturezas pelas quais a escrita se moldou seguindo 
demandas formais da arte, e não da literatura ou da comunicação. Há ainda 
de se reparar na correspondência entre o título do livro de Kotz, uma citação 
de Robert Smithson, e a afirmação de Goldsmith de que “palavras podem 
muito bem ser escritas não para ser lidas, mas para...” 

 Porém, se nos 1960-70 a arte gerou textos desliteratizados, isto não quer 
dizer que a vontade narrativa e até mesmo a lírica não surjam na produção 
em artes visuais. De certa forma, transitar pelas diferentes linguagens que 
ao longo do tempo vêm sendo experimentadas pelos artistas, deu à escrita 
uma intimidade com este vasto leque de meios ao ponto de uma narrativa 
poder começar no texto e saltar para uma série de fotografias, continuar em 
um vídeo projetado na parede e complementar-se em um desenho ou em 
uma instalação para, até mesmo, retornar ao texto. A narrativa expográfica é 
abordada no livro Artist Novels, editado por David Maroto e Joanna Zielińska, 
cujo foco é o romance escrito por artistas, que pode tanto encerrar-se no 
texto – impresso em livro, no qual segue sua lógica de distribuição – quanto 
extrapolar a narrativa para variadas linguagens no espaço expositivo.

 A interdisciplinaridade de linguagens também foi uma das bases da Escuela 
Dinámica de Escritores, criada em 2001 no México pelo escritor Mario 
Bellatin. A escola tinha uma regra: era proibido escrever ou levar e discutir 
escritos próprios. No texto traduzido na ¿Hay en portugués?  número seis, 
que serve de introdução a “El arte de enseñar a escribir”, livro que documenta 
a escola, Bellatin explica que a concebeu como um centro de confluência 
de artistas de diferentes linguagens com alunos que pretendiam dar forma a 
seus escritos. Estudar como a pintura, a arquitetura, a dança, a fotografia ou 
o vídeo constroem narrativas, evidencia o lugar onde os elementos comuns 
a todas as artes estão em jogo, intercambiando-se. Para Bellatin, seria depois 
da experiência com diversas linguagens que os alunos, longe da escola, 
encontrariam sozinhos o lugar onde enfrentariam seu próprio escrever. 
Este confronto da escrita com uma interdisciplinaridade que a formate e 
reformate em estado contínuo parece ser um dos eixos principais da relação 
artes visuais-escrita, talvez fruto da própria interdisciplinaridade que a arte 
vem adotando há pelo menos meio século.

 Sobretudo depois que a escrita ganhou autonomia de obra nas artes visuais, 
escrever tem se configurado uma prática artística cuja ética de experimentação 
extrapola a literária e junta-se a da arte, fato que desconstrói concepções 
normativas não só de que a escrita artística espelha-se no literário, mas também 
do que é um escritor e – talvez, o fato socialmente mais desafiante – um leitor.

coreografia para sete caixas de texto de tamanhos diferentes



QUADRAS
(Flávio de Carvalho, 1934)
 
Veronica Stigger

Se isto é arte

cabo de 

vassoura

é papagaio

Tua exposição

é um imenso

desperdício

de tintas

Esta mostra revela

a decomposição

de um regime

e de uma classe

Tenho a impressão

de que se o autor 

quisesse seria um

grande artista

Seus quadros 

são enigmas;

mande-os para

a Gazeta Infantil

A imoralidade

destrói a moral

depois de destruída

a do autor

Onde está a imoralidade desta exposição? 

Reclames

Atualidades

Nada mais

A sua arte

moderna é 

uma modalidade

de loucura desconhecida

Aqui vai

um conselho:

procure 

um alienista

Isto aqui está

parecendo festa do céu

Eu por mim

quero carneiro

Os seus quadros refletem bem

a época em que vivemos e o caminho

que formamos para um futuro próximo:

degradação e desmoronamento

Caramba!

Carambola!

O autor disso

fugiu da escola!

O mais interessante 

nessa exposição

é ver tão claramente

a burrice do autor

A arte não pode ter

outra diretriz senão a emoção

Como traçar diretrizes à emoção?

Em princípio aprovo-o

Pouca importância dê

às opiniões que divergem

porque as mais são extraídas

de cérebros já doentes pela sífilis ou pelo álcool

“Belas” 

artes:

onde haveis

ido parar?

Você tem 

o poder de 

espantar a muitos

e de atrair a todos



as palavras numa frase não necessariamente se relacionam com as outras
saber que os dedos estão limpos mesmo parecendo sujos
na falta de sentido enfileiramos todas as impossibilidades
as memórias são quase só a presença dessas memórias
brindamos a nossa vista com os melhores buracos
lendo a mesma palavra na pulsão das lâmpadas
duas hastes dependuradas em pleno não saber
mexe com frases como contagem de caracteres
brindamos nossos ângulos com incongruências
a água nem sobe nem desce com graciosidade
brindamos seu fundo com extasiadas miopias
falar da opressão sem saber de onde ela vem
disforme com as colunas que as organizam
ao final da segunda cria-se um sistema
esse texto teria três palavras no título
como quem escreve um caça tesouro
adivinhar palavras pelo seu desenho
uma frase que não precise de outra
uma aammaarraaççããoo de frases
a primeira camada é irresponável
tão numérica quanto um soneto
e lá vem mais um texto sem fim
conforme a pressão da sabesp
álgebra geometria e aritmética
onde antes o buraco era túnel
algo que não dê pra consertar
um quarto do acontecimento
algo que pareça o que não é
não tenho coerência pra dar
radical transitivo intransitivo
gentilmente solicita sentido
três castanhas num pacote
trocar consoantes de lugar
que só jorra água pra cima
roncos sonhos e gemidos
a terceira camada é crise
amarrar um proto futuro
lógico curvo e simpático
responder alto e chega
algo que quase detesto
trocar sílabas de ordem
caracteres enfileirados
uma coleção de frases
escrever uma equação
bruta repetição rítmica
dicotomia ambivalente
organizar por tamanho
acabo achando frases
parce parceri parceria
quórum de labaredas
a segunda eu escolhi
a terceira eu esqueci
sonhar em fac simile
algo que nunca faria
para isso e isso tudo
desrespeitar o papel
a primeira eu desisti
tá sempre suficiente
molhada nas costas
algo muito estranho
confie nas dúvidas
escrever sem reler
atracar num prego
isso e curiosidade
elaborar consição
chafariz brasileiro
flertar citar cavar
exercitar o fato
mini represália
a cada quatro
a cada cinco
a cada treze
a cada nove
mira frouxa
algo torto
existe um
ver firme
algo reto

um
dez
oito
três
dois
seis
sete
nove
onze
doze
vinte
treze
cinco
trinta

quatro
quinze

catorze
dezoito
setenta

sessenta
vinteeum
quarenta
dezenove
vinteeoito
cinquenta
dezesseis
trintaeum
vinteetrês
vinteeseis
dezessete
trintaeoito
vinteedois
vinteesete
trintaetrês
trintaeseis
vinteenove
trintaedois
trintaesete
trintaenove
vinteecinco
trintaecinco
setentaeum

setentaetrês
setentaeseis
vinteequatro
setentaedois
setentaesete
setentaeioito
trintaequatro
sessentaeum
quarentaeum
sessentaeoito
quarentaeoito
setentaecinco
quarentaetrês
sessentaeseis
sessentaetrês
sessentaedois
cinquentaeum
quarentaeseis
sessentaesete
quarentaesete
quarentaedois
quarentaenove
cinquentaeoito
cinquentaetrês
sessentaenove
cinquentaeseis
cinquentaedois
setentaequatro
quarentaecinco
cinquentaesete
sessentaecinco
cinquentaenove
cinquentaecinco
sessentaequatro
quarentaequatro

cinquentaequatro



a dois metros da liberdade 

Silêncio absoluto      
denuncia plano de 
fuga em presídio

túnel de quase dois metros foi encontrado em cela após 16 horas de buscas por agentes  

Antes mesmo de se depararem 
com montes de terra escondidos 
dentro do estrado de uma das 
camas da cela 9 e com o túnel 
tapado por um cobertor, os 
agentes notaram uma situação 
estranha que lhes chamou a 
atenção.

— O silêncio absoluto na cela. 
Podia passar um pernilongo que 
tu escutavas o zunido — contou 

o gerente do presídio, g 

como essa espécie de silêncio 
aconteceu? como se fez e se    
desfez? quanto tempo durou? ou 
será que sempre esteve ali, como 
uma situação-crosta subcutânea 
dos dias, como um silêncio numa 
palavra pleural, que respira para 
dentro? o silêncio pode ser uma 
bofetada do real. o “hotel real”    
não tinha nada de realeza. na noite 
em que a porta-grade do elevador 
prendeu meu braço, aconteceu uma 
luta de box escondida, que durou 
4 minutos e 33 segundos antes 
do nocaute. mas cheguei no último 
andar, sem tropeçar na atmosfera. 
(estar num lugar e num silêncio sem 
saída ou num texto sem entrada) 
estar dentro da linguagem pode 
ser uma forma de hospedagem — 
palavra-hotel —, ou pode ser uma 
prisão perpétua. como desfazer 
uma palavra dentro da cabeça,               
antes dela ser pronunciada?        
antes da mastigação, na ante-sala 
da saliva? para pisar no buraco                       
sem fundo dessa palavra inexata:        
a contingência da linguagem,                
a palavra possível, mas incerta. 
(quando escrevo, estou salva?) 
o silêncio-túnel e a palavra-jaula. 
o silêncio gelatinoso das olheiras e 
dos vírus acesos. o silêncio arenoso 
do chão parado. ali, o pernilongo 
pernoita a mnemo-escuta, a micro-
mnemo-audição. abs indica cisão.                        
o corte curto dura, freia o ouvido. 
algo poderia ter forrado o ar, ter 
sido a boia, a corda, o parapeito,   
o atrito, o granulado. suspeitar 
do silêncio como isca-pista.  
(como sair daqui?)

g Silêncio absoluto denuncia plano de fuga 
em presídio de Florianópolis, Gabriela Rovai, 
Jornal Diário Catarinense, 21/07/2013. 
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David Maroto

The Book Lovers:  
o romance como meio  
nas artes visuais 

 
Quando Joanna e eu nos conhecemos em Nova York, eu estava prestes a publicar 
Illusion, um projeto artístico em forma de romance no qual acabara de trabalhar. 
Durante o processo criativo, apenas para satisfazer minha curiosidade pessoal, 
eu havia reunido uma breve lista de romances escritos por outros artistas visuais. 
O desejo de Joanna de saber mais sobre o tema estimulou a pesquisa: Por que 
artistas visuais escrevem romances? Quantos existem? Quem os escreve? Logo, 
percebemos que nós mesmos precisaríamos encontrar as respostas para essas 
questões, como se estivéssemos sendo confrontados com uma surpreendente 
ausência de informação sobre o assunto. Esse foi o começo de nossa colaboração 
de longo prazo em um projeto chamado The Book Lovers.
 Como não encontramos uma bibliografia de romances escritos por artistas 
visuais que guiasse nossa pesquisa, acabamos nós mesmos fazendo uma. Com o 
generoso e contínuo apoio do MHKA, Museum of Contemporary Art Antwerp, 
conseguimos reunir uma coleção de romances escritos por artistas. Também 
lançamos uma base de dados on-line, que é uma bibliografia ampliada que cresce 
em paralelo a nossa coleção2. Reunimos obras de ficção narrativa escritas em 
prosa e com um determinado tamanho – acima de 60.000 palavras. Também 
coletamos novelas que tinham entre 20.000 e 60.000 palavras. Ainda que possa 
conter imagens, a narrativa precisa ser guiada principalmente por meios textuais. 
Esses parâmetros fornecem uma base na qual operar, mas que não pretende 
ser absoluta ou definitiva. The Book Lovers foca em romances de autores cuja 
atividade principal é as artes visuais, não a literatura. Mas, novamente, a realidade 
oferece muitos casos nos quais as fronteiras entre as disciplinas não são claras. 
O objeto da nossa investigação se torna assim expandido e redefinido pelo 
progresso da própria pesquisa em si.
 Existem diferentes proposições relacionadas ao romance de artista, algumas 
diametralmente opostas. Há casos que não se distinguem de um romance escrito 
por um autor convencional. Outros caem na categoria de “escrita não-criativa”, 
na qual o artista não escreve, mas se apropria ou reescreve um texto que já existe. 
Há ainda outros que ampliam os limites do conceito de romance, sem enredo 
de personagens, por exemplo, ainda que mantenham, no fim das contas, um 
senso de narrativa mesmo que sutil. Muitos desses romances tentam ser obras 
autônomas de ficção narrativa, mais ou menos independentes das produções 
como artistas visuais (ou artistas plásticos) de seus autores, como no caso dos 
romances escritos por AA Bronson, Giorgio de Chirico, Keren Cytter, Salvador 
Dalí ou Yayou Kusama, por exemplo. Certamente, é sempre possível estabelecer 
conexões entre sua prática em artes visuais e seu romance, mas isso não quer 
dizer que a intenção do artista seja criar uma correlação explícita entre as 
diferentes mídias.
 Na coleção de romances escritos por artistas, podemos identificar um 
pequeno grupo para o qual, de forma mais específica, usamos o termo 
“romance de artista”. Recentemente, tornou-se frequente um número cada 
vez maior de artistas que integram seus romances em suas práticas artísticas, 
como parte fundamental de seus projetos. Exemplos importantes podem ser 
encontrados no trabalho de Goldin+Senneby, Jill Magid, Mai-Thu Perret, 
Roee Rosen, Lindsay Seers, Benjamin Seror, Alexandre Singh e Cally Spooner, 
apenas para citar alguns. A questão central em torno ao The Book Lovers é 
se um gênero literário como o romance pode, por si só, ser considerado 
como meio nas artes visuais, da mesma forma que o vídeo ou a instalação, 
por exemplo. Introduzir, nas artes visuais, aspectos particulares da narrativa 

literária implica na ênfase de algumas características sobre outras. Nossa 
pesquisa explora essas particularidades através de noções como narração, 
ficção, identificação, o próprio ato de leitura e o engajamento prolongado 
que se requer, assim como estratégias de distribuição no espaço público. 
 Num primeiro momento faz-se necessária uma abordagem de perspectiva 
literária: O que o romance de artista significa para a literatura? Os artistas 
estão se apropriando de um gênero obsoleto? E, se for isso, por que agora? É 
uma contribuição significativa para a revitalização da literatura experimental? 
Conceitos tais como os já mencionados,“ficção narrativa” e “identificação”, 
podem ser familiares a qualquer escritor, mas abrem uma série de possibilidades 
para um artista visual. Trabalhar com ficção narrativa parece encorajar artistas 
a desafiarem noções convencionais de autoria. The Book Lovers investiga como 
artistas realizam trabalhos através do uso da escrita coletiva, da contratação de 
ghostwritters, da apropriação e da colagem, da criação de autores fictícios e 
de outras estratégias. Por exemplo, Roee Rosen inventou uma artista fictícia, 
Justine Frank, e ainda publicou um romance assinado por Frank, Sweet Sweat, 
reforçando o mundo fictício que envolve todo o projeto e fornece a chave para 
interpretar uma série de pinturas atribuídas a ela.
 A ficção também introduz a noção de identificação na prática artística 
contemporânea. Para que o trabalho artístico tenha êxito é preciso haver 
um processo de identificação entre o leitor e os personagens do romance – 

normalmente com o protagonista. O romance fornece experiências vicárias 
ao leitor, que precisará entender situações e personagens com os quais talvez 
nunca tenha se confrontado na vida. Através da identificação, a narrativa gera 
um espaço comum às duas subjetividades: aquela que escreve o texto e aquela 
que lê. O processo criativo envolve duas pessoas. Ou muitas, como no caso de 
um bem cultural de distribuição massiva como o romance. O romance de artista 
se torna, deste ponto de vista, uma forma que mistura identidades, um espaço 
intersubjetivo, bastante diferente da distância analítica da arte conceitual.
 O interesse central do The Book Lovers reside em explorar as mais variadas 
formas nas quais o romance é empregado em projetos de artistas. Aqui, o 
conceito de romance não está confinado apenas ao espaço do livro, mas também 
se expande no corpo de trabalhos interligados que encontram sua referência 
central em sua narrativa. Como Daniel Kunitz fala sobre o romance de Mai-
Thu Perret, The Crystal Frontier, a história é “um tipo de de máquina que faz 
arte”. Outro exemplo relevante é o romance Headless, da dupla de artistas 
Goldin+Senneby, que é a parte principal em um projeto mais amplo que 
envolve instalação, performances, vídeos e outros trabalhos multidisciplinares, 
usando o processo de escrita para munir seu projeto artístico e vice-versa. Cada 
vez que um novo capítulo é concluído, um evento público (performance, fala 
pública, um encontro secreto) é organizado. O que acontece durante o evento 
é ficcionalizado no próximo capítulo e os participantes tornam-se personagens 
do romance, misturando fato e ficção, de forma bastante complexa. 

ARTIST NOVELS
1

 [Romances de Artista] é uma 
publicação editada por David Maroto e Joanna Zielińska que tem como foco 
principal pesquisar e mapear romances escritos por artistas visuais. Logo no 
prefácio, os editores lembram o quanto a poesia esteve no centro da relação 
entre a literatura e as artes visuais, enquanto o romance nunca mereceu maior 
destaque, embora tenha sido praticado por artistas como Leonora Carrington, 

Salvador Dalí, Francis Picabia ou Dorothea Tanning. 
Recorrendo a A Preparação do Romance, no qual Roland 
Barthes pergunta sob que condições aconteceria o “desejo 
de escrever”, Maroto e Zielińska questionam sobre o que 
causaria o “desejo de escrever” nas artes visuais e o que 
seria específico do romance de artista.
 Ao perceber que hoje muitos artistas tratam o romance 
como algo além de uma peça de ficção narrativa, Artist 
Novels propõe um modelo em espiral que ajude a 
entender ou visualizar a especificidade desta prática. 
Movendo-se em torno do objeto de pesquisa, a espiral 
parte da página – espaço que imprime aspectos literários 
ao romance – e expande gradualmente rumo ao lugar onde 
se lê, o espaço expositivo, onde artistas criam estratégias 
que integram instalações, vídeos, esculturas, desenhos, 
performances, pinturas, etc, e o próprio romance. É o 
observador transformado em leitor que então empurra o 
movimento da espiral para fora do espaço expositivo, em 
direção à distribuição e circulação do romance no espaço 
público. Lembrando do papel central que a mediação 
institucional tem na arte, Maroto e Zielińska perguntam: 
como é possível fazer uma curadoria de romances de 
artistas? As instituições estão preparadas para exibir um 
tipo de arte que é eminentemente narrativa e que requer 
um engajamento ativo e prolongado do espectador?
 O livro inicia-se com um prefácio dos editores seguido 
da introdução, por David Maroto, e pelos capítulos “The 
Space of the Page: Literary Aspects of the Artist Novels” 
(O espaço da página: aspectos literários do romance de 
artista); “The Exhibition Space: Redefining Art Pratice” 
(Espaço expositivo: redefinindo a prática artística); “Public 
Space: The Social Life of the Novel” (Espaço público: a 
vida social do romance); “Artist Novels: Fisrt Published” 
(Romances de artista: primeira publicação), apresentando 
trechos de romances; “Appendix: The History of The Book 
Lovers” (Apêndice: a história de The Book Lovers), espécie 
de documentação deste projeto, do qual o próprio livro 

originou-se, que se desdobrou em apresentações públicas, performances, uma 
livraria pop-up, um simpósio, banco de dados e uma coleção de romances de 
artista; e, por fim, Artist Novels Bibliography [Bibliografia de Romances de 
Artista], uma bibliografia em construção. 

as três primeiras tocando a margem de uma página cada uma numa página diferente

 Projetos artísticos que surgem do romance costumam ser constelações de 
trabalhos criados paralelamente ao processo de escrita, impregnados assim 
pela mesma narrativa. Cada elemento se transforma numa parte de um todo 
feito de peças produzidas ao longo dos anos. O observador (literalmente) se 
vê imerso em uma espaço narrativo e é capaz de descobrir relações profundas 
entre os diferentes elementos. Em The Marque of the Third Stripe, por exemplo, 
Alexandre Singh desenvolveu um mundo complexo de conexões que podem 
ser desvendadas através da imaginação e curiosidade de cada um. O romance 
oferece uma chave para interpretar o que o espectador vê, e assim poder “ler” 
o romance sem abrir o livro.
 Dois processos estão em jogo: a escrita de um romance e sua contrapartida 
visual, e o projeto artístico que se cria paralelamente. Embora em seus romances 
possa haver referências a uma tradição literária, a abordagem do artista vem 
fundamentalmente das artes visuais. A criação de um romance de artista 
não difere da criação de nenhuma outra obra de arte. Ambos processos se 
influenciam como se envolvem em um mesmo corpo de trabalhos. Em 2011, 
Cally Spooner produziu seu romance Collapsing in Parts em um período de 
oito meses. Ela compartilhou o processo de escrita com seu público, que podia 
seguir a evolução periódica em uma série de eventos públicos organizados pela 
artista sob o nome Footnotes – performances, filmes, um grupo de leitura e uma 
apresentação em grupo atuando como notas de rodapé ao texto em progresso.

Existe uma dimensão pública inerente ao formato romance. 
Artistas fazem uso de seu potencial de distribuição em massa 
com o intuito de aumentar as possibilidades de alcançar um 
público fora de espaços institucionais de arte, como galerias 
e museus. O tipo de engajamento que romances de artista 
requerem altera a experiência usual do espectador dentro do 
cubo branco. Ler um livro pode levar semanas. Torna-se uma 
experiência de vida que acontece no ambiente cotidiano. Leva-
se o livro para a cama, lê-se no trem, durante refeições e assim 
por diante. Ficção narrativa é um meio útil para transmitir 
conteúdos complexos em um formato acessível. Desse ponto 
de vista, romances de artista podem responder à necessidade 

do artista de reclamar um território perdido, aquele que media o trabalho de 
arte (relacionado ao romance) e o espectador. Em vez de delegar a produção 
de um texto para preencher a lacuna entre o público e a obra de arte, o que 
frequentemente traz obscuridade à obra através do jargão crítico altamente 
especializado, alguns artistas decidiram assumir a responsabilidade de escrever 
um texto que faz mediação entre obra e público em um formato acessível como 
o romance. O romance de artista mostra-se como um meio compreensível para 
um público que é – pelo menos potencialmente – mais amplo que o habitual 
“povo das artes”.
 The Books Lovers esforça-se em criar um entendimento maior sobre romances 
de artista. Em nossas numerosas conversas com artistas, percebemos que a maioria 
deles desconhece outros artistas que também escrevem romances. Essa é uma 
situação muito incomum, afinal, é natural para um artista que começa a trabalhar 
com vídeo, que aprenda a história básica do meio para que possa acrescentar algo 
significante ao que já foi feito, em vez de ingenuamente repetir experimentos 
que já foram realizados. No caso do romance de artista, isso claramente não 
acontece. A falta de informação não deixa referências ou modelos a partir dos 
quais trabalhar. Ainda que seja verdade que tais circunstâncias tornam cada 
estratégia criativa única e fazem do presente um momento bastante excitante, 
a criação de um maior entendimento é necessária para aqueles que decidem 
explorar o, ainda, pouco conhecido campo dos romances de artista.
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A ARTE É UM PORTO, MAS ONDE ESTÁ O  
GUINCHO QUE VAI DESEMBARCAR A CARGA?
Trechos de uma conversa entre Ingo Niermann & Tom McCarthy  

Tradução e notas de Pedro Franz

Tom McCarthy: Nós nos encontramos na conversa 
que o Hans Ulrich Obrist organizou em Cagliari, na 
Sardenha, num festival de arquitetura. Havia um grupo 
de escritores convidados e uma das figuras na mesa era 
Vito Acconci. Eu já conhecia o trabalho do Acconci – 
seu texto baseado na performance – mas eu não sabia 
que no começo ele queria ser escritor. Ele contou pra 
gente em Cagliari que começou escrevendo e que 
fez um curso de escrita em Iowa, que agora é um 
pouco convencional, uma instituição mainstream 
que quer criar um tipo de romancista e contista meio 
no estilo de Raymond Carver. Mas o Acconci foi um 
desses que participaram lá no começo, nos primeiros 
anos do curso. E ele disse que tudo ia bem e que ia 
progredindo, até que leu Stéphane Mallarmé. Este foi 
seu grande erro: ler Um lance de dados jamais abolirá 
o acaso. Podemos descrever esse trabalho seminal 
de 1897 como um poema, como um manifesto ou 
mesmo como um trabalho de arte visual. A ideia de 
espaçamento de Derrida deve muito a essa obra. Ela é 
cheia de espaços e não fica claro em qual direção você 
lê as palavras – sequer fica claro como você deve ler. 
Há claramente algo narrativo ali – há um naufrágio, 
um capitão e um afundamento – mas ao mesmo 
tempo é como se não houvesse uma narrativa. Como 
Mallarmé escreve, nada realmente acontece, a não ser 
o próprio espaço. É uma obra incrível. Então, Acconci 
lê isso e se sente um pouco acabado como escritor dali 
em diante. Sua carreira como escritor convencional 
terminou ali, aos vinte e quatro anos, e ele diz que 
a partir daquele momento decidiu que aquilo não 
era o suficiente, que você não pode simplesmente 
escrever depois de Mallarmé, você precisa de algum 
jeito trabalhar com as possibilidades do espaço. E pra 
ele, a arte então tornou-se o espaço onde ele podia 
fazer isso. Ele passou os vinte anos seguintes (ou mais) 
fazendo trabalhos bastante espaciais, movendo-se em 
torno disso, um pouco como Yves Klein e o judô – 
movendo-se por espaços em branco, repetindo palavras 
em diferentes pontos desse espaço. Você pode ver 
nisto a mesma lógica de Mallarmé. Mas quando o 
conhecemos, Acconci já havia dado um passo adiante 
e já era arquiteto. Essa é sua prática agora, ele é um 
arquiteto. Mas seu interesse é exatamente o mesmo: 
é um interesse literário. Isso nunca mudou. Então, 
talvez isso seja pertinente pra trazer um contexto para 
o que estamos conversando agora.

Ingo Niermann: No contexto da arte, ao fazer algo, 
você tem a satisfação de inserir-se nesse espaço?

TM: Sim.

IN: Tenho que admitir que nunca consigo. Pra mim, 
esse é realmente o grande obstáculo ao fazer algo 
no mundo da arte. Eu me sinto atraído por outras 
coisas do mundo da arte, mas definitivamente não pelo 
espaço, é horrível. Tem todas essas ideias progressistas 
em torno do mundo da arte, mas aí no final você 
está apenas preenchendo um espaço. Pra mim, isso 
também é um problema com os livros de artista. 
Como o Angus Cameron perguntou: “quem são as 
pessoas que compram e que, provavelmente, leem 
esses livros?”. Toda a produção de livros de artista é 
também sobre espaço, o espaço do livro1.

TM: Com certeza. Há o problema de formação 
de guetos, em relação ao livro de artista. Quando 
empresários japoneses se conhecem, eles 
imediatamente trocam cartões de visita. Quando 
dois artistas se conhecem, eles dão um livro um para 
o outro e muitas vezes nem leem, e aí quando você 
vai na casa de um artista, ela está cheia dos mesmos 
livros de artista que você também tem.

IN: Gostei disso. Você nunca presta atenção no cartão 
de visita de outra pessoa, mas com livros é diferente. 
Há uma ambiguidade nisso, você poderia ter ficado 
tão insano a ponto de ter comprado ou lido todos 
esses livros.

TM: Mas o que realmente me interessa sobre o 
que Acconci estava falando não é sequer a ideia de 
espaço, mas o fato de que para ele a arte se torna 
a arena onde ele poderia, de forma mais aberta e 
plena, desenvolver uma série de interesses literários. 
A literatura – ou, ao menos, esse tipo mais corrente e 

1   Em outra conversa presente no livro Artist Novels, Seth 
Siegelaub fala para David Maroto que, ainda que a maioria 
dos seus livros possam ser baixados gratuitamente na 
internet, como um arquivo pdf, e mesmo isso sendo algo 
bastante conveniente, para ele não se trata do mesmo 
objeto que o livro: “Quando você entende isso, percebe 
como é importante e o quanto o livro ainda está conosco 
como uma forma de comunicação ou uma forma criativa”.

e o seu espírito, não importa. Essa é a postura errada, 
é a postura reacionária e tola, e essa é a postura que 
meio que domina o mundo da literatura convencional, 
ou ao menos do mundo editorial mainstream. Mas o 
paradoxo, pra mim, é que, mesmo antes do mundo da 
arte abraçar um posicionamento contra-humanístico, 
a literatura já havia abraçado o seu. Esse sempre foi o 
posicionamento padrão da literatura. E então, parece, 
pra mim, que essa é uma situação paradoxal: o mundo 
da arte tornou-se fundamentalmente um espaço muito 
mais literário que o mundo da literatura oficial.

IN: Por que isso aconteceu? O que você acha?

TM: Simplesmente não sei. Acho que as coisas se 
movem em círculos. Se você olhar pra França de 
meados do século passado, autores como Claude Lévi-
Strauss, Foucault, Derrida, Gilles Deleuze, Barthes, 
Jacques Lacan2, que cem anos antes se tornariam 
romancistas – e seriam Gustave Flaubert, Honoré 
de Balzac, etc. – se tornaram filósofos, antropólogos 
e psicanalistas, porque eram as áreas onde as coisas 
aconteciam naquele momento. Nos últimos vinte ou 
trinta anos, na Europa Ocidental, em Londres e em 
outros lugares, a ação esteve no mundo da arte. O 
mundo da arte expandiu-se para abranger um grande 
número de outras práticas. E as pessoas querem ir para 
ele. Pessoas que cinquenta anos atrás se tornariam 
escritores, agora se tornam artistas. Quase todos meus 
amigos são artistas, e eles são todos leitores vorazes de 
Samuel Beckett, William Burroughs e Alain Robbe-
Grillet3, e então fazem seus trabalhos de arte baseados 

2    Em um trecho de Transmission and the individual remix: 
how literature works, um ensaio do autor sobre literatura 
e sobre como ela funciona, McCarthy escreve o seguinte: 
“‘Mas tudo isso - Blanchot, Barthes ou qualquer outro 
personagem francês duvidoso cujo nome começa com 
B - é teoria’, ‘A escrita deve ser natural, espontânea, e 
não sustentada por um dogma’, certas vozes podem gritar 
neste momento. É um argumento que, no passado, levou 
a imprensa a descrever meu trabalho como ‘conceitual’: 
como se caísse em direção a uma região espinhosa e 
terrível, um vasto reino de caos sem limites comparado ao 
caminho sensato e produtivo daqueles que pretendem não 
ter qualquer teoria, mas apenas escrever. Como argumento, 
isso é incrivelmente ingênuo. Toda escrita é conceitual: mas 
normalmente é fundada em conceitos equivocados”.  

3   No mesmo artigo citado na N.T. anterior, McCarthy afirma 
que: “Quando autores dizem que não estão subordinados 
a nenhuma teoria, o que eles normalmente querem dizer é 
que seus pensamentos e seus trabalhos são padronizados, 
mesmo sem que eles percebam, por um estreito humanismo 
liberal e suas subjacentes  – e reacionárias – noções 
(sempre ‘naturais’ e pré-existentes, em vez de construídas) 
do eu, do domínio da linguagem do eu, da linguagem como 
veículo para a ‘expressão’, e toda uma série de falácias tão 
admiravelmente desmascaradas há quase cinquenta anos 
pelo romancista Alain Robbe-Grillet. Quando ele denunciava, 

realista de literatura, essa versão de literatura definida 
pela indústria e pelo mercado editorial como literatura 
– não era o lugar onde ele poderia desenvolver esses 
interesses eminentemente literários. O mundo da arte 
era. E isso é algo que, na minha própria experiência, 
eu percebi ser bem verdadeiro. Se o produto final é 
ou não é sempre um livro de artista, eu não sei. Eu 
sequer sei o que um livro de artista é, contraposto a 
um romance. Eu aceito todos os pontos de Cameron 
sobre a autorreflexividade do livro de artista, mas fiquei 
pensando no Dom Quixote e no Tristram Shandy, 
por exemplo, que são incrivelmente autorreflexivos. 
Neles, a questão da autoria é continuamente minada, 
especialmente em Dom Quixote, onde temos esses 
manuscritos circulando dentro do livro e sendo lidos 
pelos personagens. Isso é um livro de artista?

IN: Não, eu acho que não. Mas existe mesmo um 
monte de livros mainsrtream que têm isso hoje em dia. 
Nos últimos anos, sempre que tomo um voo de longa 
distância, a cada um ou dois meses, passa o filme de 
um autor em crise, que aí encontra, normalmente, um 
interesse amoroso e então supera essa crise. O autor 
em crise virou algo tão glamoroso, é incrível. Esse tipo 
de autor refletindo sobre a sua própria produção, as 
circunstâncias de sua produção, e a questão de saber 
se ela está...  Acho que, quando a gente conversava 
antes, alguns minutos atrás, você disse que o mundo 
literário é humanístico.

TM: Do jeito que eu vejo, isso é a essência da coisa. 
Agora há pouco, Lindsay Seers apontava sobre nossa 
subjetividade não ser inerente, mas ser produzida 
por redes exteriores, contingências de linguagem, 
política, história, tecnologia e assim por diante. 
Isso é uma postura contra-humanística, e ela está 
certa, essa é a postura certa. E essa é a postura que 
foi adotada e integrada, pelo menos ao longo dos 
últimos cem anos, ao mundo da arte. Saber disso é 
a postura padrão de quem passa pelas instituições e 
academias do mundo da arte. Você leu o seu Roland 
Barthes, você leu o seu Jacques Derrida e você leu o 
seu Foucault. Mesmo assim, pra mim, no… eu não 
quero dizer no “mundo literário”, então vamos chamar 
de mundo da ficção mainstream: para mim, sua posição 
é exatamente oposta, é humanística. Então, escrever 
dentro desse mundo é expressar o seu eu soberano, 
que é autenticado pelos seus sentimentos, emoções 

nesse material. Essa é uma migração interessante. Eu 
não acho que tenha qualquer motivo principal para que 
isso aconteça dessa maneira. Talvez, daqui a cinquenta 
anos, todo mundo seja cineasta.

IN: Acho que esse é um dos motivos pelo qual o 
romance tem sido tão enormemente bem sucedido, 
mas não foi realmente testado, mesmo hoje em dia4. 
O mundo da arte foi testado pela fotografia, já uma 
narrativa automática ainda não é realmente possível. 
Em breve, talvez seja. E quando você fala sobre o 
que pode acontecer daqui a cinquenta anos, talvez 
sequer leve tanto tempo assim. Quando falamos sobre 
o mundo da economia, a revista Forbes gera muitos 
de seus relatórios por softwares. Não tem ninguém 
escrevendo aquilo. Um monte de artigos sobre esportes 
podem ser escritos por uma máquina. Você o lê e não é 
muito bom, mas funciona. Então, isso pode realmente 
acontecer em breve e, claro, isso realmente testaria 
bastante a escrita que está por vir.

TM: O último livro do David Foster Wallace, que 
ficou inacabado5, é muito interessante nesse sentido. É 
justamente sobre isso. Os personagens são contadores, 
mas isso é tipo um truque de mágica. Eles são escritores, 
na verdade. Eles precisam dar conta de todos os dados 
fiscais e financeiros confrontados, mas se sobrecarregam 

em Por um novo romance, a tendência dos jornalistas 
culturais ao usarem o termo avant-garde para pôr de lado 
livros que não estivessem em conformidade com um sistema 
- um sistema com suas histórias, suas contingências, 
seu reforço ideológico e assim por diante - do naturalismo 
sentimental, Robbe-Grillet poderia estar falando por mim ou 
por qualquer outro escritor contemporâneo que se recusa a 
reafirmar valores deste sistema tão gasto”.  

4   Estas questões também são discutidas na conversa entre 
David Maroto e Kenneth Goldsmith também presente no 
livro Artist Novels. Ali, Goldsmith diz que, pra ele, no século 
XX a escrita adotou a crise de representação das artes 
visuais como sendo sua: “Eu sou cético quanto a escrita ter 
passado por uma crise de magnitude igual ou paralela ao 
que aconteceu com a pintura após a invenção da fotografia. 
Como um determinista tecnológico, eu estou convencido 
de que a crise da pintura foi autêntica e necessária. 
Contudo, ainda que a invenção do telégrafo ou da máquina 
de escrever alteraram um pouco a escrita, mas de uma 
forma muito interessante, eles não contestaram a natureza 
fundamental do projeto. Então, essa é a minha explicação 
para o porquê de haver duas correntes de escrita – uma 
convencional e outra experimental – enquanto o mundo da 
arte, desde o impressionismo, esteve principalmente focado 
na inovação, abraçando a experimentação”. 

5   Ele se refere ao livro The Pale King, publicado 
postumamente em 2011. A editora Companhia das Letras 
anunciou que pretende publicar o romance em breve no 
Brasil, com tradução de Caetano W. Galindo. 

com isso. Precisam peneirar tudo para produzir a 
linha narrativa do que chamamos de declaração 
de imposto de renda. É evidente que eles estão 
ali pra substituir e fazer o papel do romancista. A 
pergunta que o autor faz a si mesmo mas que não 
consegue chegar a uma resposta, já que se suicidou 
enquanto escrevia o livro, é: como se escreve agora, 
na era do excesso de informação? É essa completa 
sensação de redundância da figura do romancista 
que aparece nesse livro. Mas, de novo, eu acho que 
essa sensação de redundância vem direto da origem 
do romance. O romance sempre lidou com o fato 
da sua própria impossibilidade e redundância. E de 
novo voltamos para Dom Quixote, que é exatamente 
sobre isso, sobre o fato de que livros não funcionam. 
Aí está esse cara que, literalmente, quer estar em um 
livro. Quixote começa querendo ser um escritor mas 
aí ele acha que precisa dar um passo mais adiante 
e começa a atuar, no mundo, nesses momentos 
narrativos, produzindo resultados burlescos. Quando 
as pessoas tentam curá-lo, elas vão para sua biblioteca 
– ele tem essa enorme biblioteca com todos esses 
livros – e começam a queimá-los. É basicamente a 
mesma questão, o fim do livro. 

IN: E dá pra fazer grandes livros sobre isso.

TM: Sim, exatamente. O fim do livro é sempre a 
possibilidade do livro.

IN: Esse é o grande sucesso da escrita de ficção: você 
escreve e a autorreflexividade está imediatamente 
ali. Isso lhe dá a ilusão de autenticidade porque você 
pode refletir sobre suas inabilidades, então você 
acha que tem um segundo nível de autenticidade. 
Nenhum escritor contemporâneo seria tão ingênuo 
de afirmar “Isto sou eu”. Você sempre reflete suas 
inabilidades, mas de forma manca e humanística. 
Você acha que, fazendo isso, você ao menos pode 
alcançar uma identidade fundamental. Talvez a 
identidade fundamental seja essa inabilidade, mas 
ainda assim seria uma identidade fundamental…

TM: Acho que o que você está querendo dizer é: “É 
isso o que esperam de você quando você escreve?”                

IN: Sim. Sempre evitei escrever de modo explícito 
sobre sexo, na ficção, e em outros aspectos tentei 
evitar coisas que de alguma forma parecessem 
autobiográficas. E as pessoas odeiam isso. Isso é o que 
elas odeiam, odeiam e odeiam, de verdade. O bom 
leitor pergunta “e onde está você no romance?6”

TM: É por isso que você consegue dizer algo 

6   Lembrei de Mario Bellatin que em uma fala – que 
agora não me recordo onde vi – dizia que o que une 
todos seus livros é fato de ele tê-los escrito. Em outra 
entrevista, o autor conta que percebeu que o que escreve, 
ao mesmo tempo, é e não é seu. Para ele, o leitor pode 
criar um universo próprio a partir do que leu em um 
romance e são justamente nesses elementos, que o 
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interessante – bem, pelo menos, para mim é 
interessante – sobre literatura em um espaço de arte 
ou em um espaço acadêmico. É exatamente isso o 
que eu sinto quando dou uma entrevista na BBC 
ou algo assim, eles só querem saber de você. “Onde 
você aparece nesse livro?” “Isso realmente aconteceu 
contigo?” “O que você está tentando expressar”. É, 
de novo, o padrão para esse tipo de reducionismo 
humanístico7.

[...]

TM: Eu gosto da ideia de “atividade” que você traz. 
Isso é bem Oulipo, não? Você cria um monte de 
constrições e as chama de atividades, como um tipo 
de atividade física, uma rotina de exercícios que você 
sugere para as pessoas. Uma das atividades que você 
propõe é viver um ano como se fosse o seu último ano, 
como se você realmente fosse morrer no final disso. E 
então vem o Erik Niedling e realmente vive desse jeito, 
e meio que se transforma no seu personagem nessa 
ficção. Mas aí, claro, o que realmente é publicado é 
o diário dele, que é meio como um documentário. É 
um modelo bem interessante porque, basicamente, é 
ficção, mas também é real. 

leitor-outro lê e que existem sem que o autor tenha a ideia 
de que estejam ali, onde encontra-se o inalcançável da 
escrita: “Sinto que, de alguma forma, meus textos não 
me pertencem, são de todos menos meus. E isso é algo 
interessante porque as pessoas pensam que o autor é o 
dono dos textos e na verdade o texto não é do autor, nem do 
leitor, o texto sempre é algo como um sendo, em um espaço 
que é e não é, um dasein, como diria Heidegger, copiando 
Heráclito e seu famoso rio onde ninguém pode banhar-se 
duas vezes”. 

7   Ainda em Transmission and the individual remix: how 
literature works, que inicia com um trecho de uma música 
do Kraftwerk (“I’m the antenna, catching vibration. You’re 
the transmitter, give information!” [Eu sou a antena, 
recebendo vibração. Você é o transmissor, enviando 
informação]), McCarthy afirma “em termos inequívocos, 
tanto aqui como em outros lugares na minha escrita, eu 
não tenho nada a dizer. Na verdade, eu iria ainda mais 
longe e afirmaria que nenhum escritor sério tem algo a 
dizer. Se você tem algo a dizer, então, você envia uma carta 
ao The Guardian ou sobe em um palanque com um alto-
falante: você não é um escritor. Esta afirmação não é nova: 
foi feita uma e outra vez, por Kafka, Beckett, e por quase 
todo grande escritor que já refletiu sobre essa questão. E 
isso é parte do ponto em que quero chegar. Meu objetivo 
aqui, neste ensaio, não é para lhe dizer alguma coisa, 
mas, sim, para fazê-lo ouvir: não a mim, nem a Beckett 
ou a Kafka, mas a um conjunto de sinais que se repetem, 
pulsam e modulam-se no espaço aéreo do romance, 
do poema, de uma peça – em suas linhas, entre elas e 
em torno delas - uma vez que cada uma dessas formas 
começa”. 

pedaços poderiam ir sendo agregados. Talvez, poderia 
se tornar como um culto religioso ou um movimento 
político, como os primeiros cristãos nas masmorras 
de Roma, sabe? Gente – nesse caso, adoradores do 
“Livro” – que iria se encontrar e fazer partes d’O 
Livro, trazendo-o à tona, até uma gestação completa. 
Mas a ideia era, fundamentalmente, que O Livro 
poderia surgir, que seria tudo e tudo estaria n’O Livro. 
Ele também dizia que O Livro requeria a completa 
desaparição do escritor para que pudesse ser percebido 
por si só, o que tem relação com o que Cameron estava 
dizendo... então isso é realmente muito interessante. 
De certa forma, ele tentou escrever O Livro, a partir 
do poema, da pintura, da manifestação, o que for. O 
que ficou conhecido como “Um lance de dados” era 
um primeiro passo para O Livro. E, pra ele, foi um 
fracasso. Ele disse “Isso não é O Livro, isso é uma 
tentativa fracassada de ir nessa direção. Mesmo o 
Ulysses ou o Finnegans Wake não seriam O Livro. 
Isso são considerações que Maurice Blanchot fez 
sobre Mallarmé. O Livro está sempre por vir, nunca é 
alcançado. Ele está sempre por vir, mas a condição de 
sua possibilidade – e também da sua impossibilidade 
– demanda O Livro. É essa demanda que dá forma aos 
parâmetros da literatura, da literatura séria. É com esse 
tipo de demanda impossível que nos confrontamos, 
a falta do livro...         

IN: E como você responde a essa demanda? Ou não 
responde?

 
TM: Em parte, você alegoriza essa impossibilidade. 
Esse é um jeito de pensar. 

 
IN: Então qual seria a sua alegoria disso?

TM: Eu estou escrevendo um romance9 no qual o 

9   McCarthy se refere a Satin Island. Ao comentar o 
romance, o escritor Enrique Vila-Matas, em um texto 
intitulado Tom McCarthy, autor del ‘Quijote’, ressoa diversos 
aspectos presentes nesta conversa: “Um dia, alguém 
escreverá um capítulo estranhíssimo da história do gênero 
épico, que incluirá todos aqueles escritores — de Sterne 
a Kafka e de Flaubert a Beckett — que lutaram com um 

IN: Sim, porque, sobre a série Solution e voltando 
para o Acconci, o problema com esse tipo de escrita 
é que fora de um contexto de arte, onde você poderia 
achar que isso é algo meio bacana e charmoso, as 
pessoas acham completamente ridículo e nem levam 
a sério. Então esse é o motivo de termos tido a ideia 
de fazer uma das soluções ser real, e não porque eu 
sou fascinado pelo espaço. Eu realmente não sou 
fascinado nem pelo espaço, nem pela arquitetura. Pelo 
contrário, eu me sinto confrontado com ele, a ponto 
de realmente me interessar em saber como construir 
algo e etc. E essa solução foi a Great Pyramid, um 
túmulo coletivo, um possível túmulo de massa para 
todas as pessoas na Terra, onde todo mundo pode ser 
enterrado. Cada pedra da pirâmide é um túmulo. É 
uma estrutura que cresce infinitamente, porque uma 
pirâmide é bem sólida e bem simples para colocar 
camada após camada. 

TM: E aí você foi e comprou um terreno em algum 
lugar do leste da Alemanha e começou a construir 
essa pirâmide.

IN: Bom, essa é a proposta.

TM: E os moradores locais protestaram contra isso, 
dizendo “Nós não queremos um milhão de mortos 
no nosso quintal!”.

IN: A gente fez um concurso de arquitetura para o 
plano diretor. Rem Koolhaas, Miuccia Prada e outros 
estavam no júri.

TM: Você conseguiu apoio financeiro do Estado.       

IN: Aí começou uma controvérsia sobre a pirâmide, 
em todos os níveis. Saímos em revistas de arquitetura, 
em revistas sobre cultura fúnebre, etc. Nós ainda nem 
havíamos realizado o projeto, mas desde o começo 
já havia a vontade de pensar como torná-lo real. E aí 
eu tive essa ideia de Atividade.

TM: Tem um conto do Borges, intitulado A loteria 
da Babilônia, no qual ele imagina uma loteria onde 
você não ganha simplesmente algum dinheiro, você 
também pode perder. Na verdade, você pode até ser 
morto se pegar o bilhete errado. Você vai até um 
escritório e aí eles te matam, mas se você pegar o 
bilhete certo aí você fica milionário. Mas imagina 
se, em vez de ter escrito essa história, Borges tivesse 
ido na agência da loteria argentina e dito “Olha, eu 
tive uma ideia, será que conseguimos realizar?”, e 
tivesse convencido eles de alguma forma, ou ao menos 
começado esse processo. Isso é parecido com o que 
você fez com o projeto da Pirâmide. Ainda é ficção, 
uma proposição, mas é um proposição especulativa 
que atua em uma certa rede que é, em última análise, 
textual: a mídia, a escrita e as redes de comunicação. 
E, contudo, é algo expandido, que talvez possamos 
chamar de ficção expandida. Então, só pra voltar pro 
Dom Quixote mais uma vez, isso é o que está em jogo 
ali. Esse cara lê um monte de livros de cavalaria, com 
histórias sobre cavaleiros, e então, de algum jeito, ele 
acha que não é suficiente ser um leitor, ou mesmo ser 

narrador, cujo nome é apenas U, a partir do Ulrich,  
de O Homem sem Qualidades, de Robert Musil. Ele 
é um antropólogo corporativo, que pretende escrever 
o grande “estudo” antropológico contemporâneo da 
nossa geração, algo como o que Lévi-Strauss fez com 
os povos da Amazônia na sua época. Só que ele não 
consegue porque é impossível de escrever. Ou isso já 
está sendo escrito por redes e o Facebook já mapeia 
laços de afinidades,  sem para isso precisar de um 

esforço titânico contra toda forma de fingimento ou de 
impostura. Uma luta com traços claramente paradoxais, 
pois aqueles que combateram foram escritores que viveram 
inundados até o pescoço no mundo da ficção. Nada que se 
deva lamentar, pelo contrário: dessa tenção nasceram as 
melhores páginas da história da literatura, escritas com a 
consciência de que somente através da ficção é possível 
se aproximar da realidade. McCarthy, apaixonado pelas 
falsificações, duplicatas e imposturas, é dos que acham 
que a literatura começou com a consciência da ausência 
de autenticidade radical: ‘Escrever não é originar um sinal, 
mas, sim, receber, recombinar e retransmitir vários ao 
mesmo tempo. John Cage compunha montando vinte rádios 
no palco e sintonizando-os em tempo real. Entendia que, 
para criar, o artista tem que encontrar um lugar no qual 
possa ser radicalmente não original’. O virtuoso McCarthy 
chegou a esse lugar com Satin Island, romance sobre um 
“antropólogo empresarial” que é encarregado de escrever 
um Grande Informe que resuma nossa era. Cervantes e 
Joyce parecem seus escudeiros, o que não é nada estranho. 
Para McCarthy — em declarações a Inés Rodrigo — o 
romance sempre esteve morto, e é sobre isso que fala o Don 
Quixote, quando nos diz — direi aqui em uma linguagem 
atualizada — que os romances não funcionam plenamente 
pois há uma série fatal de erros técnicos no software que 
se sobrepõe a cada uma deles: ‘O romance se ferrou de 
antemão e a consciência de Cervantes deste fato acontece 
no romance moderno’. Daí talvez venha essa sensação 
de que tanto uma leitura como um romance nunca estão 
completos. Já que, na verdade, é sempre apenas uma 
possibilidade. Dito de outra maneira: para que o romance 
não morra é preciso escrever sabendo que está acabado 
e sem ignorar que o romance morre a cada dia em campo 
aberto, graças ao eterno fracasso que o mantém vivo”. 

um escritor, ele acha que precisa agir. Que é necessário 
despejar isso no mundo real. O Dom Quixote vai e 
realmente atua como um Dom Belianis da Grécia ou 
um Dom Palmerin da Inglaterra. É um pouco como o 
Hong Kong Fu, do desenho animado dos anos setenta: 
saca seu livro e emenda: “Farei o que diz a página, 
onde banca-se o cavaleiro.” Ele se engana, cai do 
cavalo e é espancado. Mas é o mesmo tipo de coisa 
como alguém despejar o que ainda está na ficção para 
um contexto mais amplo… como ver seu palimpsesto 
como algo maior do que o objeto livro.8  [...]

IN: Quando você produz ficção de uma forma mais 
consciente, parece ser melhor do que insistir que seja 
real. Eu recebo esses convites de diferentes campos – 
de urbanistas, de arquitetos – eles acreditam na ficção. 
Eles acham que a ficção é de algum modo melhor 
que o fato porque fatos também são ficção, mas falta a 
eles uma autocompreensão de serem ficção. E, claro, 
não é preciso muito para fazer isso.  

TM: Eu também recebo esses convites, normalmente 
de algum grupo de pesquisa urbanístico ou algo assim 
– eles acham que podem ter um escritor a bordo para 
ajudá-los a pensar sobre o desenvolvimento da cidade, 
e como imaginar isso ou aquilo. Eu nunca aceitei, 
mas talvez poderia até ser interessante. Mas voltando 
à questão sobre onde o “livro” está, eu fiquei meio 
obcecado com Mallarmé, o que é um dos motivos, 
como aconteceu com o Acconci, de eu não ter escrito 
nada por quatro anos. Uma frase famosa de Mallarmé, 
do seu ensaio O Livro, instrumento espiritual, diz que 
“tudo que existe, existe para terminar em um livro, 
para terminar como um livro”. Ele previu um livro 
do tamanho do mundo e, de certa forma, antecipou a 
cultura digital. O destino de tudo no mundo é terminar 
sendo O Livro. Ele tinha essa ideia d’O Livro por vir, 
um Livro imenso e total. Pra ele, sequer precisava 
ser um livro necessariamente. Ele tinha essa ideia de 
que O Livro poderia meio que se expandir, pequenos 

8   No texto Reads like a book [Lê-se como um livro], 
também presente no livro Artist Novels, Joanna Zielińska 
fala de trabalhos nos quais há objetos que atuam como 
narradores nas ficções que propõem: “Jill Magid, Cheng 
Ran e Lindsay Seers criam espaços autônomos  onde o 
objeto encontra a prosa narrativa, criando para o público 
a possibilidade de se inserir num espaço que pode ser 
“lido” como um livro. Essa experiência física tem um 
papel fundamental na experiência de um trabalho de arte. 
Para Seers, esse é um espaço de referência, que ganha 
sentido – como acontece com uma fotografia – na próxima 
parte da narrativa que será lida. O corpo espectador-leitor 
transforma-se na matéria na qual o texto está sendo 
escrito. Cheng Ran escreve seu espaço com imagens 
épicas, citações e sinais, que são como novos capítulos 
do seu livro. Os objetos esculturais de Jill Magid postos 
na exposição representam um conto que pode ser lido de 
diferentes formas. Para a artista, um livro é tanto um 
objeto quando uma narrativa literária”.

antropólogo. Literalmente, toda vez que você vai na 
Amazon, a cada combinação de teclas que você faz, 
a cada link que você acessa, um vetor de quem você 
conhece ou do que você gosta está sendo mapeado 
por um software10. Mas quem pode ler isso? Seria 
preciso também outro tipo de software pra ler. Esse é 
o problema, a reencarnação moderna desse problema 

[...]

10   O Livro do Mallarmé, os contadores do The Pale King e 
um software que pudesse ler esses dados todos que vamos 
deixando na internet, me lembrou que em 2013, Kenneth 
Goldsmith fez a curadoria de Printing out the Internet, um 
projeto dedicado a Aaron Swartz, um ativista da internet 
que cometeu suicídio após enfrentar acusações e um longo 
processo por divulgar, ilegalmente, milhões de arquivos 
com direitos autorais. Realizado em colaboração com a 
LABOR e com a UbuWeb em meados de 2013, o projeto 
buscava, literalmente, imprimir a internet, convidando o 
público para imprimir páginas da web e enviá-las para 
uma galeria de arte na Cidade do México, acumulando mais 
de 10 toneladas de papel de mais de 20.000 colaboradores.

uma caixa de texto exatamente no centro da página
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GOLDSMITH, Kenneth. Why Conceptual Writing? Why Now?, in Against 
Expression, An Anthology of Conceptual Writing. GOLDSMITH, Kenneth e 

DWORKIN, Craig (ed.). Illinois: Northwestern University Press, 2011.  
 

(N. T.) O texto é a introdução desta antologia de escrita conceitual que une  
escritores e artistas visuais, das vanguardas históricas aos dias atuais.

POR QUE ESCRITA CONCEITUAL?  
POR QUE AGORA? 

Kenneth Goldsmith

Há uma sala no Musée d’Orsay que chamo de sala de possibilidades. O museu é montado de forma cronológica e você 

segue feliz seu caminho através do século XIX, até atingir essa sala onde há um conjunto de cerca de meia dúzia de 

respostas pictóricas para a invenção da câmera. A que ficou em minha cabeça tem uma solução trompe l’oeil1 em que 

uma figura pintada projeta-se para fora do quadro, para o espaço do espectador. Outra incorpora objetos tridimensionais 

na tela. Grandes tentativas, mas, como sabemos, o impressionismo venceu.

Com o surgimento da web, a escrita encontrou sua fotografia. Com isto, quero dizer que a escrita deparou-se com uma 

situação semelhante à da pintura em relação à invenção da fotografia, ou seja, uma tecnologia muito melhor para fazer 

o que o campo da arte estava tentando e que, para sobreviver, teve que alterar o seu curso radicalmente. Enquanto a 

fotografia esforçava-se pelo foco nítido, a pintura foi forçada a ir lentamente rumo ao impressionismo. A escrita, frente 

a uma quantidade sem precedentes de texto digital disponível, precisa redefinir-se para se adaptar a um novo ambiente 

de abundância textual.

Quando olhamos para o mundo de hoje, tão baseado no texto, vemos o ambiente perfeito para a escrita prosperar. Da 

mesma forma, se olharmos para o que aconteceu quando a pintura deparou-se com a fotografia, encontramos a perfeita 

correspondência análoga. Em nenhum momento a fotografia e o filme ficaram em segundo plano em relação à pintura, 

e ainda foram o início de uma linguagem que possibilitou o cenário para uma revolução imagética. Hoje, as mídias 

digitais definem o rumo para uma revolução literária.

Em 1974, Peter Bürger ainda era capaz de alegar que “devido ao fato do advento da fotografia tornar possível a precisa 

reprodução mecânica da realidade, a função mimética das artes visuais recuou. Mas o limite deste modelo explicativo 

se torna claro quando se lembra que ele não pode ser usado na literatura. Para a literatura não há inovação técnica que 

poderia produzir um efeito comparável ao de fotografia sobre as artes visuais”2 . Agora há.

Com o advento da Internet, sem dúvida, a escrita enfrenta seu maior desafio desde Gutenberg. O que aconteceu nos 

últimos quinze anos tem forçado escritores a conceber a linguagem de maneiras impensáveis até pouco tempo atrás. 

Atacado por uma quantidade de linguagem sem precedentes (muitas vezes ridicularizada como excesso de informação 

na cultura geral), o escritor está frente ao desafio de como responder a isto. No entanto, as estratégias para responder estão 

incorporadas no próprio processo de escrita, e este nos dá as respostas, estejamos ou não cientes disto.

Por que agora tantos escritores exploram estratégias de cópia e apropriação? É simples: o computador nos encoraja a imitar 

o seu funcionamento. Se os atos de cortar e colar foram incorporados ao processo de escrita, seríamos loucos em imaginar que 

os escritores não iriam explorar e tirar partido dessas funções, de forma que nem quem as criou tinha intenção. Pensemos em 

meados da década de 1960, quando Nam June Paik colocou um enorme ímã em cima de um aparelho de televisão preto-e-

1    (N.T.) Em francês, no orginal. Trompe l’oeil poderia ser traduzido como ‘ilusão de ótica’. 

2    Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984), 32. Primeira edição de 1974.

branco, resultando no détournement 3 de um espaço anteriormente reservado para Jack Benny e Ed Sullivan, agora deformado em orgânicas abstrações. Se 

posso cortar fora uma grande parte do romance que estou trabalhando e colá-la em um novo documento, o que vai me impedir de copiar e colar uma página da 

web, em sua totalidade, e soltá-la em meu texto? Quando, da área de transferência, eu despejo em meu trabalho uma quantidade de linguagem vinda de algum 

lugar e ajeito sua formatação e tipo de letra para parecer que sempre esteve ali, então, de repente, parece que é tudo meu4.

Você pode discordar e perguntar “o que há de tão novo nisso?”, afinal de contas, os computadores domésticos estão aí há mais ou menos vinte e cinco 

anos. Hoje, a penetração e a saturação das conexões de banda larga possibilitam uma colheita fácil e tentadora de grande quantidade de linguagem. No 

acesso à internet discada, embora fosse possível copiar e colar palavras, no início (ou no Gopherspace) textos eram distribuídos em uma tela por vez. 

Apesar de ser texto, o tempo de carregamento ainda era considerável. Com a banda larga, a torneira fica aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em 

comparação, não houve nada que tenha surgido do sistema datilográfico que incentivasse a replicação de textos. Era extremamente lento e trabalhoso 

fazê-lo. Depois que terminava de escrever, podia-se fazer todas as cópias desejadas em uma máquina de xerox. Como resultado, havia uma quantidade 

enorme de manipulação que acontecia com a escrita já concluída. Os cut-ups de William Burroughs ou os poemas visuais mimeografados de Bob 

Cobbing são grandes exemplos. As primeiras formas de empréstimo na literatura – colagem ou pastiche, pegar uma sentença daqui e dali – baseavam-se 

em enorme quantidade de trabalho manual envolvido: redatilografar um livro inteiro é uma coisa, cortar e colar um livro inteiro é outra. Agora, a facilidade 

de apropriação chegou a um nível muito mais alto.

O cenário do “recortar-e-colar” lida de novo e de novo com o fato de encontrarmos e adotarmos estratégias digitais ativadas em rede que alteram 

ainda mais nosso relacionamento com as palavras. Redes sociais, compartilhamento de arquivos, blogs: nesses ambientes, a linguagem tem 

um valor não tanto pelo que diz, mas pelo que faz. Comunicamo-nos por linguagem ativa, passando informações rapidamente para que ela se 

mova. Ser o autor de algo que se torna um meme famoso é mais uma questão de ter criado o impulso efetivo para que aquilo seja reproduzido5. 

As ações de “re-”– como as de “reblogar” ou “retweetar” – tornaram-se ritos culturais de autenticidade em si mesmos. Se você pode filtrar a massa 

de informações e passá-la como um árbitro para os outros, você ganha uma enorme quantidade de capital cultural. Filtragem é gosto. E bom 

gosto governa o dia: a filtragem requintada e a triagem sensível de Marcel Duchamp combinadas com o seu gosto afinado reescreveu as regras.  

Desde o surgimento das mídias de massa, tivemos mais em nossos pratos do que poderíamos consumir, mas algo mudou radicalmente: nunca antes a 

3    (N. T.) Em francês, no original. Détournement poderia ser traduzido como ‘desvio’, ‘perturbação’.

4    O tipo de linguagem com o qual estamos trabalhando poderia facilmente ter se tornado único ou não copiável: prova do quão inalcançáveis a linguagem e as imagens 
são em ambientes baseados em Flash.

5    A palavra ‘meme’ vem da palavra grega ‘mimema’, ‘algo imitado’.

uma caixa de texto tocando duas margens
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as duas últimas caixas de texto
distantes das margens
em páginas diferentes

linguagem teve tanta materialidade – fluidez, plasticidade, maleabilidade – implorando para ser manipulada de forma ativa 

pelo escritor. Antes da linguagem digital, palavras eram quase sempre encontradas presas na página. O quão é diferente hoje, 

quando a linguagem digitalizada 

pode ser despejada em qualquer 

recipiente concebível: um texto 

digitado em um arquivo word 

pode ser lido em um banco de 

dados, ser visualmente alterado 

no Photoshop ou animado em 

Flash, ser enviado por chats de 

conversa on-line ou para milhares 

de e-mails, e ser importado para 

um programa de edição de som 

para ser cuspido como música – as possibilidades são infinitas. Você poderia dizer que isso não é escrever e, no sentido tradicional, 

você estaria certo. Mas é aí que as coisas começam a ficar interessantes: não estamos martelando em máquinas de escrever. Em 

vez disso, concentrados todo o dia em máquinas poderosas com infinitas possibilidades, conectados a redes com um número de 

possibilidades igualmente infinito, os escritores e seu papel estão sendo desafiados, expandidos e atualizados de forma significativa.

É claro que estamos no meio de uma revolução literária. Ou somos nós a revolução? Por sua aparência, a escrita, em sua 

maioria, prossegue como se a internet nunca tivesse existido. Velhas acusações de fraude, plágio e golpe ainda escandalizam 

o mundo literário de maneira que faria os mundos da arte, da música, da computação ou da ciência rirem sem acreditar. É 

difícil imaginar que os escândalos de James Frey ou de J. T. Le Roy perturbassem alguém familiarizado com as sofisticadas e 

propositadamente fraudulentas provocações de Jeff Koons ou com as refotografias de anúncios publicitários feitas por Richard 

Prince, premiado com uma retrospectiva de suas tendências plagiadoras, no Museu Guggenheim.

Há quase um século, o mundo da arte colocou de lado as convencionais noções de originalidade e de cópia, com os 

gestos de Marcel Duchamp. Desde então, um desfile de artistas de peso, de Andy Warhol a Jeff Koons, levou as ideias 

de Duchamp a novos níveis que se tornaram parte integrante do discurso mainstream do mundo artístico. Da mesma 

forma, na música, o sampling – faixas de músicas inteiras construídas a partir de outras faixas – tornou-se comum. Do 

Napster aos jogos, do karaoke aos arquivos BitTorrent, a cultura parece estar abraçando o digital e toda a complexidade 

que isto implica, com exceção da escrita.

Embora a revolução digital tenha fomentado um ambiente fértil no qual a escrita conceitual pode prosperar, as raízes 

desse tipo de escrita podem ser registradas já nos processos mecânicos de escribas medievais ou nos métodos processuais 

de composição de Wolfgang Amadeus Mozart. Life of Johnson, de James Boswell, uma meticulosa e obsessiva acumulação 

de informações (repleta de comentários semelhantes aos blogs atuais), previu a escrita atual.

O modernismo também forneceu uma série de precedentes, incluindo os falsos escritos de moda de Stéphane Mallarmé, 

as experiências de Erik Satie com repetição e tédio, os ready-mades de Duchamp e a adoção de técnicas de desenho 

mecânico de Francis Picabia. Da mesma forma, os tomos ilegíveis de Gertrude Stein e as radicais colagens multilíngues 

de Ezra Pound poderiam ser considerados protoconceituais. Talvez o exemplo mais concreto de “mover informação” seja 

The Arcades Project, de Walter Benjamin, um trabalho que reúne mais de novecentas páginas de notas.

Até meados do século, com o advento e difusão da tecnologia, vemos movimentos tão diversos como a música concreta, 

a poesia concreta, o Oulipo e o Fluxus levarem o bastão. Textos como os escritos de Walter Benjamin sobre mídia, The 

Practice of Everyday Life, de Michel de Certeau, Mythologies, de Roland Barthes, e as teorias do simulacro, de Jean Baudrillard, fornecem um quadro 

teórico. Da década de 1940 até o início de 1990, a elevada influência de John Cage, como compositor, poeta e filósofo não pode ser subestimada.

A década de 1960 trouxe o advento da arte conceitual e viu o surgimento de Andy Warhol, talvez a figura mais importante na escrita não criativa ou 

conceitual. Toda a obra de Warhol foi baseada na ideia de não-criatividade: a produção sem esforço de pinturas mecânicas e filmes “inassistíveis” em que, 

literalmente, nada acontece. Também em termos de produção literária, Warhol foi ainda mais longe ao contar com outras pessoas para escrever seus 

livros em seu lugar. Ele inventou novos gêneros da literatura: a: a novel era uma mera transcrição de dezenas de fitas cassete, com os erros de ortografia, 

os tropeços e a gagueira deixados exatamente como foram digitados. Diaries, seus diários publicados em um enorme tomo, foram ditos por telefone para 

uma assistente que os transcreveu; ambos podem ser lidos como uma atualização de Boswell. Em 

termos “perloffianos”, Andy Warhol foi um “unoriginal genius”6.

Na década de 1980, a arte da apropriação era um furor. Sherrie Levine estava ocupada 

refotografando as fotografias de Walker Evans; Richard Prince ressignificava fotografias de 

caubóis tomadas de anúncios Marlboro; Cindy Sherman estava sendo todo mundo menos 

Cindy Sherman e Jeff Koons colocava aspiradores em caixas de acrílico. A música da época refletia 

o mesmo: do hip-hop aos plunder phonics e ao pop, o sample se tornou a base para muito do 

que se fazia de música. Um artifício surgiu: inspirado pela mania voguing, o playback tornou-se o modo preferido de desempenho em concertos.

Na década de 1990, com o surgimento da internet, conforme narrado anteriormente, a escrita não criativa desenvolveu-se como uma 

resposta apropriada para a época, combinando permissões históricas com uma tecnologia poderosa para imaginar novas formas de escrita. 
O que estamos tratando aqui é de uma mudança básica, no nível da raiz, no sistema operacional de como se escreve. Os resultados podem não parecer diferentes, sequer 

ser percebidos, mas o ethos subjacente e os modos de escrita foram permanentemente alterados. Se a pintura reagiu à fotografia movendo-se para a abstração, parece 

improvável que a escrita esteja fazendo o mesmo em relação à internet. Parece que a resposta da escrita será mimética e replicativa, envolvendo noções de distribuição 

enquanto propõe novas plataformas de recepção. Palavras podem muito bem ser escritas não para serem lidas, mas para serem compartilhadas, movidas e manipuladas. 

Livros, eletrônicos e outros, continuarão surgindo. Ainda que a nova escrita terá um brilho eletrônico em seus olhos, suas consequências serão distintamente análogas. 
Outras abordagens de escrita continuarão seu próprio caminho, encontrando soluções para as suas linhas de investigação. Para os mais inclinados a essas 

abordagens, o que propomos aqui pode soar muito específico. Para encerrar, a sensibilidade de Sol LeWitt – muito importante para a escrita conceitual 

– lembra-nos que não há nada prescritivo neste esforço: “Eu não defendo uma forma conceitual de arte para todos os artistas. Eu descobri que ela tem 

funcionado bem para mim, enquanto outras formas não têm. É uma maneira de fazer arte; outras maneiras atendem outros artistas. Nem penso que tudo 

da arte conceitual mereça a atenção do espectador. Arte conceitual só é boa quando a ideia é boa”7.

6     (N.T.) O autor refere-se a Marjorie Perloff, autora de Unoriginal Genius: Poetry by Other Means in the New Century, a quem é dedicado o livro Against Expression, 
An Anthology of Conceptual Writing.

7    Sol LeWitt, “Paragraphs on Conceptual Art,” Artforum (June 1967): 79-83, http://www.ddooss.org/articulos/idiomas/Sol_Lewitt.htm (acessado em janeiro de 2016). 
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todas as partes do corpo abaixo da cabeça1 
Rachel Gontijo Araujo
Traduzido do inglês por Daniel Lühmann

1.   O  ÂNUS

No começo, não me espalhava para outros lugares. Eu 

conhecia língua. Era chamada de mãe. Ou de origem. Ou 

de cabeça. Sua biologia era tamanha, que a crença na 

gramática ou no conhecimento ou na verdade ou na “coisa 

em si” se fez necessária. Em meio à autocensura, português 

e culpa, descobri os músculos do membro inferior, a pelve, 

os vasos sanguíneos, os dedos, a aorta, a jugular, o glúteo 

mínimo, o glúteo médio, o glúteo máximo, os lábios e – 

que não é possível catalisar mudanças sem se tocar. 

Comecei a escrever.  

 

 

2.   A VEIA CAVA

Escrever. Como o nome sugere, é um músculo do braço 

com reflexo de sucção: metade saliva, metade dedadas não 

convencionais. Muito embora os Terroristas do Discurso 

Teórico (TDT) possam discordar disso e se esquecer de que 

alguém entra nas palavras com o próprio corpo2, eu não. 

Eu gosto nu.

O vão de um osso. Pele. A região logo acima da genitália 

externa. Tudo isso me atinge. Se escrevo, coloco meu corpo 

na página; sexualmente, como diz Boris Vian em L’Herbe 

rouge. E, em vez de uma pureza clássica de tom, me esforço 

para produzir um trabalho que seja imperfeito, que mude 

de tempo e textura, que confronte na carne e me impeça 

a sanha quase automática de gerir o desejo; anestesiar o 

sexo. 

 

 

3.   O SACRO

Já faz alguns anos que tenho bastante claro que a linguagem não tem nada a 

ver com metafísica ou com a promessa do metafísico de uma terra firme. Se 

muito, é um abandono do pensamento, ou pelo menos um abandono do pen-

samento de bases socrático-cartesianas que se pretende divorciado da bagunça 

daquilo que é físico. Dos rosnados, dos inchaços, dos gemidos, do luto, das 

mucosas, das contrações genitais e, claro, da dor.

Se Deleuze e Guattari estão corretos e se há apenas desejo e nada mais, a 

escrita, a linguagem só podem ser uma produção de[sse] desejo. Aqui, noções 

de origem e técnica são substituídas pelo “Sim e Não do palato”, que se passa 

na boca e é [na maior parte do tempo] um ato voluntário.

Vian não se afastou demais quando abordou, em “Utilité d’une littérature 

érotique”, a importância de uma literatura que excite. O sentido da linguagem, 

assim como o do tato, exige que a matéria experimentada entre em contato de 

fato com a terminação dos nervos.

Car il ne faut pas s’y tromper. Le communisme, c’est très gentil, mais c’est deve-

nu un genre de conformisme nationaliste. Le socialisme a mis tant de vin dans 

son eau qu’il a tourné à l’abondance… quant au reste, je n’en parlerai pas parce 

que j’ignore ce que c’est que la politique et ça ne m’intéresse pas plus que le 

tabac… Oui, les vrais propagandistes d’un ordre nouveau, les vrais apôtres de 

la révolution future, future et dialectique, comme de bien entendu, sont les 

auteurs dits licencieux. Lire des livres érotiques, les faire connaitre, les écrire, 

c’est préparer le monde de demain et frayer la voie à la vraie révolution.—Boris 

Vian 

Pois não se deve deixar enganar. O comunismo é bastante gentil, mas se tornou 

uma espécie de conformismo nacionalista. O socialismo colocou tanto vinho em 

sua própria água que acabou se tornando abundância... quanto ao restante, não 

falarei a respeito, porque ignoro o que seja a política e isso não me interessa 

mais do que o tabaco. Sim, os verdadeiros propagandistas de uma nova ordem, 

os verdadeiros apóstolos da revolução futura, futura e dialética, naturalmente, 

são os autores ditos licenciosos. Ler livros eróticos, torná-los conhecidos e 

escrevê-los é preparar o mundo de amanhã e abrir as vias para a verdadeira 

revolução.— Boris Vian

5.   OS MOVIMENTOS DO BRAÇO

A essa altura, eu deveria apenas ir em frente e admitir que escrever 

acontece lentamente. Às vezes a ponto de não escrever. Sendo tanto 

montagem quando corte, o equilíbrio na linguagem me parece imagi-

nário. Na ponta, na extremidade mais distante não posso oferecer nada 

senão o “eu”. O problema é que demora um tempo para o corpo ser 

coberto apenas por pele. Os ossos têm que se projetar mais e mais 

entre os músculos e tendões, a cabeça não pode ficar dependurada 

por uma ideia de verdade e se juntar estrategicamente com o sacro 

para que os dois ossos pélvicos possam formar um anel ósseo. E, neste 

momento, se acontecer qualquer coisa que seja à [minha] escrita, nada 

lhe acontecerá além do toque3 e de algumas contrações genitais. 
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A ARTE DE ENSINAR  
A ESCREVER 

Este texto é o prólogo do livro El arte de enseñar a escribir, organizado 
pelo autor, editado pelo Fondo de Cultura Económica e pela Escuela 

Dinámica de Escritores, México, 2007, p. 9 a 13.

1. Em espanhol a palavra discípulo significa também “aprender na prática”. Como em português não tem exatamente o mesmo sentido, optamos por substituir no texto pela palavra aluno.

Além de escrever meus livros, dirijo uma escola de escritores. Um lugar onde só existe uma proibição: a de escrever. Ou seja, que os alunos, 
quem sabe deva dizer os discípulos1 de um número grande de professores, não podem levar a esse espaço seus trabalhos de criação. Eles 
devem, em vez de comparar seus textos, ter a maior quantidade possível de experiências com criadores em plena produção. Não é possível 
ensinar a escrever. Esta pode ser a premissa de uma escola semelhante e, principalmente por isso, é imprescindível sua criação e manutenção. 
Trata-se de uma escola vazia no que se refere a programas de estudo. Um lugar onde se analisam os temas, não somente relacionados à literatura, 
mas especialmente às formas que utilizam as outras artes para estruturar suas narrações. É aqui que acredito que esse projeto se localiza, nas 
fronteiras, onde de algum modo desconstrói aquilo que conhecemos como literatura e se forma um corpo no qual o exercício da escrita recebe 
a categoria de prática artística. Obviamente, a fronteira se configura com dois espaços que permitem pensar que a prática literária é capaz de 
transformar em literatura também o âmbito das demais artes. Quem sabe se trata de orientar os escritores que estão nos limites do literário para 
advertir que o exercício da escrita é uma arte a mais, e que está sujeito aos movimentos e regras que se utiliza ao considerar a experimentação 
artística como parte de um todo que se fragmenta em cada uma das práticas particulares. 
A escola está dividida em três linhas de trabalho: composição, conteúdo e forma de construção. Na primeira se discutem assuntos relacionados 
com a linguagem literária. Experimenta-se com aspectos concretos do exercício de escrever como o ponto de vista da primeira pessoa, o uso e 
desuso de adjetivos, a aplicação de diferentes tipos e modos, técnicas ou formas capazes de fazer com que se produza uma espécie de sistema 
dentro dos textos que se pretende criar. 
A segunda linha está relacionada com os conteúdos. Não é fácil fazer compreender que os conteúdos não são importantes em si e que, acima 
deles, se encontra a forma de abordá-los. Há certa dificuldade de entender que em uma escola de escritores é possível estudar tanto sobre 
Faulkner como Kafka sem se importar com o que se diga sobre eles, onde o fundamental é advertir quais elementos e quais pontos são os que 
se abordam na discussão. Nestas sessões, o autor ou o tema não são senão meros pretextos para estabelecer um diálogo literário. 
Por outro lado, abordando a terceira linha de trabalho, estou convencido de que as formas de construção narrativas são quase impossíveis de 
mostrar a partir da própria literatura. Como nela não parece existir uma retórica predeterminada que deva ser  seguida– resultaria precisamente 
em uma má literatura –, me parece importante recorrer às formas de construção de outras artes para, a partir de suas visões, contar-se com 
uma perspectiva da arte de narrar. Assim como a escultura, a pintura e a arquitetura, a dança ou a fotografia contam com elementos narrativos 
que de alguma forma estão fora do que é narrado em si, na literatura ocorre o mesmo, apesar de que uma série de ideias estabelecidas digam 
o contrário: que se deve escrever seguindo uma série de preceitos onde muitas vezes se confunde a forma com o conteúdo. 
Na verdade, a escola não é nada mais do que um centro de confluência de uma série de criadores de reconhecida atividade e alunos que 
pretendem dar forma a seus escritos. Os alunos devem gerar seus textos pessoais em um espaço alheio à escola. Devem construir seus próprios 
lugares de criação, onde o que foi aprendido, ou melhor, o experimentado na escola, pode ser colocado em prática. A escola deve servir 
somente como um estopim capaz de fazer com que cada um se enfrente, de forma solitária, com seu próprio trabalho. Isto se pratica com a 
intenção de que a obra resultante fique sob a tutela do próprio criador.  Uma obra criada sob estas condições deixará suas particularidades mais 
evidentes, permitirá a existência de uma escrita própria, e será um elemento que ajudará a fazer do literário algo dinâmico. Precisamente nesse 
ponto, para propiciar o movimento que toda escrita deve ter, deve-se transitar, como destaquei, pela fronteira sutil onde se põe em jogo uma 
série de elementos comuns a todas as artes. Para propiciar este enfrentamento que passa pela experiência de dividir muitas horas de trabalho 
com oitenta dos mais reconhecidos criadores, tanto de literatura como de outras artes, que farão com que o aluno seja parte de uma série de 
universos vedados – um deles, por exemplo, a sala de trabalho dos criadores convocados –, ganhando dessa forma um tempo extremamente 
valioso para descobrir a quantidade de possibilidades que os alunos poderão aplicar à sua própria criação. 

Não se deve, e não se pode ensinar a ser escritor, ainda que deveríamos repensar e perguntar o que é que define um escritor. Talvez tenha 
relação com a consciência que se tem do que se está escrevendo. Com a possibilidade de ler-se a si mesmo. Com perceber os diferentes 
elementos que moldam seu sistema de escrita. Poder discernir quando se está sendo fiel às regras que emanam do  discurso, ou se está pondo 
em prática uma série de ideias que tem mais a ver com um “dever ser” que com a escrita pessoal. Com isso pretende-se que os alunos adquiram 
uma consciência, a mais clara e objetiva possível, de quais são seus potenciais, dos modos particulares que possuem para moldar seus textos. 
Também é interesse da escola servir de ligação entre os alunos e as diferentes instâncias literárias. Por esse motivo, entre os professores,  além 
de uma série de importantes criadores, estão também editores, críticos literários e funcionários da cultura. Não se quer chegar ao espaço 
convencional da oficina literária, nem mesmo ao academicismo. Em nenhum momento está em jogo o conhecimento tal como se costuma 
compreender. Trata-se de escapar dos cânones tradicionais do pensamento, da ideia de que existe uma fórmula, uma verdade alcançável, a 
qual, uma vez que se tenha posse do segredo, esta fará com que alguém possa  então se dedicar a escrever. Os livros, quanto mais excêntricos 
melhor. Enquanto obedeçam de uma forma mais clara sua própria lógica, se converterão em textos que transcenderão a si mesmos. 
Já disse que a escola não conta com um plano de estudos, que varia de acordo com os professores disponíveis em determinado período. O 
professor propõe o tema que será desenvolvido durante as horas que dividirá com os alunos. A escola dará as regras do jogo do que se pretende 
com a criação de cada sessão. O objetivo não é buscar necessariamente a formação de escritores no estrito sentido da palavra. A ideia é que a 
experiência possa se materializar em uma série de disciplinas afins. Na psicanálise, na arte, na publicidade, em qualquer profissão humanista é 
possível que os resultados tomem corpo de uma experiência semelhante. Como comentei no início deste texto, nesta escola é proibido escrever. 
A escrita que se realize nela será unicamente aquela induzida para buscar certa finalidade, um tipo de simulacro da verdadeira escrita, aquela 
que se levará a cabo dentro do espaço paralelo, íntimo, secreto, e que os oitenta cursos que oferece a escola ajudarão a criar.
A escola teve suas origens em diversas experiências, relacionadas basicamente com outras disciplinas. Foi fundamental para a sua criação a 
busca mística presente em determinadas religiões, a prática da psicanálise, assim como as diferentes manifestações artísticas de laboratório 
que se deram dentro do mundo do teatro e da dança. O exercício sufi, que trata de buscar o todo dentro dos diferentes acidentes, os módulos 
de experimentação de dança Butô, que consegue fazer do intervalo e do silêncio uma estrutura, Jacques Lacan frente a seus pacientes, que 
propiciava que o inconsciente e a linguística buscassem suas próprias ferramentas para se expressar, os seminários de Jerzky Grotowsky e Tadeusz 
Kantor, onde o fracasso, ou suposto erro, faz parte da proposta, as reflexões sobre tempo e espaço presentes nos textos de Peter Brook. Andrei 
Tarkovski e seu empenho em contar o impossível de ser contado. Joseph Beuys e sua possibilidade de comprimir em uma ação centenas de 
anos de atividade artística, ou os experimentos com o corpo de Pina Bausch que, ao fundir os gêneros, criou uma forma diferente de olhar, 
têm sido os pontos de partida desta prática. Em literatura, muito além dos programas de escrita criativa, nas universidades dos Estados Unidos, 
ou nas oficinas convencionais, não existe uma prática com estas características. O mais importante deste centro é que torna evidente sua não 
existência dentro do plano do real. Ainda que um número determinado de aulas seja dado em um espaço físico, permitindo o encontro entre 
professores e alunos, o que os une, na verdade, é o vazio no qual se sustenta a arte. Para chegar a esse vazio necessário no qual se mantém toda 
estrutura artística, os alunos devem passar por uma fronteira cujos limites são imateriais. Passar pela fronteira que sempre esteve ali, presente, 
mas que poucos estão capacitados para perceber. 
A partir da participação comunitária e anônima, a escola pode ser vista como uma obra em si mesma. Como um espaço capaz de evidenciar 
o cada vez mais estabelecido modo de fazer arte, onde a obra como estamos acostumados a entender tende a se dissolver para dar espaço mais 
a processos do que a resultados. A finalidade da Escola Dinâmica de Escritores pode ser a própria escola. Seu funcionamento, sua capacidade 
para congregar professores e alunos, seu caráter não individual e sua negação em ver, como resultados da proposta, a quantidade de escritores 
que vêm a surgir dela, é uma mostra disso.Trata-se muito mais, acredito eu, de uma grande instalação, que começou e segue fluindo com o 
tempo e o espaço. As fronteiras, quero crer, desaparecem.

Mario Bellatin



DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, 
TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM 
A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA. DO LATIM 
LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO 
GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS 
TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). DO LATIM LINGUA. A RAIZ 
GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE 
(INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS 
MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). THE SPANGLISH IS BUILD UP MORE 
SPECIFICALLY FOR CONQUEST MEXICAN IN THE USA THAT TO CONQUER THE NORTH AMERICAN TERRITORY, PERVADED 
THEIR TERRITORY, NOT FULLY WELCOMED IN THE NEW LÍNGUA, FORCING THE USE OF MOTHER LÍNGUA SPANISH 
TO ENGLISH COMMUNICATION NEED, GENERATING THEREFORE SOME FRAYING OF THIS TWO LÍNGUAS, SPANISH AND 
ENGLISH. WHERE THE MEXICAN DON’T REACHES THE PALAVRA THAT GENERATE SENSE OF WHAT IS MEANT IN ENGLISH, 
IS USED ODDLY THE PALAVRA IN YOUR SENSE OF ORIGIN, THAT IS TO SAY, THE PALAVRAS THAT YOU KNOW BETTER, 
YOUR OWN PALAVRAS. THE SPANGLISH IS NOT ONLY ONE FEATURE LINGUÍSTICO MEXICAN BUT OUTSTANDING IN SEVERAL 
SPANISH SPEAKING COMMUNITIES SPREAD BY USA, AND NOT ONLY IN THIS COUNTRY. THE PRACTICE OF SPANGLISH, IN 
THIS CASE, IS NOT ONLY A MIX OF PALAVRAS IN SPANISH AND ENGLISH, BUT A NECESSITY IN FORMING COMMUNICATION 
ARRANGEMENTS BETWEEN CONQUISTADOR AND CONQUERED, BUT FOR THAT REASON THE SPANGLISH LOADS A CROSS 
FRONT THE LINGUAGEM, AS WELL AS IN EVERY LINGUAGEM FRAYING YOUR MIX, BUT RATHER THE DESTRUCTION OF 
SPANISH AND MORE IN CRITICAL REVIEW OF ENGLISH THROUGH THE SPEAKER OF PERSPECTIVE. THE FIRST LITERATURE 
WRITTEN BY MEXICAN AND PUBLISHED IN THE USA IS NOT NECESSARILY WROTE IN SPANGLISH BUT BEFORE BY THE 
SPANGLISH BE PREVIOUSLY A NEED AND A FORM POLICY WAS ALMOST ENTIRELY WRITTEN IN ENGLISH UNLESS SOME 
EXCEPTIONS. IN THE DECADE OF CHICANO MOTION, IN 1960, PARTICULARLY THAT MILITATED FOR CHICANOS STUDIES 
OF MEMBERSHIP AND STUDENTS CHICANOS IN UNIVERSITIES USA PRODUCED WIDE MATERIAL POSTED ON ZINES AND 
NEWSPAPERS INDEPENDENT DEMONSTRATING NOT ONLY THE QUALITY CULTURAL OF THE CHICANOS AS WELL AS THE 
LINGUAGEM OF SPANGLISH PRACTICE. BUT THE SPANGLISH FRAYING LINGUAGEM NO LONGER IF ACCOUNT DATES, BUT IN 
THE TRAFFIC POPULATION FIGHTS. MANY YEARS LATER, THE SPANGLISH STILL CONTINUES TO REVERBERATE AS THE MORE 
RECONFIGURATIVE POTENTIAL OF THE ENGLISH THROUGH SPANISH, BUT IN RELATION THIS CONTINUOUS, DO NOT GIVE 
IN ONLY THAT THERE IS MEETINGS BETWEEN TALKING SPANISH WITH ENGLISH, BUT PURELY FOR FIGHT RELEASE CHICANA 
CAUGHT FROM INVASION TO NORTH AMERICAN TERRITORY MEXICAN IN 1830. THE CHICANOS, VISITING THE CONQUEST 
OF THE USA SOUTH TERRITORY, RELOCATED ALONG THE DISCUSSION IN LINGUAGENS THE CONSTITUTE AN IMPORTANCE 
OF LITERATURE CHICANA. BUT CREDIT TO SPANGLISH A WILDNESS LINGUAGEM DOES NOT FIT FOR A POET OR AS A WRITER 
WITH PORTUNHOL BY ITS ORIGIN BE STRICTLY LIBERTARIAN AND NEEDED ORDER, THE MERGE OF THESE LÍNGUAS ARE 
IN SAVAGERY OTHERWISE AND COLLABORATION OF LITERATURE FOR WHAT COULD BE WILD SPANGLISH TODAY HEAD 
TO CONTEMPORARY RAPERS CHICANOS INHABITING IN CALIFORNIA. IN SPOKEN FORM, THE LYRICS OF SONGS CREDITS 
THE SPANGLISH A WILDNESS WITH THE LINGUAGEM. PERCEIVE THAT NOT ONLY CHANGE PALAVRAS BETWEEN SPANISH 
AND ENGLISH TO BE UNDERSTOOD IS REQUIRED AS WELL MIX THEM WITH DIALECTS OF THE STREETS OF US BECOMES AN 
OBLIGATION. BY THIS WAY, BLENDS DIALECT WITH EACH SOCIAL GROUP OR IMMIGRANT THAT COMPOSING THE CONQUEST 
OF USA WITH THE ALREADY KNOWN SPANGLISH DENOTES THE SAVAGERY REQUIRED FOR LITERATURE. FROM EXCHANGES 
OF PALAVRAS TO REACH THE SPEECHES BUILDING, THE SAVAGERY ALSO IS IN CONNOTATION DEROGATORY GIVE PALAVRAS 
OF ENGLISH, OR, SO, ANOTHER GIVING TO SUBSTANTIALITY VERBS IN YOUR LÍNGUA MATERNAL, MAKING THEM ALSO VERBS 
IN MEETING WITH ENGLISH. THERE IS NO IN THE SAVAGERY CONSTRUCTION OF ANOTHER LINGUAGEM, IT’S AN EXPRESSION 
LINGUAGEM WITHOUT METHOD AND CAN ONLY FOR EACH OF THE USA, NOT BEING EVER LOOKING BETWEEN RIMADORES. 
EACH DELIMITS AND BUILD YOUR OWN WAY. DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS 
TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). DO LATIM LINGUA. A RAIZ 
GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE 
(INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS 
MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA 
DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA 
LÍNGUA). DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À 
LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM 
A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA).  DO LATIM 
LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO 
GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA).  DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS 
TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA).  DO LATIM LINGUA. A RAIZ 
GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE 
(INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM 
ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). DO 
LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS 
COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA). DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS 
TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA).  DO LATIM LINGUA. A RAIZ 
GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE 
(INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA).  DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS 
REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA).  DO LATIM LINGUA. A RAIZ GREGA GLOSSA DEU 
TAMBÉM ORIGEM A NUMEROSOS TERMOS MÉDICOS REFERENTES À LÍNGUA, TAIS COMO GLOSSITE (INFLAMAÇÃO DA LÍNGUA).

DO LATIM LINGUA, QUE SIGNIFICA “LINGUAGEM”. A PALAVRA “LINGUAGEM” CHEGOU AO DICIONÁRIO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA ATRAVÉS DO TERMO LENGUATGE. OS HISTORIADORES ACREDITAM QUE OS ANTIGOS ROMANOS COBRAVAM 
UMA TAXA DE MULTA ENTRE OS HABITANTES QUE FALAVAM DEMAIS, CHAMADA DE LINGUARIUM.OU SEJA, A PALAVRA LATINA 
LINGUA SEMPRE ESTEVE RELACIONADA COM O ATO DA FALA, DA COMUNICAÇÃO. ATUALMENTE, A PALAVRA LINGUAGEM 
PODE SER UTILIZADA EM DIVERSOS SENTIDOS, SENDO QUE TODOS ESTÃO RELACIONADOS COM A COMUNICAÇÃO. DO 
LATIM LINGUA, QUE SIGNIFICA “LINGUAGEM”. A PALAVRA “LINGUAGEM” CHEGOU AO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
ATRAVÉS DO TERMO LENGUATGE. OS HISTORIADORES ACREDITAM QUE OS ANTIGOS ROMANOS COBRAVAM UMA TAXA DE 
MULTA ENTRE OS HABITANTES QUE FALAVAM DEMAIS, CHAMADA DE LINGUARIUM.OU SEJA, A PALAVRA LATINA LÍNGUA 
SEMPRE ESTEVE RELACIONADA COM O ATO DA FALA, DA COMUNICAÇÃO. ATUALMENTE, A PALAVRA LINGUAGEM PODE 
SER UTILIZADA EM DIVERSOS SENTIDOS, SENDO QUE TODOS ESTÃO RELACIONADOS COM A COMUNICAÇÃO. DO LATIM 
LINGUA, QUE SIGNIFICA “LINGUAGEM”. A PALAVRA “LINGUAGEM” CHEGOU AO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 
ATRAVÉS DO TERMO LENGUATGE. OS HISTORIADORES ACREDITAM QUE OS ANTIGOS ROMANOS COBRAVAM UMA TAXA 
DE MULTA ENTRE OS HABITANTES QUE FALAVAM DEMAIS, CHAMADA DE LINGUARIUM.OU SEJA, A PALAVRA LATINA LINGUA 
SEMPRE ESTEVE RELACIONADA COM O ATO DA FALA, DA COMUNICAÇÃO. ATUALMENTE, A PALAVRA LINGUAGEM PODE SER 
UTILIZADA EM DIVERSOS SENTIDOS, SENDO QUE TODOS ESTÃO RELACIONADOS COM A COMUNICAÇÃO. EL PORTUÑOL 
SE CONFIGURA MÁS ESPECÍFICAMENTE ENTRE LOS VIAJEROS ARGENTINOS Y BRASILEÑOS, QUE CUANDO SE VISITAN, 
PERPASSAM SUS TERRITORIOS, SE RECIBIENDO EN EL LÍNGUA DE LO OTRO, FORZAN EL USO DE SUS LÍNGUAS MATERNAS Y 
GENERAN ALGÚN TIPO DE MUTUA COMPRENSIÓN PARA LA COMUNICACIÓN. DONDE CADA UNO DE LOS VIAJEROS NO SE 
LLEGA A LA PALAVRA QUE GENERA EL SENTIDO DE LO QUE SE QUIERE DECIR, A VECES EXTRAÑAMENTE USA UNA PALAVRA 
FUENTE DE SENTIDO DE SU LÍNGUA, O MEJOR, USAN LA QUE CONOCEN, SU PROPIA. EL PORTUÑOL EN ESTE CASO NO 
SÓLO ES UNA MEZCLA DE LAS PALAVRAS EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS, PERO ES EL DESEO DE ESTABLECER MECANISMO 
DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS VIAJEROS. SIN EMBARGO, TODAVÍA PARECE QUE EL PORTUÑOL LLEVA CIERTA CRUZ A 
LINGUAGEM, PORQUE EN PEQUEÑOS CONJUNTOS SE CONFIGURA EL DESHILACHADO DE CADA LÍNGUA DE SU MEZCLA, 
SINO UNA MEZCLA “SIMPLE” DAS LÍNGUAS EN LOS ESTADOS DE CONSTRUCCIÓN. LA PRIMERA LITERATURA ESCRITA EN 
PORTUÑOL ES DE 1992 POR WILSON BUENO (JAGUAPITÃ, PARANA, 1949-2010), EN SU LIBRO “MAR PARAGAYO” (ED. 
ILUMINURAS), PERO PORTUÑOL COMO GRIETAS DE LA LINGUAGEM YA NO REPRESENTAN FECHAS, PERO SOLO EN LAS 
ECONOMÍAS NACIONALES. ONCE AÑOS MÁS TARDE, EL POETA DOUGLAS DIEGUES PUBLICÓ EL LIBRO “DÁ GUSTO DE 
ANDAR DESNUDO POR ESTAS SELVAS “ (ED. TRAVESSA, 2003), DANDO LUGAR A SU CREACIÓN CASI ENSAYÍSTICO SOBRE LO 
QUE ÉL LLAMA DE PORTUÑOL SALVAJE. DE OTRO MODO, DIEGUES DA CRÉDITO A EL PORTUNÕL UN SALVAJISMO CON EL 
LINGUAGEM. ELLE SE DA CUENTA DE QUE NO SÓLO LAS PALAVRAS DE INTERCAMBIO ENTRE ESPAÑOL Y PORTUGUÉS PARA 
HACER COMPRENDIDO ES NECESARIO, ASÍ COMO MEZCLARLAS CON OTRAS LÍNGUAS ES RECURRIR A LA VACUNACIÓN 
DEL MUNDO. GUARANÍ, INGLÉS Y OTRAS LÍNGUAS SE MEZCLAN CON EL PORTUÑOL FAMILIAR Y DENOTAN EL SALVAJISMO 
REQUERIDO POR LA LITERATURA. DE LAS PALAVRAS DE INTERCAMBIOS PARA LLEGAR A LA CONSTRUCCIÓN DE DISCURSOS 
ENTEROS, EL SALVAJISMO ES TAMBIÉN DAR ACCIÓN A LAS PALAVRAS QUE PODRÍAN SER SÓLO LOS NOMBRES EN SUS 
LÍNGUAS MATERNAS Y SE CONVIERTEN EN VERBOS EN EL ENCUENTRO CON OTRAS LÍNGUAS. NO EXISTE EN ESTA 
BARBARIE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LÍNGUA, SINO UN LINGUAGEM SIN MODELO Y QUE SÓLO ES POSIBLE PARA CADA 
UNO DE LOS USUARIOS, QUE NO SERÁ SIMILAR ENTRE LOS HABLANTES O ESCRITORES. CADA UNO DE ELLOS DELIMITA 
Y CONSTRUYE SU CAMINO INDIVIDUAL. DO LATIM LINGUA, QUE SIGNIFICA “LINGUAGEM”. A PALAVRA “LINGUAGEM” 
CHEGOU AO DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA ATRAVÉS DO TERMO LENGUATGE. OS HISTORIADORES ACREDITAM 
QUE OS ANTIGOS ROMANOS COBRAVAM UMA TAXA DE MULTA ENTRE OS HABITANTES QUE FALAVAM DEMAIS, CHAMADA DE 
LINGUARIUM.OU SEJA, A PALAVRA LATINA LINGUA SEMPRE ESTEVE RELACIONADA COM O ATO DA FALA, DA COMUNICAÇÃO.
ATUALMENTE, A PALAVRA LINGUAGEM PODE SER UTILIZADA EM DIVERSOS SENTIDOS, SENDO QUE TODOS ESTÃO 
RELACIONADOS COM A COMUNICAÇÃO. DO LATIM LINGUA, QUE SIGNIFICA “LINGUAGEM”. A LENGUAJE É SINTÉTICA. 
SINTETIZA O MUNDO. O MUNDO É MUITO COMPLEXO PARA QUE A LANGUAGE O COMPONHA INTEIRAMENTE. SE DUAS OU 
MAIS LENGUAS SE ENCONTRAM EM UM DISCURSO O MUNDO SE TORNA AINDA MAIS AMPLO PARA O ENUNCIADOR. AUMENTA 
SEU TAMANHO. O USO CONJUNTO DE IDIOMS PARA UMA COMUNICAÇÃO É AMPLIAÇÃO DO MUNDO. PORÉM, A FORMAÇÃO 
SINTÉTICA DA LENGUAJE NUM DISCURSO QUE ADENSA-SE POR USO DE DUAS OU MAIS LENGUAS COMPLEXIFICA A SINTETIZE 
QUE À PRECEDE E MUDA CONSEQUENTEMENTE A PERSPECTIVA DE MUNDO DO ENUNCIADOR E DO OUVINTE, PERMITEM-
LHES GERAR MULTIPLICIDADES DE SENTIDOS PARA “COISAS” SIMILARES E DIFERENTES NO MUNDO. O MUNDO AUMENTA 
E A PERCEPÇÃO DELE TAMBÉM. AÍ HÁ A DIFERENÇA, A DIFICULDADE E A IMPOSSIBILIDADE ENTRE MUNDO E LANGUAGE. A 
COMPREENSÃO DO MUNDO É O USO ALARGADO, DESÉRTICO, FRIO E PRINCIPALMENTE EXPERIMENTAL DA LENGUAJE AO 
ACOLHER TODOS OS IDIOMS EM UM ÚNICO MEIO DE EXPRESSÃO. SE DE FATO OS ANIMAIS JÁ NASCEM COM LANGUAGE, A 
HUMANIDADE A TRANSFORMA EM IDIOM E PERDE O MUNDO, DIMINUI POR ASSIM DIZER SUA POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO. 
SE MISTURA AS LENGUAS, NO MÍNIMO, O ENUNCIADOR SE APROXIMA MELHOR (NÃO NECESSARIAMENTE MAIS) DA 
INCOMPREENSÃO DO MUNDO. QUE O VANDALISMO LINGUISTIC SEJA A NOSSA ÚNICA CONSCIÊNCIA POLÍTICA! E É SÓ ISSO 
O QUE PODEMOS HOJE. MULTIVERSOS, PLURILINGUÍSSIMOS, MUNDOS: LIBERDADE? A PALAVRA “LINGUAGEM” CHEGOU AO 
DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA ATRAVÉS DO TERMO LENGUATGE. OS HISTORIADORES ACREDITAM QUE OS ANTIGOS 
ROMANOS COBRAVAM UMA TAXA DE MULTA ENTRE OS HABITANTES QUE FALAVAM DEMAIS, CHAMADA DE LINGUARIUM.OU 
SEJA, A PALAVRA LATINA LINGUA SEMPRE ESTEVE RELACIONADA COM O ATO DA FALA, DA COMUNICAÇÃO. ATUALMENTE, 
A PALAVRA LINGUAGEM PODE SER UTILIZADA EM DIVERSOS SENTIDOS, SENDO QUE TODOS ESTÃO RELACIONADOS COM 
A COMUNICAÇÃO. DO LATIM LINGUA, QUE SIGNIFICA “LINGUAGEM”. A PALAVRA “LINGUAGEM” CHEGOU AO DICIONÁRIO 
DA LÍNGUA PORTUGUESA ATRAVÉS DO TERMO LENGUATGE. OS HISTORIADORES ACREDITAM QUE OS ANTIGOS ROMANOS 
COBRAVAM UMA TAXA DE MULTA ENTRE OS HABITANTES QUE FALAVAM DEMAIS, CHAMADA DE LINGUARIUM.OU SEJA, A 
PALAVRA LATINA LINGUA SEMPRE ESTEVE RELACIONADA COM O ATO DA FALA, DA COMUNICAÇÃO. ATUALMENTE, A PALAVRA 
LINGUAGEM PODE SER UTILIZADA EM DIVERSOS SENTIDOS, SENDO QUE TODOS ESTÃO RELACIONADOS COM A COMUNICAÇÃO.



R omance de  ar tista
//
 

Eu estava escrevendo esta mensagem quando recebi  seu trecho do Fr iedr ich D ür renmatt !

Estava pensando em escrever algo sobre o encontro sexual  que tivemos na última terça- feira , 
ao qual,  evidentemente, não posso deixar de apontar que o mesmo, pelo menos ao meu ver, foi potente. E que 
esse fato (a qualidade do sexo em si) não está ligado diretamente à forma à qual venho sentindo algumas coisas. 
Eu estou tentando estabelecer alguns parâmetros mais objetivos para esses tipos de sentimentos, pois já há algum 
tempo tenho a sensação que “ainda” estou voltando.  Esse voltar, entre outras coisas, significa parar um pouco e 
olhar atentamente para alguns fatos  que o meu corpo carrega (lembranças, sensações, memórias mais objetivas, 
etc...), ver o sentido que esses fatos todos têm para eu, hoje, filtrar e seguir. Seguir é tentar entender como 
prosseguir levando em consideração todos os processos iniciados e suspensos durante esse não estar aqui, diante do 
meu eu-hoje, que é o que eu sou depois de todas as experiências que eu tive nos últimos tempos.

Nesse sentido, tenho me comportado um pouco como alguém que tem uma leve inclinação ao autismo, ou como 
dizem alguns amigos mais próximos, uma leve inclinação a uma vida mais egoísta mesmo. Posso te dizer que 
às vezes bate-me um certo terror em perceber que eu possa estar me tornando uma dessas  pessoas que fica 
trancafiada no seu próprio mundo de ideias utópicas. Mas também lhe digo, já que não nos conhecemos muito, que 
eu costumo ser  visceral no amor e visceral no trabalho. E que um é o outro sem distinção. E sem a veracidade em 
ambos/de ambos, eu não consigo prosseguir. 

Há entre nós, (e digo pela minha parte, claro) uma suave e agradável brisa, que por sua leviandade não é capaz de 
dissipar a densa neblina que me rodeia nesse momento. E quando estamos na neblina, não enxergamos mais que 
um palmo à frente.

Eu poderia simplesmente não responder mais a mensagens e “sumir”, como se faz (ou infelizmente fazem conosco), 
mas nesse caso não achei mal tentar expor os fatos.

Beijos e me desculpe caso eu tenha sido confuso ou arrogante. Tentei da minha forma ser o mais natural possível.

 
 
E-mail enviado para D.,  no dia 24 de Maio de 2015
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EXERCÍCIO 

Determine os l imites de um objeto ou evento. 

Determine os l imites mais precisamente. 

Repita,  até que a máxima precisão seja impossível .

Qualquer um com mínimo conhecimento de arte contemporânea sabe que 
a linguagem em suas diversas formas – textos impressos, signos pintados, 
palavras sobre a parede, fala gravada, entre outras – tornou-se elemento 
fundamental nas artes visuais. Sob rótulos como Fluxus, arte pop, arte 
conceitual e texto e imagem, palavras têm proliferado na arte desde a década 
de 1960 – em uma complexa relação com a poesia, com as emergentes 
atividades da performance e com o mundo da música experimental.1 Assim, 
Liz Kotz introduz o livro Words to be looked at, Language in 1960 Art2, 
cujo objetivo a autora diz ser o de cobrir a estranheza destas práticas nas 
quais a linguagem foi reduzida a uma espécie de objeto isolado, fragmentado, 
interditado e às vezes esvaziado de significado ou expressão. Para muitos 
leitores, isto sem dúvida parecerá um esgotamento dos recursos e da riqueza 
da linguagem – uma negação de suas capacidades narrativas e líricas, 
argumentativas e político-discursivas, de contar uma estória ou argumentar 
algo. 

 Palavras sempre cercaram as artes visuais e terem sido banidas do 
campo pictórico – relegadas a funções suplementares como título, legenda, 
escritos críticos ou não – é um fato recente na arte ocidental. Neste sentido, 
pode-se argumentar que é no início do século XX, através do Cubismo, que 
fragmentos de linguagem retornam ao plano pictórico e que é nos anos 
1960 que a arte pop usará a linguagem em sua configuração gráfica de 
signo visual. Porém, Kotz esclarece que a trajetória das palavras pelas artes 
visuais que deseja focar é outra, a que parte do uso da palavra na notação 

1   Todas as partes em itálico, neste texto, são traduções de trechos do livro, feitas 
pelo autor.

2   O título do livro é uma referência a Language to be Looked at and/or Things to 
be Read descrição que Robert Smithson fez de uma exposição na Dwan Gallery 
de Nova York em 1967, na qual, segundo Kotz, as palavras foram de algum modo 
tratadas como objetos – a ser olhados, e também acumulados, construídos, movidos 
e desmembrados – do mesmo modo como objetos podem ser tratados como palavras, 
ser lidos ou interpretados com significados para além de sua muda aparência física. 
A ambígua conjunção “e/ou” intencionalmente confunde as fronteiras entre estas 
duas ideias. O texto de Smithson está disponível em http://www.robertsmithson.
com/essays/language.htm (acessado em dezembro de 2015).

PALAVRAS PARA SEREM VISTAS
A LINGUAGEM NA ARTE DOS ANOS 1960
 

uma resenha por Fabio Morais 

KOTZ, Liz. Words to be looked at, 
Language in 1960 Art. Londres: 
The MIT Press, 2010.

musical para chegar à  “partitura evento” ou instrução de performance, 
à poesia experimental e ao amplo uso da linguagem como instrução, 
esquema, ou matriz para obras construídas em várias mídias. Enquanto 
alguns desses trabalhos apresentam-se como textos autônomos, outros parecem 
ter uma função essencialmente instrumental ou de instrução em relação à 
performance, à ação ou ao objeto que é considerado como a obra real. O 
foco de estudo de Kotz é a Nova York dos anos 1960, com uma produção 
que a autora situa entre o texto partitura de 4’33’’ (1952) de John Cage e 
o romance a: a novel (1968) de Andy Warhol.

 O primeiro capítulo, “A Proliferação da Partitura e a Autonomia da 
Escrita”, trata da influência de John Cage sobre a tendência, nos anos 
1960, do uso de palavras para propor ou deixar instruídos os procedimentos 
para se produzir uma obra. Esta noção deriva da música experimental dos 
anos 1950, e 4’33’’, de John Cage, é para Kotz uma obra fundante. A peça 
foi realizada pela primeira vez em 1952 pelo pianista David Tudor, que 
manteve-se em silêncio durante todo o tempo, marcado pela abertura e 
fechamento da tampa do teclado aos 30’’, 2’23’’ e 1’40’’, determinando 
assim uma série de intervalos, ou “tempos entre parêntesis”, que podem ser 
preenchidos com qualquer material, ou nenhum.

 Com sua abdicação da melodia, harmonia, ritmo e notas musicais, 
concebendo a música como organização de som e a composição como 
tempo estruturado, a forma simplificada da peça possibilitou que um 
de seus modos de anotação fosse em texto escrito, ao invés de partitura 
musical, rompendo totalmente com o velho modelo de representação ao 
assumir uma nova função “operacional”, na qual a notação não descreve o 
que ouvimos, mas o que fazemos. Em 4’33’’ a notação musical deixa de ser 
um sistema de representação para tornar-se uma proposta de ação cuja 
relação entre partitura e performance é aberta e indeterminada, transferindo 
a responsabilidade da experiência para a capacidade perceptiva de cada 
membro do público. Além de apoiar-se na recepção mais que na emissão 
autoral, ser escrita como instrução textual ainda liberou a interpretação de 
4’33’’ para pessoas sem conhecimento musical, e isto influenciará muitos 
trabalhos que virão à tona pós-4’33’’. 

 Nos anos 1940 e 1950, novas tecnologias de gravação e transmissão 
sonora potencializaram a percepção do que era o som e do que a música 
poderia ser. Kotz afirma que as experimentações de Cage com estas 
tecnologias levaram-no à minimização da sintaxe musical. A autora 
crê que rumo à simplificação da informação, as novas tecnologias de 
gravação, reprodução e transmissão (mecânicas, eletrônicas e depois digitais) 
pressionaram as mídias temporais e repetíveis (fonográficas e audiovisuais) 
a flexionar materiais aparentemente estáticos (objetos, imagens e texto 
impresso) e ao mesmo tempo objetificaram o efêmero (por exemplo, o 
LP). Assim, as novas possibilidades de gravação e transmissão reduziram 
informações complexas à transmissível série de dígitos binários. 

 Uma das teorias que Kotz sustenta por todo o livro, é a de que nas 
artes visuais estadunidenses dos anos 1960 a linguagem também sofreu 
simplificações, reduções e transformações que fizessem dela mais um 
código informacional que expressivo. A notação textual de 4’33’’ seria parte 
do perverso rumo à linguagem que ocorre como reação à eletrônica inscrição 
do som. Ou seja, se obras sonoras eram gravadas para serem transmitidas 
e disseminadas, ações, performances e obras de artes visuais também 
poderiam usar a notação para serem registradas e transmitidas – algo que 
sem dúvida irá imprimir nova materialidade e urgência na arte.  

 A autora crê que a autonomia atingida pela notação textual de 4’33’’ 
não tenha sido intenção de Cage, mas foi tomada por artistas e poetas 
que através dela viram a possibilidade da escrita servir para a produção de 
sons, ações, performances, além de ser uma obra em si. Esta autonomia 
é reforçada pelo objeto gráfico no qual estas notações resultam, e Kotz 
chama atenção para uma tendência à visualidade na estranha fetichização 
da partitura como objeto gráfico autônomo, dentre as muitas excentricidades 
da música experimental do pós-guerra. A autora sustenta que as instâncias do 
fetiche gráfico-objetual e da natureza instrumental do texto são inseparáveis 
pela própria natureza do sistema de linguagem. Assim, muitas notações 
de Cage foram exibidas em exposições como objetos de arte, ainda que 
as instruções em si ultrapassem o próprio objeto que são ao abrir a obra à 
recriação contínua, mesmo à revelia do autor. 

 Esta recriação reforçará o indeterminado cageano na relação 
imprevisível entre a notação e a realização, ou seja, o entendimento 
físico-espacial da ação proposta na partitura. O fato das partituras de Cage 
serem um modelo operacional que indica ações, objetos e procedimentos, 
como uma mesa de operações, abre suas performances ao acaso muito mais 
do que uma partitura que determina exatamente o som a ser produzido. 
Esta dimensão físico-espacial chega ao ponto de Cage declarar que a 
função do performer, no caso de Music of Changes, é a de um empreiteiro 
que, seguindo a planta de um arquiteto, constrói um prédio. Ainda sobre o 
imprevisível em Cage, para Kotz a forma mais interessante de considerar 
4’33’’ não é a de que nada acontece, como algo informe, mas sim que 

um texto ativa uma experiência em três movimentos, três durações vazias 
abertas a conter sons e acontecimentos ao acaso. Esta descrição de Kotz 
já aponta o “enquadramento” de tempo e espaço, em Cage, como um 
momento ready-made que apropria-se também do acaso.

 Kotz finaliza o primeiro capítulo sustentando que é nas artes visuais que 
a notação como algo a ser ativado será aplicado a todos os tipos de materiais 
e procedimentos, e que o fato dela ter ganhado autonomia de obra abriu as 
portas para que partituras, instruções ou fragmentos de linguagem fossem 
eles próprios a obra, enquanto que suas realizações individuais acontecessem 
como “instâncias”, “amostras”, ou “exemplos”. Do ponto de vista da arte 
conceitual, esta estratégia pode ser entendida como a colocação do conceito 
ou da ideia acima do material sensível ou da realização temporal, ou, ainda, 
como entender o objeto produzido, a marca ou sua principal intenção, como 
a execução ou experimentação de uma premissa conceitual ou proposição 
linguística. Como nas conhecidas palavras de Sol LeWitt, “a ideia se torna 
uma máquina de fazer arte”, uma geradora de contingência.

 Em “Estética Pós-Cageana e a Partitura Evento”, segundo capítulo do 
livro,  Liz Kotz aponta o aparecimento, numa Nova York repleta de artistas 
da neovanguarda interdisciplinar dos anos 1960, das partituras-eventos, textos 
que propunham ações através da expandida e cageana noção de música. 
Este é o momento pré-Fluxus – com os primeiros festivais no loft de Yoko 
Ono, organizados por La Monte Young – no qual as partituras-eventos se 
tornarão peça-chave na produção desses artistas. 

 O termo “evento” foi cunhado por George Brecht, que no fim dos anos 
1950 começa a escrever curtos e enigmáticos textos em forma de instruções 
para performance, os quais chama de event scores [partituras eventos], 
enviando-os, em forma de cartão, a amigos e conhecidos. Brecht foi aluno 
de John Cage em suas aulas de composição experimental, na New School, 
entre 1958 e 1959. Nas palavras do companheiro de aulas e futuro membro 
Fluxus, Dick Higgins, Brecht compreendeu em Cage o amor que também 
tinha pelo completo anonimato, simplicidade e não envolvimento, naquilo que 
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fazia, características determinantes para sua obra repleta de impessoalidade, 
anonimato, dessubjetivação e comedimento. Numa declaração transcrita 
por Kotz, Brecht diz que Cage foi um grande libertador para mim… Mas, 
ao mesmo tempo, ele continuou músico, compositor… Eu queria fazer uma 
música que não fosse apenas para os ouvidos. Música não é apenas o que 
você ouve ou escuta, mas tudo o que acontece... Eventos são uma extensão 
da música. Em outra declaração, o artista diz que o formato evento funciona 
como um pequeno mecanismo para quebrar o fluxo contínuo do “tudo que 
está acontecendo”. Kotz ainda cita a afirmação de Brecht de que estava 
“cada vez mais insatisfeito com as qualidades puramente auditivas de uma 
situação”, o que o faria atrair-se por um tipo de experiência menos definida 
musicalmente: “A palavra ‘evento’ parecia mais precisa para descrever a 
total experiência multi-sensorial na qual eu estava interessado.”

 Os primeiros “cartões eventos” de Brecht, de 1959-1960, eram curtas 
instruções impressas que propunham ações vagamente sincronizadas. Kotz 
transcreve um trecho de The Origin of Events, de Brecht, um statement de 
uma página, datilografado e mimeografado em 1970, que mostra o quanto 
os eventos surgiram de sua observação casual do cotidiano: Na primavera de 
1960, no bosque de East Brunswick, Nova Jersey, onde eu vivia nesta época, 
estava esperando minha mulher voltar para casa atrás de meu Ford inglês, 
com o motor ligado e a seta de virar à esquerda piscando, e ocorreu-me que um 
‘evento’ poderia ser tirado desta situação. Três meses depois, a primeira peça 
chamada explicitamente de ‘evento’ foi finalizada, Motor Vehicle Sundown 
(Event). A grande quantidade de partituras para evento veio alguns anos 

depois, e as que vieram em seguida tornaram-se mais particulares, como 
pequenos esclarecimentos que eu comunicava para amigos que gostariam 
de saber o que fazer com elas, diferente de Motor Vehicle Sundown, que 
tinha a qualidade mais elaborada de uma performance pública. Depois, 
para minha surpresa, eu soube que George Maciunas na Alemanha e na 
França, Cornelius Cardew e Robin Page na Inglaterra, Kosugi, Kubota e 
Shiomi no Japão, entre outros, tinham apresentado em público peças que 
eu sempre havia torcido para que acontecessem. 

 O final do trecho transcrito mostra também como as partituras eventos 
serviam de veículo de transmissão da obra de Brecht através do festivais 
Fluxus. Como Kotz já havia afirmado no primeiro capítulo, esta natureza 
de registro e transmissão imporá à linguagem transformações textuais 
ligadas à simplificação. Somente no final do capítulo Kotz irá ater-se à 
textualidade de Brecht: nas primeiras partituras, o uso do verbo no imperativo 
e depois o uso do gerúndio, com poucos substantivos e preposições, o 
bastante para indicar ação e processo. Em Exit, por exemplo, a palavra 
oscila continuamente entre verbo e substantivo. Para a autora, é a partir 
de 1961 que Brecht inicia o processo de condensar telegraficamente a 
linguagem em frases breves, palavras sozinhas, diagramação verticalizada 
e mínima pontuação que, quando ocorre, é para reduzir a linguagem a 
um conjunto de relações espaciais. Em Water Yam3, antologia de partituras 
eventos editada em 1963, o projeto gráfico em formato de cartões soltos, 
de George Maciunas, cruza o modelo musical de partitura com o modelo 
visual de convites e cartazes. Assim, o texto condensado de Brecht, longe da 
estrutura tradicional da sentença linear, encaixa-se perfeitamente à grade 
bidimensional de informações dos cartões, grade semelhante à do poster, 
do flyer, do manual de instruções, do ticket de compras. Se é possível ler 
os eventos de Water Yam como poemas, Kotz afirma que seu lugar de 
leitura não é o espaço textual do livro, e nem o da pausa corporal para a 
respiração poética, mas o espaço do design gráfico moderno e sua relação 
intrínseca com o material textual e visual. 

 O que são esses textos?, questiona Liz Kotz. Eles podem ser lidos 
(e foram lidos) sob uma série de rubricas: partituras, arte visual, poemas, 
instruções para performance ou propostas para algum tipo de ação ou 
procedimento. Na maioria das vezes, quando lidas, essas partituras curtas 
são vistas como instrumentos para se fazer outra coisa, como roteiros para 
performance, projeto de produção do que será a arte “real”. Sobre esta ideia 
de “obra real”, Kotz estranha que ela persista pois para Brecht e Yoko Ono, 
quando estes trabalhos afastam-se do realizável, apontam em direção a uma 
atividade que acontece mais internamente, na leitura ou na observação. 
Esta ambiguidade conceitual deriva do uso do texto como partitura, de 
modo que escrita/impresso e performance/realização são inseparáveis. É a 

3 Os cartões de George Brecht que acompanham esta resenha fazem parte de 
Water Yam.

mesma ambiguidade da partitura cageana onde as “palavras para ser lidas” 
e as “ações para ser performadas” são inseparáveis. Porém, para Kotz, essas 
diferenças duais complexificam-se com um terceiro elemento: a produção 
de objetos. Partituras eventos de La Monte Young, Brecht, Ono, entre 
outros, quando realizadas, tomam forma de objetos que tornam-se residuais, 
potencialmente apresentáveis em exposições, ao mesmo tempo em que 
as partituras também podem ser. Eis aí – com o texto, a performance e o 
objeto – uma estrutura tripartida da natureza dessas obras, complexidade 
que se potencializará na produtiva colisão entre dança, música, escultura, 
poesia, leitura, entre outros, que ocorre na performance e eventos desta 
época.  

 A transitividade, a simplicidade e a forma condensada desta escrita 
a fará circular por várias materializações possíveis, como performance, 
exposição e publicação. Neste último caso, a larga reprodução das 
partituras em revistas da época provocou a percepção de que a página reduz 
palavras à condição de escrita, de modo que as diferenças entre (...) poesia, 
instrução para performance, partitura, ensaios críticos e diagramas tornam-se 
indistinguíveis. Esta circulação impressa das partituras e instruções se deu 
em sua grande maioria no contexto Fluxus. Entre 1961/1963, La Monte 
Young e o poeta Jackson Mac Low organizarão o livro An Anthology of 
Chance Operations, uma antologia desta “nova arte” cujo projeto gráfico, 
de George Maciunas, servirá de modelo para as futuras edições Fluxus. 

 La Monte Young também foi um artista influenciado por Cage, 
embora se interessasse mais pela singularidade de apenas um ato 
acontecendo, o que facilitava não só a repetição do gesto até a exaustão, 
mas também a reencenação das peças, não necessariamente pelo autor. 
É o caso de Composition 1960#10, dedicada a Robert Morris: Desenhe 
uma linha reta e a siga. Em uma versão, Young usou fio de prumo e 
giz para riscar o chão e, talvez na versão mais famosa, Nan June Paik 
encharcou os cabelos em tinta e com eles “pincelou” a linha em um 
papel no chão, enquanto engatinhava de ré. As partituras eventos traziam 
da música a ideia de que uma peça não precisa ser tocada apenas pelo 
seu compositor, o que dilui o limite entre compositor e intérprete.  
  Desta trama entre borradas noções de autoria, o cageano “tempo 
posto entre parêntesis”, em 4’33’, e um olhar para objetos, ações e 
acontecimentos cotidianos, Liz Kotz chama atenção para uma declaração 
de George Maciunas, de 1978:  Duchamp pensou principalmente sobre 
objetos readymade. John Cage estendeu isto para sons readymade. George 
Brecht estendeu para mais além... para ações ready-made, ações diárias. 
Como, por exemplo, a peça de George Brecht na qual ele liga e desliga uma 
lâmpada. Esta é a peça. Acender a luz e apagá-la. Você faz isso todo dia, 
certo? Kotz usa o termo “moldura linguística ready-made” (linguistically 
framed readymade) para denominar este ato que, ao “colocar coisas em 
evidência” por meio da linguagem, amplia o potencial performativo e 

linguístico do readymade - como um ato de enquadramento que não precisa 
limitar-se aos objetos físicos que caracterizam a produção de Duchamp. 
Em correspondência com o próprio Brecht em 1962, Maciunas ressalta 
o quanto uma proposição do artista era invisível “como arte” para o 
público, como um ready-made deveria ser: Não imaginei que alguns 
de seus eventos “sumiriam” em nossos festivais. Quanto mais sumidos 
ou imperceptíveis, mais verdadeiramente não artificiais eles eram. Pouca 
gente pensou que o vaso de flores sobre o piano fora concebido para ser uma 
peça & todos desejavam uma “peça” para acompanhar.  É sintomático 
perceber, no tom da carta, como Brecht não ia aos festivais e como a 
natureza transmitiva das partituras-eventos funcionava. No final do 
capítulo, depois de fazer a breve análise textual das partituras de Brecht, 
Kotz cita uma frase de Vito Acconci: “Linguagem: parecia ser o múltiplo 
perfeito.” 

 Antes de continuar tecendo as relações entre as práticas cageanas 
e suas ramificações nas artes visuais estadunidenses dos anos 1960-1970, 
Liz Kotz faz um desvio por uma poesia dotada de certa performatividade, 
sobretudo dos poetas John Ashbery e Jackson Mac Low. No terceiro 
capítulo do livro, “A Poética do Acaso e da Colagem”, Kotz aponta 
na pesquisa de Cage dois modelos que influenciaram esta poesia: o 
texto-partitura, que irá dar ao poema a possibilidade de ser partitura 
de sua própria oralização; e um segundo modelo, mais presente no 
trabalho de Mac Low, com elementos cageanos como o acaso e o uso 
de material preexistente. Kotz transcreve um trecho de Ashbery falando 
sobre o impacto que Music of Changes, de Cage, lhe causou em 1952: o 
sentimento era de um determinismo aberto – que o que aconteceu era para 
acontecer, não importa o quão aleatório, grosseiro ou irregular parecesse ser. 

 Na poesia de Ashbery e Mac Low, em meados dos anos 1950, a 
apropriação de textos já existentes, fragmentados em sentenças de 
sintaxe fraturada, evidenciava a dessubjetividade empregada em sua 
feitura, fazendo do autor não mais a fonte convencional da escrita. Kotz 
lembra que o sampling é inerente à linguagem, com sua manipulação 
constante de signos já existentes. Porém, no sampling cotidiano a sintaxe 
ordena o fluxo discursivo em prol de uma continuidade lógica geradora 
de enunciados – fato que constitui o autor como fonte de um discurso 
coerente. Em seus poemas, Mac Low e Ashbery não suavizavam as 
ligas entre os trechos apropriados, conservando os efeitos deste fazer 
poético, do deslocamento das palavras arrancadas de textos estilhaçados 
e conservadas em estado de fragmento. A autora lembra que assumir 
o registro do próprio processo é uma característica que perpassa a arte 
desde a pintura gestual de Pollock até a ideia de processo como obra, nos 
anos 1970. 

 Se, com suas apropriações e colagens de sons, Cage apostava no 
engajamento perceptivo do ouvinte para abrir a música a um mundo 
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mais amplo de sons imprevistos e involuntários, e também a uma maior 
dimensão ética da escuta, Kotz parece sugerir que, para uma maior 
dimensão ética da leitura, há também a necessidade de engajamento 
de um leitor disposto a ler textos sem sintaxe, sem significados, sem a 
presença evidente do autor. Kotz lembra que colagem e apropriação 
são práticas bastante radicais para os modelos poéticos dominantes na 
poesia de língua inglesa, de modo que as experimentações de Mac Low 
e Ashbery se dão além do tradicional dualismo entre a poesia da métrica 
e a do verso livre. A autora cita Marjorie Perloff, a quem a voz pura e 
unificada de um sujeito autoral, mesmo que não siga as estruturas distintas 
de padronização de som, métrica e versificação, é alcançada através das 
formas codificadas do “verso livre”, com sua coerência estrutural, domínio 
do tom e variação consistente em relação ao sujeito lírico. 

 O uso da datilografia é outro aspecto da poesia estadunidense desta 
época que Liz Kotz põe em evidência – procedimento importante nos 
anos 1960 em artistas como Carl Andre e Vito Acconci. As limitações 
mecânicas impostas pela datilografia, como a rigidez do espaço, 
influenciavam aspectos formais dos poemas e eram usados de forma 
consciente pelos poetas. Em Projective Verse (1950) o poeta Charles 
Olson chega a afirmar que o próprio som de datilografar acaba por 
determinar a sonoridade do poema, como uma marcação de ritmo onde 
o poeta pode se apoiar no momento da escrita. Ouvir o ato de escrever, 
para Kotz, salienta a atenção dada a uma outra sonoridade que não a oral 
e permite ainda, por exemplo, perceber o quanto, na poesia de Ashbery, 
o ritmo inconstante e pulsante não é o da respiração da voz poética, mas 
das peculiares energias e intensidades da datilografia.   

 Mac Low e Ashbery influenciarão poetas dos anos 1960, como Clark 
Coolidge e Vito Acconci, e também as language poetry dos anos 1970 
e 1980. Em sua procura por uma poesia como linguagem e linguagem-
jogo (poetry as language and language play) contra a ideia de narrativa 
e expressão, Acconci dirá que Ashbery  foi “meu primeiro modelo... Li 
Tennis Court Oath e não tive qualquer ideia do que significava... Ashbery 
permitiu que palavras permanecessem palavras”. Entre 1967 e 1969 
Acconci editará com a poeta Bernadette Mayer a revista 0 to 9, onde será 
publicada muito da produção em poesia experimental da época, junto 
à produção de músicos e artistas visuais. No número 04, há algumas 
estrofes do poema 7.1.11.1.11.9.3!11.6.7!4., a biblical poem, de Mac Low. 
Composto a partir do Gênesis, informações removidas do original foram 
substituídas por espaços em branco demarcados por barras, que indicam 
o silêncio na oralização. Sem a ordenação sintática que asseguraria 
significado, a leitura gravita ao redor dos poucos substantivos que, 
mais concretos, trazem o contexto do Velho Testamento – águas, arco, 
coração, filhos, Moisés – e de palavras conectivas – artigos, pronomes, 
preposições – que, em vez de prestarem-se à liga da sintaxe, estimulam 

o improviso ou criação do leitor. Assim, as “caixas”, como Mac Low 
chamava os espaços em branco, prestam-se também ao preenchimento 
interativo do leitor. 

 A transferência da performatividade para o leitor está em alguns 
poemas de Mac Low que são em si mesmos a própria partitura 
de oralização, de leitura “através do poema” e não de “leitura do 
poema”. É o caso de Nigh Walk (1960), no qual, antes de cada linha, 
anotações de letras e números codificados indicam a velocidade de sua 
leitura. No final de cada linha, está indicado em segundos o silêncio 
a se manter entre uma e outra. Esta oralização mais pulsional do 
que pronunciativa reforça e reproduz no som a não referencialidade 
atingida pela fragmentação e quebra da sintaxe. Para Kotz, esta poesia 
entendida como partitura de si mesma não implica necessariamente 
que essas notações devam ser abordadas apenas como partituras para 
performance ao vivo, mas também como ações que se dão pela leitura das 
palavras sobre a página. A autora lembra que Mac Low visualizava “a 
performance como algo central e os textos principalmente como notações 
para performance (mesmo que apenas para um leitor silencioso)”. 
 Para apontar a incompreensão desta poesia no meio literário da 
época, Kotz transcreve uma crítica de Harold Bloom em relação a The 
Tennis Court Oath, de Ashbery: Poemas podem ser como pintura ou 
música, o que se queira, mas, se são obras pictóricas ou musicais, não serão 
poemas. O Ashbery de The Tennis Court Oath pode ter sido influenciado 
por De Kooning e Kline, Webern e Cage, mas não para a escrita de poemas. 
Também não posso aceitar a ideia de que esta é uma fase necessária para 
o desenvolvimento do poeta. Quem espera encontrar qualquer necessidade 
nesta incoerência calculada?

 Inevitavelmente, Kotz pergunta sobre que tipo de poesia é esta, 
já que, queira Harold Bloom ou não, Ashbery é um poeta atuando no 
campo da poesia. Para Kotz, trata-se de poesia sem um autor intacto, sem 
uma narrativa coerente ou sujeito enunciativo, embora suas palavras sejam 
paradoxalmente reincorporadas pela voz, ou vozes, performática. Kotz crê 
que embora esta poesia se aproxime das notações de Cage, ela distancia-
se desta origem musical à medida em que, composta por unidades 
convencionalmente definidas – letras, fonemas e palavras – a linguagem 
escrita pode produzir “nonsense”, mas não “ruído”. Esta diferença entre o 
nonsense verbal – que, mesmo que não se queira, gera significado – e o 
ruído sonoro – desprovido de significado – fica explícita nas palavras de 
Mac Low: nunca penso apenas no som – a partir do momento em que se 
tem palavras, tem-se significado, é inescapável. Quer se trate do significado 
léxico das palavras ou de frases inteiras. Eu nunca penso em termos de 
som puro. Desse modo, Kotz afirma que os métodos alternativos para ler 
os poemas concretamente negociam a melhor forma de adotar estratégias 
musicais para materiais linguísticos, mantendo este material linguístico 

em seu campo de origem, a poesia. A autora afirma que assim como o 
trabalho de Cage, nas palavras de George Brecht, “permaneceu música”, 
o mesmo aconteceu com as experiências radicais de Ashbery e Mac Low, 
“permanecendo poesia”. Coube a artistas como Carl Andre, Vito Acconci, 
On Kawara, Lawrence Weiner e Andy Warhol seguir as implicações dessas 
experiências. 

 No quarto capítulo, “Poesia: do Objeto para a Ação”, Liz Kotz aborda 
a página como espaço expositivo e performático em Carl Andre e Vito 
Acconci, dois artistas que experimentaram a concepção de página para 
além do modelo tradicional mallarmaico. Para a autora, Andre operou 
tanto sua escrita quanto sua escultura sob procedimentos minimalistas, 
mas foi Acconci quem radicalizou os preceitos minimalistas na escrita, 
chegando à ideia de performance da linguagem sobre a página e, depois, 
do corpo no tecido urbano. 

 Antes de adentrar a obra de Andre e Acconci, Kotz contextualiza a 
ideia de página nas artes visuais citando Dan Graham quando, no ensaio 
My Works for Magazine Pages: ‘A History of Conceptual Art’ (1985), o 
artista fala sobre sua decisão de fazer obras exclusivas para páginas de 
revistas. Para Graham, havia uma interdependência econômica e 
institucional entre o circuito de exposições e as revistas. Estas últimas 
eram o campo onde obras eram reproduzidas, descritas e discutidas 
em texto, esticando a “vida” da obra para além da exposição e também 
legitimando-a. Assim, Graham passou a produzir obras cuja forma era 
determinada pelas páginas de revistas e pelos meios de informação. É o 
caso de Schema (March 1966), um texto-estrutura que, aplicado à página, 
gera uma catalogação sistemática do contexto onde está publicado, com 
número de adjetivos, advérbios, colunas, etc., seguindo a forma dada por 
cada editor em cada instância impressa. (...) Como um sistema, Schema é 
sempre o mesmo mas, como catálogo de resultados, varia constantemente 
dependendo de cada realização. Publicado pela primeira vez na revista 
Aspen 5-6 (1966) o trabalho era descrito pelo autor como um esquema 
para poemas cujos componentes das páginas são especificamente 
publicados como poemas individuais em várias publicações. Kotz chama 
atenção o fato de Graham usar o termo “poema”, o que já aponta certa 
subversão da ideia tradicional de poesia nas práticas escritas das artes 
visuais dos anos 1960, nas quais as formas poéticas convencionais e as 
líricas individuais ocupavam muito pouco espaço. Kotz lembra que no 
pós-guerra, os vários tipos de poesia concreta e visual propuseram investigar 
o espaço da página tipográfica e ainda fazer a ligação entre a literatura 
contemporânea e as artes visuais. No entanto, uma estranha dependência 
ilustrativo-pictórica - como em poemas que assumem a forma de seus temas 
- deixou a poesia concreta bastante distante das mudanças de paradigmas 
nas artes visuais e das variadas situações da linguagem na modernidade. 

 A autora vê na prática das artes visuais dos anos 1960 um potencial 

campo de experimentação para a linguagem como tal, entendida como 
matéria e lugar, e ainda o meio editorial que circunda as artes visuais 
– revistas, catálogos, publicações em geral – como o fornecedor desta 
página que é um receptáculo visual e físico – um retângulo de 21,5 x 27,9 
centímetros análogo ao cubo branco da galeria – e também um lugar para 
ação e um contexto de publicação. Kotz parece sugerir que se há este lugar 
conceitual e físico de experimentação para a linguagem nas artes visuais, 
a pergunta que fica é: que outras possibilidades pode-se vislumbrar para 
o trabalho com a linguagem que emerge fora da poesia? Relembrando 
como Ashbery e Mac Low abriram-se para um campo de investigações 
não literárias mas não abdicaram de configurações poéticas já conhecidas, 
a autora parece responder à pergunta debruçando-se sobre a obra poética 
de Vito Acconci e Carl Andre, dois artistas menos conhecidos por sua 
obra textual que por seus trabalhos visuais e que, inclusive, iniciaram seus 
projetos artísticos na poesia. 

 A autora afirma que seu objetivo ao estudar estes artistas não será o 
de usar as artes visuais para entender sua poesia, mas usar o trabalho com 
linguagem para entender a prática escultural de Andre e a performance 
de Acconci. Desembaraçando as relações entre escultura, performance e 
poesia, Kotz acredita clarificar o quanto cada projeto parte de diferentes 
premissas que não as literário-poéticas. Considerar a produção poética de 
Andre e Acconci é essencial não apenas para discutir a poesia dos anos 
1960, mas também para analisar as tensões entre objeto, site e performance 
que estruturam a arte dos anos 1960. 

 Desde o início nos anos 1960, a produção poética de Carl 
Andre já recusava a expressão lírica e a referencialidade, focando-
se nas propriedades da linguagem. Se estas premissas lembram a 
impessoalidade, a materialidade e a literalidade minimalistas, isto 
não é à toa. Corte, isolamento, empilhamento, formas unitárias e 
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modulares estruturadas lado a lado sem união de elementos e uso dos 
materiais como foram encontrados são características das esculturas de 
Andre verificáveis, por semelhança ou analogia, em seus poemas onde, 
para tratar palavras como objetos, Andre lança mão de métodos como 
isolamento, repetição, listagem, ordenação alfabética, fragmentação 
sem sintaxe. Em uma fala de 1975, Andre descreve a relação entre seus 
projetos poético e escultórico: Fui acusado de tentar tratar palavras 
como coisas, embora saiba muito bem que palavras não são coisas. Mas 
as palavras têm qualidades táteis e palpáveis que sentimos quando as 
falamos, escrevemos, ou ouvimos... certamente, meu interesse por elementos 
e partículas na escultura é paralelo ao meu interesse por palavras como 
partículas de linguagem. Uso palavras como unidades, o que é diferente 
de quando elas estão em frases, em sentenças gramaticais, mas é claro 
que palavras sempre se conectam quando colocadas juntas, desde que não 
sejam palavras sem sentido. Tentei escrever poesia na qual a sentença não 
é a forma dominante, mas a palavra é a forma dominante. Para Kotz, 
esta recusa da sintaxe geradora de significado não é para suspender a 
referencialidade da linguagem, mas para reduzi-la à sua materialidade. A 
autora usa o termo thingness (“coisalidade”) para definir a qualidade que 
a palavra ganha ao ser usada fora da sintaxe.

 A objetualidade na escrita de Andre pode ser vista em sua série de 
poemas que mostram uma só palavra datilografada no centro na página. 
O artista chama este isolamento da palavra de cut (corte), uma referência 
ao corte físico, presente em suas esculturas negativas de 1958-1960, mas 
também ao corte da edição fílmica. Se a a sintaxe, ao encadear palavras 

elas se referiam ao espaço fora da página. Porém, eu poderia usar palavras 
como ‘lá’, ‘depois’, ‘naquele momento’... palavras que se referiam à minha 
atividade sobre a página, ao meu ato de nela escrever. Então, no final eu 
estava escrevendo e me dirigindo a uma espécie de beco sem saída, onde a 
fim de preservar a literalidade da página, a única coisa que eu poderia usar 
sobre ela eram vírgulas, pontos, sinais de pontuação.

 A autora sugere que a literalidade da escultura de Andre em relação 
ao espaço torna-se impossível em sua poesia, já que o artista usa palavras 
que trazem para a página significados externos a ela. Se suas esculturas 
funcionam, sem qualquer referencialidade ou significado, como unidades, 
partículas, formas empilhadas, alinhadas ou distribuídas em grade, essas 
mesmas operações feitas com palavras no espaço da página geram sentido 
pois, além de “significar” ser algo inerente à linguagem, duas palavras 
sempre geram um terceiro significado. O bloco bruto de madeira, no 
espaço da galeria, é objetivo e vazio de significado, materialmente literal 
em sua relação com o espaço, porém as palavras “bloco” ou “madeira”, 
escritas na página, impregnam-se de significado. O próprio Andre lembra 
que palavras sempre se conectam quando são colocadas juntas, de modo 
que as estruturas escultóricas vazias de significado, do espaço expositivo, 
tornam-se latência signo-sintática na espacialização das palavras sobre a 
página, como se a sintaxe não fosse gerada pelo autor, mas pelo leitor-
observador que automaticamente conecta as palavras e extrai desta 
dialética um significado. 

 Para Kotz, é Acconci quem irá atingir o preceito minimalista no 
espaço da página ao recusar as dimensões referenciais e associativas 
da linguagem. E mais, chegando ao que chama de beco sem saída 
autorreferencial, atingirá um conjunto de operações relacionais, já 
ensaiadas em sua poesia dos anos 1960, que irá transferir para suas várias 
formas de performance. Acconci foi um dos editores da revista 0 to 9 e, 
em suas páginas, experimentou a literalidade do espaço onde se dá a 
escrita. ON (a magazine version of a section of a long prose), presente 
na 0 to 9 n. 3 (1968), trata-se de um texto fragmentado espalhado pelas 
páginas, passando por trabalhos de Apollinaire, Aram Saroyan, John 
Giorno e Clark Coolidge. Já na 0 to 9 n. 5 (1969), interferiu nos textos de 
outros autores movendo sua palavra final para o canto inferior direito da 
página, como em Sentences on Conceptual Art, de Sol LeWitt, no qual 
alocou a palavra “art”, anexando a nota “moving art / –V.H.A.” Nestas 
ações de Acconci, a revista era o espaço da literalidade minimalista 
tornando-se também o da performance. 

 Mas, diferente do movimento de “poesia performance” dos anos 
1960, feita para ser lida em voz alta, o espaço performático de Acconci 
era internalizado pelas operações de leitura no campo de ação da 
página: “Eu pensava na página, no livro, quase como um campo para eu, 
como escritor, poder me mover. Por sua vez, esta página seria um campo 

para construir o sentido da sentença, tira delas sua individualidade 
em prol do discurso como um todo, Kotz vê no cut o ato de resgatar 
as palavras da sintaxe, de sua natureza de unidade de construção de 
discurso geral, reconstituindo sua individualidade. Kotz lembra então 
a declaração de Andre de que “o melhor e mais natural poema sobre 
qualquer coisa é o seu nome”, ou seja, a palavra já é um poema em 
si. Outra forma recorrente nos poemas de Andre é a grade de palavras 
feita sob a padronização espacial da máquina de escrever. Nestes poemas, 
ainda que haja uma uniformidade visual, a força empregada em cada 
letra impõe qualidades diferentes, criando ruídos visuais. Chamando 
estas grades de palavras de “diferença dentro da repetição”, Kotz lembra 
a definição de Henry Flynt para o minimalismo como a “saturação da 
uniformidade” que “despe a forma do elemento central e satura o campo 
com esse mesmo elemento”. 

 Kotz cita uma declaração de Andre na qual ele afirma que a poesia 
foi sempre formatada por uma arte estranha a ela, a música, e que agora 
ela se vê formatada também por aspectos das artes visuais. A autora 
crê também no contrário, no quanto a escultura do artista é formatada 
por sua experimentação com linguagem. Seus primeiros poemas em 
forma de grade ou agrupamento de unidades, em Passaport (1960) e 
One Hundred Sonnets (1963/1969), precedem muitos de seus trabalhos 
esculturais com formas análogas, sugerindo que manipular e unir blocos 
de palavras ready-made pode ter estimulado sua subsequente ação de 
arranjar blocos de objetos ready-made industriais, de modo que o uso do 
espaço da página, determinado pela mecânica da máquina de escrever, 
pode ser análogo ao espaço da galeria, definidor de diferentes perspectivas 
para o objeto minimalista. Quando Andre preenche e superlota o espaço 
da galeria com elementos escultóricos, isto remete a seus primeiros 
poemas nos quais cobria com palavras o espaço da página, preenchendo 
e obliterando não somente seu espaço, mas também a leitura.

 Seguindo o título do quarto capítulo, “Poesia: do Objeto para a Ação”, 
Liz Kotz passa da análise da poesia de Carl Andre, e seu intercâmbio 
com a objetualidade escultórica, para a escrita de Vito Acconci e sua 
profunda ligação com a performance, colocando os dois artistas em 
perspectiva. Se a poesia de Andre instala palavras objetificadas sobre a 
página, como objetos minimalistas no espaço expositivo, para Kotz será 
Vito Acconci quem irá preservar a literalidade minimalista da relação 
palavra-página, restringindo-se a palavras que se referem a si mesmas, 
à linguagem ou ao processo de escrita e leitura. Se, objetualmente, 
Andre quebra a linguagem em partículas básicas de palavras a serem 
instaladas, Acconci aciona a linguagem em deslocamentos e sinais de 
pontuação a serem movimentados pela performativa relação escrita-
leitura. Em uma entrevista de 1993, Acconci recorda: Começou a parecer 
impossível utilizar palavras como ‘árvore’ e ‘cadeira’ sobre a página, pois 

para você, como leitor, se mover, circular”. Em outra declaração, para a 
revista Avalanche em 1972, transcrita pela autora, Acconci diz que meu 
envolvimento com a poesia partiu do movimento sobre a página, da página 
como campo para ação... usar a linguagem para cobrir um espaço em vez 
de descobrir um significado... Estou considerando agora trabalhar com 
uma série de partituras para meu trabalho mais atual: posso considerar 
meu uso da página como um modelo de espaço, uma área de performance 
em miniatura. Kotz ressalta o uso da palavra “partitura” por Acconci. 
Este foi outro tipo de escrita também usado pelo artista, como em 
“Peça Perseguição (1969): “Esquema diário: escolher alguém ao acaso, 
na rua, em qualquer local; segui-lo aonde quer que vá, por mais longe 
que vá (a atividade termina quando ele entrar em um lugar privado - sua 
casa, escritório, etc.)”. Completamente diferente da performatividade da 
linguagem sobre a página, aqui o texto é empregado como instrumento 
para a ação, ao mesmo tempo registro e disparador físico da ideia, no 
momento em que a performance de Acconci migra da linguagem para o 
corpo. 

 Se a relação entre a poesia de Carl Andre e Vito Acconci aponta para 
uma ligação entre práticas artísticas que, em um olhar menos atento, pode 
passar despercebida, Liz Kotz inicia o quinto capítulo, “Linguagem entre 
a Performance e a Fotografia”, mais uma vez tentando desemaranhar 
a rede de práticas e linguagens artísticas que se autoinfluenciavam na 
Nova York dos anos 1960, sobretudo referindo-se à arte conceitual. A 
autora reitera a necessidade de estudá-la não só por sua práxis linguística, 
mas também por suas práticas poéticas e performativas. Embora haja a 
tendência de ver a linguagem como uma espécie de assinatura de estilo 
da arte conceitual, é importante lembrar que voltar-se para a linguagem 
como material artístico ocorre pouco antes, com a profusão das partituras 
textos, instruções e notações de performance ocorrida ao redor do contexto 
dos happenings e do Fluxus. Kotz considera que fechar-se na ideia de 
supressão conceitualista do objeto em favor de enunciados analíticos ou 
de informação obscurece certa complexidade que a autora dá a entender 
que conectou a arte conceitual com outras práticas contemporâneas 
a ela. A autora então propõe uma trajetória através da arte que usa a 
linguagem como vetor rumo às condições de “fotografia” ou às condições de 
“performance” e para isso compara Three Chair Events (1961) de George 
Brecht e One and Three Chairs (1965) de Joseph Kosuth, pontuando o 
fato de ambos explorarem a relação entre objeto e linguagem através de 
um terceiro elemento – a performance, em Brecht, e a fotografia, em 
Kosuth.

 Desde o final dos anos 1950, George Brecht focava acontecimentos 
cotidianos que o levariam aos eventos em forma de performance, mas 
também de objetos e instalações. É o caso de Three Chair Events (1960), 
uma das inúmeras partituras eventos que circularam largamente de 
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Primavera de 1961  
G. Brecht

EVENTOS DAS TRÊS CADEIRAS

Sente-se numa cadeira preta  
Pronto.

Cadeira Amarela.  
(Pronto.)

Sobre (ou perto de) uma cadeira branca.  
Pronto.

forma impressa nos festivais e edições Fluxus. Em 1961, Brecht realizou 
este evento na exposição Environments, Situations, Spaces, na Galeria 
Martha Jackson, em Nova York.

 Em uma entrevista de 1973, Brecht diz que cadeiras me interessam 
pois podem passar despercebidas: não se afirma se são obras de arte ou 
não. Uma vez, novamente em 1960 (sic) na Galeria Martha Jackson, 
mostrei três cadeiras. . . uma preta, uma branca, uma amarela. A branca 
foi apresentada sob um foco de luz muito teatral, como uma obra de arte. 
A cadeira preta estava no banheiro e eu tenho a impressão de que ninguém 
percebeu que era parte da exposição. Mas o mais belo evento aconteceu 
com a cadeira amarela que estava do lado de fora, na calçada em frente à 
galeria. Quando cheguei, uma linda mulher vestindo um grande chapéu 
estava confortavelmente sentada na cadeira, conversando com amigos. 
Sabe quem era? A mãe de Claes Oldenburg.

 A realização de Three Chair Events evidencia suas dimensões 
performativas e objetuais. Kotz crê que dividir a obra entre performance 
e objeto seja necessário para enxergar sua estrutura interna e para 
habilitar, inclusive, os mecanismos de preservação e documentação que 
a atualizam: tanto exposições quanto fotografias tendem a reproduzir 
um original (a cadeira real, ou a encenação primeira) que é apagado 
pela temporalidade contínua do evento. Kotz então compara a estrutura 
interna da obra de Brecht com a articulada estrutura tripartida das 
primeiras Proto-Investigations de Joseph Kosuth. 

 Ainda estudante, Kosuth tinha acabado de se mudar para Nova York 
na época em que começou sua série Proto-Investigations, como a célebre 
One and Three Chairs, na qual apresentou uma cadeira, a fotografia 
da mesma cadeira no espaço da exposição e uma definição de cadeira. 
Em 1969, em uma autoentrevista4, Kosuth fala sobre seu interesse em 
eliminar a lacuna entre significado e recepção, provocada pelo pouco 
controle que tinha ao usar objetos e materiais, cuja realidade impedia 
que estes funcionassem como portadores de ideias abstratas. Kosuth 
estava inclinado para o que chamava de “arte informação”, cada vez mais 
desligada de qualquer concretude ou condição material. Para o artista, na 
definição, as palavras fornecem as informações de arte, assim como a forma 
e a cor de uma obra podem ser consideradas sua informação de arte. Kotz 
cita então Benjamin Buchloh, para quem o trabalho de Kosuth parece 
servir de modelo para o tipo de arte conceitual que visa substituir o objeto 
da experiência espacial e perceptual pela definição linguística sozinha.

 Apesar de lembrar que a maioria dos artistas conceituais negavam 

4    Vide Arthur Rose, Quatro Entrevistas em ¿Hay en Portugués? número zero, 
edição experimental, 2012, em http://www.plataformaparentesis.com/site/hay_en_
portugues/files/hay_zero_online.pdf

influências do Fluxus, Kotz crê que comparar as obras de Kosuth e Brecht 
seja importante para se enxergar uma série crucial de transformações 
que ocorrem na arte dos anos 1960. Mesmo com estruturas tripartidas 
diferentes, Brecht e Kosuth privilegiam a linguagem em detrimento da 
concretude material mas, em Brecht, o modelo linguístico é temporal, as 
obras são eventos prenhes de performatividade, e não apenas ideias, como 
as definições fixas e atemporais de Kosuth. No entanto, para Kotz, se os 
modos performativos em Brecht são evidentes, os “fotográficos” tornam-
se mais obscuros. A autora ressalta que no contexto Fluxus, ainda que 
muitas performances tenham sido registradas, a fotografia era vista como 
um registro secundário de experiêhncias que foram principalmente 
perceptivas e temporais, não-representacionais e estáticas. A autora cita 
ainda o comentário de Carl Andre de que “arte é uma experiência direta 
com algo no mundo e a fotografia é apenas um rumor, uma espécie 
de pornografia de arte.” Esta relação hierárquica entre “informações 
primárias” e “informações secundárias”, nos termos de Seth Siegelaub, 
só será invertida e talvez desconstruída na arte conceitual. Para Brecht, 
a partitura impressa retém a identidade da obra através das inúmeras 
realizações efêmeras feitas por outras pessoas, da mesma forma como uma 
partitura musical mantém a identidade da música através de ilimitadas 
apresentações. Kotz parece ver, neste modo como Brecht considera 
o texto-partitura, uma qualidade de índice ou registro que alinha seus 
eventos impressos com a fotografia. 

 Já na questão da performatividade que há em Brecht, as Proto-
Investigations de Kosuth também podem parecer, num primeiro olhar, 
não ter qualquer modo performativo. Segundo o próprio Kosuth, “só a 
ideia era arte”, e não as manifestações físicas temporais que ele produzia 
para serem vistas em exposições e que, segundo ele, depois podiam ser 
jogadas fora e refeitas quando necessário. Para Kotz, se One and Three 
Chairs necessita ser construída – ao contrário dos eventos de Brecht, 
que podem permanecer linguagem – e se essa construção é determinada 
pela fotografia da cadeira, que precisa ser registrada no espaço de 
exposição, certa operação performativa e temporal entra naquilo que 
é apresentado como estrutura estática e tautológica: uma vez que a 
fotografia documenta o objeto real em seu específico local de exposição, 
as Proto-Investigations têm uma dimensão que é ao mesmo tempo de site-
specific e de temporalidade recriada. Embora a ideia de One and Three 
Chairs permaneça fixa, o que Kosuth chama de forma de apresentação é 
refeita cada vez que é mostrada, seguindo procedimentos de instrução que 
encontram-se na fronteira entre a partitura de performance e o modelo 
minimalista de produção de objetos via projeto enviado para a fábrica, 
lembrando ainda os certificados de propriedade que artistas minimalistas 
como Dan Flavin e Donald Judd utilizaram para autenticar obras que 
poderiam ser reconstruídas.

manipuladas, semelhante a palavras ou letras; a reiteração da obra, como 
no enunciado recriado a cada emissão específica; o significado contextual 
contingente em relação ao local e ao observador, assim como o enunciado 
acumula significado a cada utilização; a obra com natureza de declaração 
sobre arte; e a existência da obra em forma de instrução performativa ou 
de produção. Kotz crê que a arte conceitual transferirá a iteratividade 
minimalista para a linguagem e para a reprodução mecânica da imagem 
usando o espaço da página das mídias informacionais de massa. 

 Lawrence Weiner é um artista que usará a linguagem como sistema 
de informação. Para ele a obra em si é a informação que, se é transmitida, 
então a peça existe, sem importar se a transmissão é física, verbal ou oral. 
Em seu livro Statements (1968), o artista apresenta uma série de frases 
curtas no particípio-passado que descrevem possíveis usos de materiais 
para a confecção de trabalhos, muitos dos quais já construídos, como 
por exemplo: Um litro de esmalte verde jogado em uma parede de tijolos / 
Uma lata de esmalte aerossol pulverizado diretamente sobre o chão / Um 
marcador corante atirado ao mar / Um campo de crateras para estruturadas 
e simultâneas explosões de TNT / Remoção do revestimento do muro de 
arrimo com argamassa ou do reboco da parede. Na realização da obra na 
fronteira de Amsterdam, em 1969, foi incluído O resíduo de uma pequena 
explosão provocada em cima de uma fronteira. Kotz repara na insistência 
de Weiner em usar a linguagem como função comunicativa de materiais 
como, nas palavras de Weiner, “tinta, tela,   aço, pedra, etc, que não tinham 
nada a ver com a apresentação de informações.”  Novamente, a autora 
recorre a Buchloh, quando este observa que Weiner “separou a escultura 
da promessa mítica de fornecer acesso ao puro espaço fenomenológico e 
da matéria prima, insistindo sobre a disponibilidade comum universal 
da linguagem como meio verdadeiramente contemporâneo de recepção 
coletiva simultânea”.

 O trabalho de Weiner apoia-se tanto em sua manifestação linguística 
quanto objetual, como atesta sua declaração de 1968 “1. O artista pode 
construir a peça. 2. A peça pode ser fabricada. 3. A peça não precisa ser 
construída.” Esta possibilidade de transição entre os estados matéricos 
e cognitivos, via linguagem, pode ser vista também em Tracces/Traces 
(1970), na qual o artista  lista cinquenta verbos no particípio passado 
– inflamado, fermentado, deslocado, transferido, violado, pintado, 
manchado, corado – e também em procedimento semelhante, de listar 
atos escultóricos através de verbos, em Verb List (1967-68) de Richard 
Serra, manuscrito com mais de cem verbos no infinitivo –  rolar, vincar, 
dobrar, armazenar, encurtar, torcer. Ambos os artistas lançaram mão dos 
processos escultóricos em favor da linguagem. Sobre Verb List , em 1977 
Serra diz ter sido uma forma de aplicar várias atividades em materiais não 
especificados. A linguagem estruturou minhas atividades em relação aos 
materiais, com a mesma função de verbos transitivos.

 Assim, Kotz dá a entender que, no plano da linguagem, a 
indexicalidade da partitura evento de Brecht experimenta algo da 
fotografia, e que a instrução para a materialização das Proto-Investigations 
de Kosuth se torna performativa. A autora então ressalta Rosalind Krauss e 
sua ideia de uma mudança histórica na arte, que vai da forma “específica” 
para as formas “gerais”, uma outra lógica na qual o sistema de notação – 
partituras musicais, instruções de fabricação, diagramas de arquitetura ou 
representações esquemáticas – gera realizações específicas em contextos 
distintos. Diferente da lógica de original e cópia da fotografia, a relação 
entre notação e realização não é de representação ou reprodução, mas 
de specification: o gabarito, esquema ou partitura geralmente não é 
considerado como o lugar do trabalho, mas apenas uma ferramenta para 
produzi-lo; e enquanto o trabalho deve obedecer a certas especificações 
ou configurações, sua produção difere necessariamente de realização em 
realização. Na fotografia, tais sistemas de notação deslocam-na da lógica 
reprodutivo-representacional entre original e cópia e a reposicionam 
como mecanismo de registro para realizações específicas de proposições 
gerais.

 Kotz vê, na arte estadunidense da década de 1960, uma estética 
da reiteratividade da obra, e crê que controvérsias posteriores sobre 
autenticação e refabricação provam que a reprodutibilidade inerente da 
escultura minimalista a liga ao iterativo evento pós-cageano, com variadas 
dimensões linguísticas: unidades objetuais separadas, reorganizadas e 
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através de qualquer um dos lados

 Sobre a redução linguística que há nestas listas de verbos, Kotz 
lembra que, paradoxalmente, é na redução sintática da linguagem 
que Weiner evoca as mais diversas utilizações ou realizações, como 
“quebrados”, “ao mar”, “acima e abaixo”, “mais e mais... “, fragmentos 
que abrem-se à contingência tanto da leitura quanto do ato de realizar o 
enunciado. A autora argumenta que ao invés de controlar a recepção – 
como Kosuth e seu controle dos significados definidos em dicionário, em 
fechados sistemas autorreferenciais – os enunciados de Weiner abrem-
se à abstração da linguagem e à diferente significação em cada ato de 
enunciação. A autora ressalta que, para Weiner, impor a condição de 
recepção, por parte do artista, é operar com preceitos do século XIX, 
época do objeto específico, original, emocional, produzido por um profeta, 
pela única pessoa que pode fazer isto segundo palavras de Weiner, que 
acredita ainda que isto não é viável esteticamente em 1971: ter um objeto 
profético que insiste na singularidade constitutiva de sua condição de 
arte. 

 Liz Kotz argumenta que a abertura para o imprevisto – fenomenal 
e perceptivo –  marca o ressurgimento de modelos cageanos nas artes 
visuais estadunidenses do final dos anos 1960, e ainda a ascensão do 
processo, do efêmero, do temporal, na ideia de obra. Muitos artistas 
situarão suas pesquisas de processo no espaço midiático de representação, 
como os non-sites fotográficos de Smithson, os filmes de Serra, as 
performances registradas em vídeo de Acconci, Nauman, e Weiner. 
O modo performativo “ao vivo” da unicidade ressurge marcado pelas 
propriedades de registro e seus meios reprodutivos, sujeitos a inscrição, 
iteração e repetição. A fotografia como registro também será central 
na arte dos anos 1960-70, quebrando paradigmas como o do cânone 
modernista da fotografia.

 Liz Kotz abre o sexto capítulo, “Texto e Imagem: Relendo a Arte 
Conceitual”, com uma declaração de Douglas Huebler, de 1969: “Uso a 
câmera como um aparelho meio burro de fazer cópias, que só serve para 
documentar os fenômenos que surgem dentro de condições estabelecidas 
por um sistema. Escolhas ‘não-estéticas’ são as únicas possíveis”. Não há 
em Hubler qualquer relação com a arte da fotografia, mas sim com a 
fotografia como técnica industrial de registro informacional neutro, 
impessoal e vazio de expressão, passível de reprodução e iteração, ou seja, 
fora do cânone modernista fundado sobre a tradição da originalidade, da 
expressão autoral, do sublime visual e da virtuosidade técnica. 

 Para Kotz, foi na arte conceitual que artistas não só adotaram a 
fotografia como um meio de superar o objeto e trabalhar diretamente 
sobre os representacionais e culturais sistemas de signos, mas também 
usaram fotografia e linguagem como uma díade. Claro que esta relação 
já existia na cultura visual do século XX, sobretudo no meio editorial. 
Porém, o cânone modernista fotográfico rechaçou essa relação desde o 

princípio, em nome de certa pureza visual. É nos anos 1960 que teóricos 
como Roland Barthes e Umberto Eco irão propor que se veja a fotografia 
como algo discursivo e retórico, longe da pureza visual, no qual não 
só as imagens em si, mas sua repetição, sequenciamento e ordenação 
criam significados contextuais semelhantes ao arranjo sintático de 
palavras. Kotz vê no duo fotografia-texto, no contexto da arte de viés 
conceitual, um esforço de artistas em juntar modelos heterogêneos muitas 
vezes incompatíveis, traduzindo abordagens pictórico-gestuais da pintura, 
ou da performance, ou dos processos da escultura, para os materiais da 
cultura impressa. O uso instrumental da fotografia e da linguagem como 
ferramentas para variados tipos de projetos ajudou a desalojar ambas de 
suas convencionais funções e gêneros, ajustando-as para novos tipos de 
relações entre si.

 Projetos que seguiam os clichês da mídia impressa determinaram 
muito da relação texto-imagem. É o caso da fotorreportagem Homes for 
America (1966), de Dan Graham, uma análise da habitação suburbana 
em forma de reportagem de cunho sociológico cujo leiaute segue o jargão 
estético de revistas, em blocos de textos intercalados com as fotografias 
de desagradáveis e repetitivas unidades habitacionais. Procedimento 
mimético parecido pode ser visto em The Monuments of Passaic (1967) 
de Robert Smithson, espécie de anotações de viagem que parodiam o 
que seria um passeio por sublimes paisagens estadunidenses que, na 
verdade, não passam de paisagens pós-industriais degradadas. Smithson 
usa um texto explicitamente literário e alegórico acompanhado de 
imagens fotográficas em preto e branco cuja crueza acentua ainda mais 
a degradação do lugar. Ambos os casos emprestam formas convencionais 
– reportagem, em Graham; anotação de viagem, em Smithson – da 
forma mais antiestética e documental possível, e Kotz lembra que muitos 
projetos dessa época adotaram ainda formas de registro burocrático e de 
documentação científica. Em todas essas formas, a linguagem reitera-
se como um transparente veículo de informação enquanto a fotografia 
finca-se como elemento documental neutro. Mais à frente, no capítulo, 
Kotz refere-se a certa vontade epistemológica na arte dos anos 1960-70 – 
em sua crença em ser um sistema de conhecimento – como também um 
aspecto que faz com que a linguagem prestasse a ser a uma espécie de 
registro de resultados. 

 Segundo Kotz, neste contexto da arte conceitual, a linguagem 
começa a contaminar-se pela neutralidade do registro indicial e 
probatório fotográfico – sem conotação simbólica, ideológica ou artística, 
que tanto os artistas buscavam – chegando ao ponto do texto tentar atuar 
tecnologicamente como registro indicial, tanto quanto a fotografia.5 

5    Esta análise que Kotz faz no sexto capítulo é o fio condutor de todo o livro. 
Para a autora, desde Cage, há nas artes visuais estadunidenses uma inclinação da 
linguagem à natureza de registro, o que simplifica sua textualidade a fim de que 

do local. A contrário da land art, algumas obras de Huebler não só eram 
urbanas como não alteravam o espaço, construindo sistemas e relações 
temporais e espaciais perceptíveis via documentação em forma de mapas 
e diagramas que combinavam informação visual e textual. 

 Huebler também fez trabalhos nos quais a noção de lugar apoiava-se 
na linguagem e na percepção, como em sua série de desenhos publicados 
no Xerox Book (1968), também editado por Seth Siegelaub. Neles, a 
linguagem fixa fenômenos irrepresentáveis e convida o leitor a imaginar, 
ou ver, “um ponto localizado no exato centro desta página” ou ainda 
“o final de uma linha localizado no plano e estendido no espaço rumo 
ao infinito.” Kotz vê também em Burgin o interesse de, via linguagem, 
trabalhar no espaço perceptivo. Em sua obra Room (1970), apresentada 
no Camden Art Centre, páginas datilografadas dispostas na parede 
apresentam sentenças de extrema abstração e falta de referencialidade que 
vão citando a si mesmas e ao ato do leitor tê-las lido, criando um espaço 
perceptivo e cognitivo sem qualquer externalidade, como no trecho: 1- 
Todas As Coisas Importantes Que Constituem Esta Sala / 2- A Duração 
Total De 1 / 3- O Momento Presente E Apenas O Momento Presente / 
4- Todos Os Acontecimentos De 1 Experimentados Diretamente Por Você 
Em 3 / 5- Todas As Suas Lembranças De 3 Dos Acontecimentos De 1 
Experimentados Diretamente Por Você Em Qualquer Momento Anterior A 
3 / 6- Todos Os Critérios Medidantes Os Quais Você Pode Dintinguir Entre 
Os Membros De 5 E Os Membros De 4 / 7- Todas As Suas Lembranças 
De 3 Diferentes De 5 / 8- Todos Os Atos Corporais Realizados Por Você 
Em 3 Que Você Saiba Que Outras Pessoas Experimentaram Diretamente 
/ 9- Todos Os Atos Corporais Experimentados Diretamente Por Você Em 
3 Realizados Por Outras Pessoas (...) Segundo Burgin, em Room um 
objeto imaterial é criado na função do comportamento perceptivo. Aqui, 
para Kotz, a experiência espaço-tempo é operada de forma perceptiva, 
semiótica e fantasmática apenas no espaço linguístico e mental, de 
modo que o espectador constitui-se na linguagem. Outros projetos 
de Burgin focavam processos perceptivos como, talvez o mais célebre 
deles, Photopath (1967-1969), no qual o artista fixou grandes fotografias 
de um chão de madeira no próprio chão fotografado. O trabalho teve 
algumas versões, uma delas na exposição When Attitudes Become Form 
(Bern, 1969), e todas seguiram a instrução escrita em um cartão de 1967:  
 
UM TRECHO NO CHÃO, DE PROPORÇÃO DE 1X21 UNIDADES, 
FOTOGRAFADO. FOTOGRAFIAS IMPRESSAS NO TAMANHO 
REAL DOS OBJETOS E PRESAS AO CHÃO DE MODO QUE AS 
IMAGENS FIQUEM PERFEITAMENTE CONGRUENTES COM 
SEUS OBJETOS. 

O trabalho é uma clara extensão dos preceitos minimalistas traduzidos 
em texto e imagem fotográfica, e Burgin o descreve como uma peça de 

Assim, a linguagem passa a ser um meio simples de inscrição e gravação 
– como nas listas e textos que compõem os documentos de performance 
de Vito Acconci nos anos 1970 – mas também um meio de registrar e 
transmitir informação daquilo que a fotografia não consegue, como faz 
Robert Barry, que usa a linguagem para descrever projetos de visibilidade 
mínima, como fios pendurados de nylon, ou de nenhuma visibilidade, 
como gases, frequências de ondas de rádio, e estados mentais internos. 

 Douglas Huebler e Victor Burgin também foram artistas que, para 
Kotz,  produziram um significativo corpo de obras que tramavam textos 
e imagens fotográficas no âmbito da arte conceitual. Em 1968, Huebler 
faz sua primeira exposição individual com o galerista Seth Siegelaub: 
uma exposição que só aconteceu em forma de catálogo.  É onde Huebler 
apresenta Site Sculpture Project, Boston-New York Exchange Shape, no 
qual seis lugares de Boston, marcados entre 12h30 e 16h48 de 27 de 
agosto de 1968, foram justapostos a seis lugares de Nova York, marcados 
entre 10h30 e 16h10 de 09 de setembro de 1968. A obra consiste na 
documentação com doze fotografias e páginas datilografadas descrevendo 
o método de feitura de si mesma, nas quais é observado que cada local 
foi fotografado no momento em que o marcador foi colocado, sem qualquer 
esforço em fazer uma representação mais ou menos interessante ou pitoresca 

ela seja inscrita nos variados modos de transmissão de informação – fenômeno que 
lembra as mudanças tecnológicas de comunicação, como a atual era digital que 
certamente imprime mudanças no trato do texto contemporâneo. Este fenômeno 
imprimiu na linguagem adotada pelos artistas a simplificação sintático-discursiva 
do texto, que abre mão da artesanal construção de enunciados elaborados e adota 
a objetividade dos termos, potencializados exatamente nesta simplicidade. Isto faz 
com que o uso da linguagem abstenha-se do controle do discurso e da imagem 
poética pretendidos pelo autor, e privilegie a recepção – o leitor-observador – para 
a construção de sentido. É como se a linguagem fosse simplificada e compactada, 
para facilitar a transmissão da informação, para em seguida ser descompactada 
e recomplexificada pelo receptor, como nas simples listas de verbos de Weiner 
e Serra, cuja leitura é quem provoca um ato escultórico, ou ainda, no plano 
visual, na continuação virtual dos Open Cubes (1974), de Sol LeWitt, que a 
racionalidade geométrica do observador completa.
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‘escultura’ na medida em que era um material depositado sobre o chão 
da galeria, e não tinha outra função além de ser vista por um público de 
arte, (...) um gesto de colocar atenção sobre as condições de percepção sem 
alterar demasiadamente o lugar. (p. 238) Em Photopath, assim como em 
Kosuth, a fotografia parte de um enunciado linguístico e a relação dela 
com o objeto representado convoca a percepção. Kotz vê neste trabalho 
uma forma de pensar as políticas de representação, assim como em 
Variable Piece #70 (in Process) Global (1971), de Huebler, que empurra 
a fotografia para os limites da representação impossível, levando a ideia 
de arquivo fotográfico a extremos absurdos, já na instrução do trabalho: 

Durante o resto da vida, o artista vai documentar via fotografia, na medida 
de sua capacidade, a existência de todas as pessoas vivas, a fim de produzir 
a mais autêntica e inclusiva representação da espécie humana, que pode 
ser reunida desta maneira. 

Edições deste trabalho serão feitas periodicamente em uma variedade de 
tópicos: “100.000 pessoas”, “1.000.000 pessoas”, “10.000.000 pessoas”, 
“pessoas conhecidas pessoalmente pelo artista”, “sósias”, “sobreposições “, 
etc.. 

Novembro de 1971. 

 A ideia de um arquivo de imagens repetitivas e sem valor estético 
cruza as frias documentações dos livros de Ed Ruscha com os princípios 
cageanos de acumulação randômica desierarquizada. Ao contrário de 
Photoath, de Burgin, Variable Piece #70 joga com a impossibilidade de 
uma representação adequada de seu objeto. 

 Kotz cita ainda trabalhos de Burgin cujo duo linguagem-texto cria 
significados mais concretos e crentes no sistema direto de representação. 
Em Possession (1976), um pôster mostra a imagem de uma troca de 
carinho entre um típico casal heterossexual, branco e na casa dos trinta 
anos, com uma pergunta, acima da imagem, “O que significa posse 
para você?”, e a seguinte estatística, abaixo da fotografia: “7% da nossa 
população possui 84% da nossa riqueza”. Com todos os clichês de um 
pôster publicitário – inclusive em sua difusão, pois foi espalhado por 
vários ambientes urbanos – o trabalho restabelece as relações semânticas 
entre foto e texto. Já Huebler, para Kotz, não investe em estratégias 
pré-estabelecidas como a do pôster publicitário, preferindo ficar mais 
em um campo de desconstrução do que de mimetização. Numa ação, 
parte do in progress de Variable Piece #70 (in Process) Global, em 1977, 
o artista fotografa pessoas segurando cartazes escritos com frases como 
“finalmente uma pessoa que é bonita, mas estúpida” e “uma pessoa tão 
bonita quanto uma fotografia”. Kotz crê que, neste caso, a repetição 
do mesmo texto para diferentes pessoas faz com que a fotografia tire 

escreviam por ele – ao ponto de o único livro onde o artista usou a palavra 
“eu” também ter sido escrito por outros. Em POPism – em coautoria, 
transcrito ou, talvez, “ventriloquizado” por Pat Hackett – Warhol (ou não 
Warhol?) fala como ele “queria fazer um ‘mau livro’, assim como fiz maus 
filmes e má arte, porque quando se faz algo exatamente errado, sempre se 
chega a algo certo”. 

 Kotz cita vários críticos que tentaram teorizar sobre a: a novel, 
e transcreve o comentário de Robert Mazzocco, que lhe parece mais 
simpático com a obra: a: a novel é o quê? Se fosse para tomar a: a novel a 
sério, teria-se que dizer que é sobre a degradação do sexo, a degradação do 
sentimento, a degradação de valores, e a super-degradação da linguagem; 
que em suas páginas pode ser ouvida a morte da Literatura Americana, 
de “The Scarlet Letter” para a frente. Na verdade, trata-se de pessoas que 
falam sobre Les Crane e Merv Griffin... Ao longo de a: a novel conversa-se 
ao telefone, conversa-se no táxi, conversa-se no restaurante... conversa-se 
especialmente quando se está drogado. a: a novel é uma reunião bacaniana. 
Estéreis e insensíveis, instantaneamente datados, vazios e verborrágicos, 
eles instantaneamente se proliferam. 

 Há quem aproxime a: a novel dos romances modernistas de James 
Joyce, Marcel Proust e Gertrude Stein, mas sempre salientando que 
o livro de Warhol é ilegível, chato e confuso, e que a feitura do texto 
o distancia de qualquer experimentação literária. Kotz afirma que 
estranhamente, é a ilegibilidade parcial do texto que fornece motivos para 
repudiar o seu realismo; tudo sobre ele parece provocar desgosto. A recusa 
da edição e da padronização do texto não só preservou a aura da Factory 
como problematizou questões literárias, como autores que escrevem 
conversas e diálogos falsamente próximos à fala, pois falsificam-na através 
de enunciados ordenados que a fala e o diálogo reais definitivamente não 
têm. Para Kotz, a ideia de gravar as conversas, transcrevê-las sem edição 
final ou padronização do texto, usando várias pessoas para a transcrição e 
conservando suas particularidades – dos erros ortográficos à diagramação 
– forjar que tudo acontece em vinte e quatro horas e ainda publicar o 
livro, transformou-o de boa ideia em literatura.  

 A autora vê questões de a: a novel refletidas, por exemplo, na 
vontade de registro neutro e arquivo de Ed Rucha, Douglas Huebler e 
On Kawara, artistas que subverteram o papel da representação recusando 
operações de seleção e edição, como em Warhol. Kotz lembra quando 
Sol LeWitt diz que “a ideia é uma máquina de fazer arte” e, é claro, as 
máquinas incansáveis de Warhol funcionam sem a  grande seriedade ou 
aparelho metadiscursivo que tantas vezes emolduraram os procedimentos 
da arte conceitual em racionais e autoconscientes operações crítico-
artísticas – embora seus personagens (Ondine e “Taxi” - Edie Sedgwick) 
forneçam lúdicos momentos de comentários auto-reflexivos.

a credibilidade do enunciado, expondo a relação dos mecanismos 
imagéticos e linguísticos.  

 A autora cita ainda outra obra de Huebler que lida com arquivos e 
sistemas de representação. Em Variable Piece #4: New York City (1969), 
o artista propôs aos visitantes da exposição Software, no Jewish Museum, 
escrever um segredo em um papel, depositá-lo numa urna e retirar, de 
uma urna vizinha, uma fotocópia dos segredos depositados pelos visitantes 
dos dias anteriores. Em 1973, o artista transcreveu e compilou os quase 
1800 segredos no livro Secrets. O livro mostra o quanto os segredos são 
parecidos – grande parte refere-se a questões de amor, sexualidade, ódio, 
medo – mostrando mesmice e repetição, invertendo assim a direção do 
que parecia celebrar a singularidade rumo à sensação de padronização. 
Para Kotz, o trabalho, além de ser um documento sociológico em 
forma de retrato coletivo das neuroses do mundo da arte nova-iorquina 
em torno de 1970, é ainda um sistema estético cuja posterior estrutura 
organizacional em forma de lista mostra equivalências e intercâmbios 
entre os mais díspares materiais, cujo método de Huebler garante uma 
acumulação aleatória de sentimentos sem construção narrativa ou 
estrutura geral. 

 Finalizando o capítulo, Liz Kotz afirma que quarenta anos depois 
do auge do minimalismo, estamos acostumados com as estratégias 
de acumulação e repetição na pintura e na escultura, mas não na 
linguagem. Separados da fala e da comunicação, os enunciados parecem 
não esvaziar-se dos significados, mas estranhamente desatar-se deles. E a 
autora encerra o sexto capítulo citando Douglas Huebler falando sobre 
a lógica de seu projeto artístico, visto como um esforço para esvaziar o 
trabalho do que parece ser conteúdo. Não é para encher o trabalho com 
conteúdo. É para esvaziá-lo, para esvaziá-lo da história, para esvaziá-lo 
da mitologia, para esvaziá-lo da literatura e para permitir que ele fale por 
estar vazio. (...) Há um atulhamento irresponsável de conteúdo para os 
acontecimentos do mundo e sua aparência. Em outras palavras, estou 
falando contra a irresponsabilidade da linguagem.

 Liz Kotz encerra Words to be looked at, Language in 1960 Art em 
“Conclusão: Uma Estética do Índice?”, onde aborda o livro a: a novel, 
de Andy Warhol. Publicada em 1968 pela Grove Press, a obra trata da 
transcrição de vinte e quatro horas de gravações de conversas, balbucios 
e delírios de integrantes da Factory. Na verdade, as gravações começaram 
em agosto de 1965 e foram feitas em dois anos, e a estrutura continuada 
dos registros é falsificada ao unir diferentes momentos, como nos loopings 
dos filmes de Warhol. 

 A autora lembra o fato de que Warhol, talvez o mais famoso artista 
visual da segunda metade do século XX, aparentemente nunca tenha 
feito nenhum de seus trabalhos, usando substitutos que agiam, falavam e 

 Kotz encerra seu livro sustentando que a: a novel incorpora e 
desenvolve práticas que ela aponta como extensões do ready-made: a 
gravação sem critério de seleção para o posterior sampling que conserve 
as imperfeições e os ruídos naturais de uma apropriação fria e neutra; 
o uso de tecnologias de transcrição e transmissão; o uso de sistemas 
prédeterminados que incorporam o acaso; a supressão da subjetividade 
e do controle artísticos em favor de uma estética da indiferença ou do 
indeterminado que subverta as funções convencionais de autoria, criação 
e expressão. Para Kotz, todas estas estratégias são plenamente legíveis em 
outras esferas estéticas, mas o são principalmente no campo que ainda 
chamamos de artes visuais (embora seja discutível o status do ‘visível’ 
em tal produção). No entanto, tais procedimentos permanecem quase 
completamente ininteligíveis e ilegíveis dentro do campo da literatura ou 
da escrita. Kotz afirma que pode-se argumentar que o conservadorismo 
da literatura estadunidense e suas reciclagens estéticas de clichês 
modernistas travestidas de experimentação dificultam a assimilação de a: 
a novel. Sujeitando a própria linguagem à sua estética de índice, Warhol 
realoca a leitura como uma experiência na qual murmúrios e balbucios, 
lapsos de atenção e de inteligibilidade, começos e finais de falas e ruídos e 
interrupções são condição de significado, e também sua ruína constante. 
É também uma belíssima experiência estética que representa a extensão 
lógica do princípio do ready-made na linguagem e no discurso, fazendo-o 
em uma escala que assume a linguagem em sua incessante variedade e 
profusão, e não em  fragmentos altamente estetizados que reconhecemos 
como poesia ou arte.

EVENTO PALAVRA 

SAÍDA 

G. Brecht,
Primavera de 1961



Sr. Presidente, inicialmente, eu gostaria de registrar o quão orgulhoso eu sou em liderar uma bancada tão valorosa como a do PSC. Eu quero fazer o registro de um Parlamentar que orgulha mui-
to este Parlamento e o nosso partido e que esteve conosco até a semana passada, mas, na condição de suplente, não está aqui hoje. É o Deputado Marcondes Gadelha, que é um Parlamentar 
exemplar para nós. Sr. Presidente, quero agradecer a toda a nossa bancada e dizer que nenhum povo é realmente grande, senão pela liberdade que tem ou conquista. Neste momento histórico, 
nós somos o povo brasileiro, nós somos a Pátria. Pelo Brasil, pelo meu amado Estado de Sergipe, de um grande homem, mestre da Filosofia e do Direito, Tobias Barreto; em nome da família e dos 
meus filhos, Yandra e Yago, eu voto sim, Sr. Presidente, pelo impeachment.

Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor! Em defesa da vida, da família, da moral, dos bons costumes, contra a corrupção e não desistindo do Brasil, meu voto é sim.
Sr. Presidente, que esse meu voto signifique o retorno deste País ao desenvolvimento econômico, gerando emprego, gerando mais renda, gerando condições mais dignas ao brasileiro e à família 
pernambucana. Gostaria de dedicar o meu voto especificamente aos pernambucanos, que me honraram com o mandato, e à minha família, em especial à minha mulher e aos meus netos. O meu 
voto é sim!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao lado do meu filho Luiz Eduardo, que aqui está, em nome da minha família, eu gostaria de, primeiro, pedir a Deus que abençoe o Brasil. Eu vou passar a 
palavra ao meu filho, para que ele possa dizer ao Brasil o meu voto. Sim.

Sr. Presidente, com toda a minha convicção, pelo Deputado Felipe Carreras, pela minha família, pelo meu Pernambuco que tanto amo e para que o maior símbolo do Brasil volte a ser a bandeira 
verde-amarela, eu voto sim!

Presidente, pelo resgate da esperança do povo brasileiro, pela reconstrução do nosso País, mas, sobretudo, em defesa da vida, da família e da fé, voto sim.
Todos os amigos da Bahia conhecem a nossa posição no Estado. Jamais poderia faltar coerência na minha posição neste momento. Não posso permitir que a traição marque a minha vida e a da 
minha família, mas não posso desrespeitar a orientação do meu partido, que fechou questão a favor do impeachment. Então, eu me abstenho desta votação.Pela agricultura familiar, pela extensão rural brasileira, pela minha família, por Minas Gerais e pelo Brasil. O outro nome de Minas é liberdade. Eu voto sim!Liliene, meu amor, esse voto é pelo Lorenzo, nosso filho, pelas futuras gerações, pelas crianças do Brasil. Quero homenagear aqui os 3 milhões de guerreiros e guerreiras da família, da nação 

quadrangular, que há 65 anos contribui e ora por um Brasil melhor. Existe um provérbio que diz: Minas Gerais é a terra do ouro e do diamante e o mineiro em silêncio segue o passo de um gigante. 
Mas este mineiro aqui não vai ficar em silêncio. Não há golpe! Impeachment! Meu voto é sim.

Por um futuro melhor para a nossa gente, precisamos reconstruir o País, arrasado pela quadrilha do PT. Precisamos dar novamente esperança às famílias brasileiras. Pelos exemplos e ensina-
mentos de meu pai, por meus filhos, por minha família, em memória de Juscelino e Tancredo, em honra à bandeira de Minas Gerais, sim ao impedimento da Presidente da República!Sr. Presidente, pela minhas filhas Amanda Dias e Ana Clara, pela minha esposa Janaína, pela minha mãe, pelas famílias de cada um dos brasileiros — quero fazer uma menção especial à minha 

região do Barreiro, à nossa querida Belo Horizonte —, levando em consideração também a legitimidade dos protestos, as vozes das ruas, a legalidade do processo e a governabilidade do nosso 
País, eu voto sim, Sr. Presidente. Que Deus abençoe o nosso Brasil! Sr. Presidente, só para corrigir aqui uma situação. Eu quero mandar um abraço. Eu não mencionei o meu filho, Paulo Hen-
rique.

Sr. Presidente, pelos meus familiares, pela minha mulher, pelos meus filhos, pelos meus liderados, que me pediram que votasse, pelos mineiros e pelos demais brasileiros, o meu voto é sim.Sr. Presidente, tranquilamente eu voto por Minas Gerais, pela minha família, pela recuperação do Brasil. Respeitando todos aqui e clamando a benção de Deus para o nosso País, eu voto sim.

Sr. Presidente, pelos milhares de mineiros que me confiaram a sua representação aqui nesta Casa, mineiros da minha querida Divinópolis; mineiros da minha terra natal, Nova Serrana; de Formi-
ga; de Arcos; pelo povo de Belo Horizonte; na expectativa, Sr. Presidente, de que este seja o início de uma pauta ética, que traga para a vida pública a decência e a moralidade de volta; pela minha 
família, pelos meus filhos, pela minha esposa, pela minha neta, pelo meu pai, hoje ausente, mas sempre presente na minha vida, pela minha mãe, Dona Maria, os quais me ensinaram os valores 
que norteiam a minha vida pública, pelos meus irmãos, eu voto sim, Sr. Presidente.

Eu pedi a Deus que me desse sabedoria para votar com dignidade. Eu pedi a Deus que me iluminasse. E, neste momento, em nome de um Estado cujo outro nome éliberdade, Minas Gerais; em 
nome de milhares de mineiros que me pediram para votar a favor do impeachment; eu estou aqui para declarar o meu voto, em gratidão ao povo mineiro, à família mineira e, sobretudo, aos mil-
hões de desempregados deste País. Eu voto sim por Minas Gerais e pelo Brasil!

Pelos valores da família; pelos homens livres e de bons costumes; em respeito ao meu povo, de Divinópolis e de toda Minas Gerais; em respeito ao povo brasileiro, que não suporta mais este des-
governo de tanta corrupção; em respeito à Constituição, não vai haver golpe! Vai haver impeachment! Meu voto é sim, a favor do Brasil!

Sr. Presidente, o Brasil espera que cada um cumpra o seu dever — Almirante Barroso. Pela libertação do povo brasileiro, pela minha família, pelo saudoso Celso Daniel e por Minas Gerais, São 
Paulo e todo o Brasil, eu voto sim, Sr. Presidente!

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu voto aqui hoje a favor das nossas crianças, da nossa juventude, das nossas famílias, da minha Paraíso, do meu sul de Minas. Voto a favor do agricultor e 
do café, voto a favor dos mineiros e do Brasil. Mas voto também a favor da Constituição. Voto sim ao impeachment da Presidente Dilma Rousseff!

Pela coerência com os meus eleitores e respeito à minha família, aos meus pais, que me deixaram um legado, e aos meus filhos, a quem eu quero transmitir o legado de respeito ao meu País, 
contra um partido que aparelhou o nosso País, que se utiliza da política externa nacional para financiar ditaduras bolivarianas sanguinárias com recursos do País, contra aqueles que se utilizam da 
educação para doutrinar e assediar as nossas crianças, por melhores dias para o nosso País, livre dessa quadrilha que se entranhou em nosso seio, com todo o coração voto sim. Fora, Dilma!

Sr. Presidente, pelo respeito à Constituição Federal, pelo respeito às outras leis do ordenamento jurídico do nosso País que regulamentam o crime de responsabilidade civil, pelo povo do Brasil, 
pelo povo do Rio Grande do Norte, por todos aqueles que ocupam as ruas do nosso Brasil, para pedir mudanças para este País, pelas famílias que estão desempregadas — já se somam 10 mil-
hões de famílias — e para que o Brasil possa, Sr. Presidente, ter uma luz no fim do túnel, eu voto sim ao impeachment da Presidente Dilma.

Agradeço a todo o Partido Progressista, que entendeu o sentimento das ruas e de toda a sua bancada e votou majoritariamente, fez questão de fechar o voto em favor do impeachment. Quero 
dizer que nós agora temos a oportunidade de sonhar, a oportunidade de ter esperança em um futuro melhor. Quero saudar minha cidade, Mossoró; todo o povo potiguar; minha família; meu pai, 
Betinho Rosado, que foi Parlamentar por cinco mandatos aqui nesta Casa. O meu voto é sim.

Sr. Presidente, em nome da minha querida cidade de Colatina, de todos os filhos do solo capixaba, do noroeste capixaba, de todo o Espírito Santo; em nome da Nação brasileira; em nome dos 
meus filhos Sara, Estevão, Giordano e Donato; em nome do meu sobrinho, de toda a minha família e de todos os jovens deste País; em nome de todos esses e em nome do Brasil, com a esper-
ança de que nós possamos construir, com o novo Governo, um diálogo com a política, com a economia e recuperar esta Nação, eu voto sim.

Sr. Presidente, em respeito às famílias brasileiras, em respeito ao meu querido Espírito Santo, em respeito à minha cidade natal, Ibiraçu, pelos meus amigos e por toda a minha família, eu voto sim 
ao impeachment.

Sras. e Srs. Deputados, os capixabas nunca legitimaram este Governo. Este Governo, para aumentar a maldade, abandonou os capixabas, nossas rodovias, portos e aeroportos. Então, por tudo 
isso, Srs. Deputados, e pela minha família, em especial, pelo meu filho Arthur e pela minha filha Sarah, pela agricultura e pelos agricultores do meu Espírito Santo, pelo cooperativismo, pela in-
dústria abandonada por este Governo, pela ciência e pela tecnologia, pela maioria esmagadora dos capixabas, Espírito Santo, o meu voto é sim!

Sr. Presidente, por acreditar que a política, a ética e a responsabilidade devem caminhar juntas; por andar por este Brasil afora e ver milhões de brasileiros nas ruas vestindo verde-amarelo, de for-
ma pacífica, ordeira, mostrando que os seus filhos não fogem à luta — não precisam invadir casa de ninguém, não precisam quebrar ônibus nenhum —, pedindo união e pregando esperança por 
um Brasil melhor; por minha família, e neste momento eu me faço representar pelos meus netos, Arthur, Sofia e a mais nova, a caçula, que está chegando; eu quero dizer aos brasileiros, à minha 
cidade de Niterói e ao meu Estado do Rio de Janeiro que voto sim. Impeachment já!

Sr. Presidente, saudando as pessoas da Capital e das demais cidades do Estado do Rio de Janeiro que foram para as ruas apoiar esse movimento; para que haja paz, tranquilidade, no Brasil e 
crescimento da Nação brasileira; por aqueles que me deram dez mandatos consecutivos nesta Casa, fazendo história; pela minha família, pelos meus filhos, Sérgio e Marcelo, pelas minhas noras, 
pelos meus netos; pela minha querida Baixada Fluminense; pela minha querida cidade de Nilópolis, a velha Nilópolis; por tudo isso voto sim, pelo impeachment.

Sr. Presidente, V.Exa. entra para a história hoje. Pela minha família, mas principalmente pelo meu pai, Cesar Maia, que quando Prefeito do Rio, foi atropelado pelo Governo do PT — o PT rasga a 
Constituição no Rio de Janeiro e rasga a Constituição aqui —, o meu voto é sim.

Sr. Presidente, pela unidade do PRB, pela família e para nenhum governo se levantar contra a Nação de Israel, por São Gonçalo, pelo leste fluminense, pelo Rio de Janeiro, voto sim.
Sr. Presidente, em respeito ao norte e noroeste do Estado do Rio, em respeito à minha querida Campos dos Goytacazes, que está em festa, São Francisco do Itabapoana, Bom Jesus do Itabapoa-
na, Santa Maria Madalena, à minha família, aos ferroviários do Brasil, eu voto sim.Sr. Presidente, pelo Rio de Janeiro, contra este Governo, que sempre tentou destruir a família. Agora, temos a oportunidade de votar pelo sim. do Brasil. Sim. pelo impeachment.Sr. Presidente, em nome da minha família, do meu Estado, do meu Município, São João de Meriti, daquele povo, que acredita no Governo Federal, que acredita no nosso mandato; em nome da 
Baixada Fluminense, eu quero dizer que voto sim.

Sr. Presidente, não sou golpista nem sou fascista. Estou votando aqui em nome do Brasil, do meu Estado do Rio de Janeiro, da minha cidade de São João de Meriti. O meu voto é pela minha 
família, pelos meus eleitores e pelo meu País. Que Deus nos abençoe! Voto sim ao impeachment
Sr. Presidente, com esperança, com amor e com muita fé na restauração do Brasil, eu voto como o povo quer que eu vote, como o povo do Rio de Janeiro, que eu amo, quer eu vote e como minha 
família me orientou a votar. Eu voto sim, Sr. Presidente.

Neste dia de glória para o povo brasileiro, um nome entrará para a história nesta data pela forma como conduziu os trabalhos desta Casa: Parabéns, Presidente Eduardo Cunha! Perderam em 
1964. Perderam agora em 2016. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve... Contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra a Folha de S.Paulo, pela 
memória do Cel. Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff! Pelo Exército de Caxias, pelas nossas Forças Armadas, por um Brasil acima de tudo, e por Deus acima de todos, o meu 
voto é sim!

Sr. Presidente, pelo Brasil, por todas as cidades do Rio de Janeiro, pelo eleitor que me colocou aqui, pelo trabalhador desempregado, pela minha família, eu digo: O verde de teu mar, oh, Angra 
dos Reis! A luz de teu luar, oh, Angra dos Reis! O brilho do teu sol, oh, Angra dos Reis! Sim pelo impeachment da Dilma!

Sr. Presidente, parafraseando o pastor Martin Luther King, nós não somos ainda aquilo que gostaríamos de ser. Não sabemos em quanto tempo seremos aquilo que gostaríamos de ser. Mas uma 
coisa é certa: nunca mais seremos os mesmos. Eu quero homenagear os mais de 50 milhões de evangélicos do Brasil, a Nação Cara de Leão, a minha querida família, a minha esposa Márcia 
Teixeira, os meus filhos, Diego e Tati Teixeira, por um tempo novo contra essa corrupção. Voto sim ao impeachment!

Feliz a nação cujo Deus é Senhor! Sr. Presidente, eu acredito nisso. Como Parlamentar do Estado do Rio de Janeiro, representando aqui não só o Estado, mas a minha cidade de Duque de Cax-
ias, com a responsabilidade de chegar a casa e olhar meus filhos e a minha família, eu voto sim. Sr. Presidente, quero, ao olhar para os meus filhos, Gabriel e Alice, construir um futuro melhor e 
encher de esperança este Brasil. Eu voto sim. Fora, Dilma! Fora PT!

Sr. Presidente, pela minha família, pelos meus filhos, pelo povo do Estado do Rio de Janeiro e pela população de Itaguaí, ordeira e trabalhadora, eu voto sim.Sr. Presidente, por Deus, em homenagem ao meu pai, Jorge Serfiotis, à minha família e aos meus amigos, por uma saúde digna, pela minha cidade de Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro, eu 
voto sim.

Pelo povo de Deus, em defesa da família, tão atacada por este Governo, em nome do povo do meu Estado do Ceará, tão enganado por este Governo, pelo meu partido, pelo PRB, que segue uni-
do, o meu voto é sim.

Na dificuldade, nós não podemos nos eximir da responsabilidade. Consciente da minha decisão, em nome da minha família, do povo de Juazeiro, do Crato, de Barbalha, da maioria do Cariri e da 
maioria do Ceará, em homenagem ao povo nordestino e respeitando a decisão do povo brasileiro, o meu voto é não.

Sr. Presidente, pela minha família, pelos meus amigos e colegas médicos, pelo povo do meu querido Estado, o Maranhão, que me deu a oportunidade de representá-lo hoje neste momento históri-
co, em especial pela minha querida Santa Inês e por Vitorino Freire, por um futuro melhor para o nosso Brasil, meu voto é sim!

Sr. Presidente, em nome de todos os moradores de Sorocaba e da nossa querida região, em nome da minha família, em nome daquelas pessoas que estão esperando atendimento nas portas dos 
hospitais deste País, contra a corrupção, contra a mentira, contra o populismo, a favor da volta dos empregos neste País e pelo Brasil, voto simpelo afastamento da Presidente Dilma.

Sr. Presidente, o povo brasileiro e o povo paulista clamam por justiça. Pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu neto Gabriel, o meu voto é sim.Sr. Presidente, eu vou votar pelas famílias que estão desesperadas, sem emprego, sem seu sustento, pelas famílias que estão com medo de perder o seu emprego, pelo desenvolvimento, pela 
geração de emprego, pela Nação brasileira, pelo Estado de São Paulo, pela minha consciência, pela minha mãe, pela memória do meu pai, pela minha cidade de Limeira, por ter acreditado em 
mim, eu voto sim, Sr. Presidente!

Pela minha família — pela Sandra, pela Érica, pelo Vítor, pelo Jorge e pelo meu neto que está chegando agora —, por Guarulhos, por São Paulo, pelo Brasil, o voto é sim.Por São Paulo, pela minha querida cidade de Itu e toda a região, pela minha família, por todos aqueles que confiaram o voto em mim, eu voto sim, Sr. Presidente. Viva o Brasil!Sr. Presidente, senhoras e senhores, pela legalidade, com muita responsabilidade e serenidade, em respeito à minha família, aos meus amigos, a todos os paulistas e aos brasileiros, meu voto é 
sim.

Sr. Presidente, eu, primeiro, agradeço a Deus pelo fato de estar neste momento nesta Casa. Em nome da minha família e pensando no futuro dos meus netos, Guilherme, Elisa e Gabriel; pensan-
do também nos 10 milhões de brasileiros que estão desempregados; pensando nos mais de 60 milhões de pessoas que estão com seu nome no SPC; pensando ainda no povo evangélico e nos 
meus eleitores de São Paulo; na esperança de que os brasileiros voltem a sonhar, voltem a sorrir, o meu voto é sim ao impeachment. Muito obrigado.

Cumprindo a minha obrigação constitucional de legislador e de fiscalizador, eu acolho a denúncia dos juristas que foi apresentada contra a Presidente Dilma Rousseff. Também, fazendo um jul-
gamento político, creio que não é o melhor Governo para este País. Mas, Sr. Presidente, com todo respeito institucional que tenho por V.Exa., espero que também esta Casa tenha a coerência de 
fazer com que o processo contra V.Exa. progrida, para que esta Casa também seja passada a limpo. Pelo Brasil, pelo meu Estado e pela honra da minha família, eu voto sim.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em um momento este País escolheu a bandeira vermelha, mas viu que errou e quer novamente o verde-amarelo, a ordem e o progresso. Esse povo que 
está aí fora não veio da Venezuela, não veio da Coreia do Norte. Eu queria aqui, em nome da minha família, em nome da minha região noroeste do Estado de São Paulo, da minha cidade natal, 
votar sim e registrar que William Woo, que é suplente, se estivesse aqui, também votaria sim, por um Brasil mais forte, um Brasil independente, um Brasil sem corrupção.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares brasileiros, pelo reencontro deste País maravilhoso com a sua esperança, porque não aguenta mais tanta afronta à Constituição, mentiras, impunidade e 
corrupção; pela minha família, meus filhos e meus pais, que me ensinaram valores e princípios; pelos paulistas, em especial os da minha terra natal; e pelos brasileiros, eu voto sim, pelo impeach-
ment.

Sr. Presidente, o meu Estado, o Estado de São Paulo, me deu a honra de ser o Deputado mais votado do Brasil, com 1.524.286 votos. Não poderia, de forma nenhuma, de forma nenhuma, fazer 
com que o povo do meu Estado se decepcionasse comigo. Pelo meu Estado, pela família brasileira, pela minha família, meus filhos, a geração dos meus filhos e a geração dos meus netos, eu voto 
sim ao impeachment, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, pelo futuro do meu filho, Breno, pela minha família, pela minha cidade de Ourinhos e região, pela minha querida Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo Brasil, pela honestidade 
e pela ética, em homenagem aos policiais militares que deram a sua vida pela sociedade, eu voto sim,pelo impeachment.

Saquearam a nossa República, mas hoje resgataremos a esperança do povo brasileiro. Pela minha querida cidade Barueri, pela minha família, o meu voto é sim. Sim ao processo de impeachment 
da Presidente Dilma.

Sr. Presidente, tenho a honra de iniciar a votação do Estado mais forte do nosso País. Em respeito à minha família, para honrar o futuro das minhas filhas, para ter fé no nosso País, trago aqui a 
representação de uma das maiores regiões do nosso País, que é o grande ABC paulista. Trago também a bandeira da minha cidade, São Bernardo do Campo. É pelo Brasil e por São Bernardo 
que eu voto sim, pelo impeachment da Presidente.

Sr. Presidente, em nome da minha família, em nome do meu Estado de Mato Grosso, em nome do Brasil, em nome do povo cristão, que detesta a corrupção, o meu voto é sim. Já dizia Olavo de 
Carvalho, na década de 90, que o PT daria no Brasil PT — Perda Total.

Pelo Brasil, pelo nosso Estado de Mato Grosso, pela minha querida Rondonópolis, pela minha família e, em especial, pela minha mulher, que neste momento luta pela vida, o voto é sim.
Meus colegas Deputados e Deputadas de todos os partidos, o Brasil chegou hoje ao juízo final de uma luta de quase 1 ano dizendo que o impeachment tinha que ocorrer. Que Deus ilumine este 
País! Pela nossa Pátria unida, não a do Brasil de nós e eles, porque o Brasil é um só — ninguém vai nos dividir —, em nome da minha família, do meu Mato Grosso, da minha cidade de Sinop, da 
nossa Pátria, eu voto sim, pelo Brasil.

Pela democracia, com tranquilidade, consciência plena, eu voto sim, pelo Tocantins, pelo Brasil e pela minha família.Pela minha família, pelos meus amigos, pelo melhor Estado, o Tocantins, e por Palmas, eu voto sim.
Sr. Presidente, ao contrário do que muitos querem fazer crer, uma eleição não dá o direito de saquear o Brasil. Por um País melhor; por mais esperança para a nossa população; por um novo futu-
ro para as novas gerações, eu voto em favor da minha família, do meu Estado, o Acre, e do Brasil. É sim, pelo impeachment! Fora, PT! Fora, roubalheira!Para que as famílias do Distrito Federal, do entorno e do Brasil voltem a sonhar, voltem a acreditar na geração de emprego, voltem a acreditar que o País tem jeito, eu voto sim, pelo impeachment.Em respeito à Constituição; em homenagem à minha família e aos meus eleitores; em homenagem ao aniversário da minha cidade — 56 anos da Capital da República; em homenagem ao povo 

brasileiro, voto sim. Fora, Dilma! Impeachment já!

Sr. Presidente, meus pais, desde cedo, ensinaram a mim, ao meu irmão e à minha irmã que ninguém nessa vida é melhor do que ninguém. Em homenagem ao ordenamento jurídico brasileiro, que 
permite a ampla defesa; em homenagem ao Estado Democrático de Direito, que nos permite estar aqui democraticamente; em homenagem à harmonia e à independência entre os Poderes, pilar 
fundamental do nosso sistema; em homenagem ao povo do Distrito Federal, que recebe todos, sempre, de braços abertos; e à minha família, o meu voto é sim, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, pela coerência de oito mandatos aqui nesta Casa, votando pela segunda vez pelo impeachment; pela minha mãe, que está em casa, já com 93 anos; infelizmente, na ausência do 
meu pai; pela minha família, esposa, filhos, netos e o primeiro bisneto, eu voto pelo impeachment.Por todos aqueles que não têm onde morar, por todos os brasileiros que tiveram os seus sonhos frustrados e por todas as famílias do meu Estado de Goiás — minha filha, você vai crescer num 

País melhor do aquele onde o seu pai cresceu —, o meu voto é sim.

Sr. Presidente, que Deus abençoe o nosso País! Que Deus tenha misericórdia de nossa Nação! Na defesa do Estado Democrático de Direito, contra a corrupção e a impunidade, contra a violência 
e a insegurança, na defesa da vida e da família, por Goiás, pelo Brasil, por minha família, pela dignidade do povo brasileiro, por esperança, por dias melhores, o meu voto e sim, Sr. Presidente.Sr. Presidente, pela minha família, por meus filhos, Estêvão e Amanda, pela minha esposa, pelos meus pais, pelo meu Estado de Goiás, pelo futuro do Brasil, eu digo sim. Viva o Brasil!Pátria amada, Pátria amada, seu filho Delegado Waldir não foge à luta. Por ti, Goiânia querida, por ti, Goiás, pelo meu País, por Deus, por minha família, pelas famílias e pelas pessoas de bem, o 

meu voto é sim. Fora Dilma! Fora Lula! Fora PT!

Sr. Presidente, neste momento histórico que vivo, agradeço a Deus por ter a oportunidade de ajudar o meu povo a limpar este País de mazelas, corrupção e malfeitos. Pela minha esposa, pelo 
meu filho e a minha filha, por toda a minha família, por toda esta Nação, pela cidade que me acolheu, Anápolis, por Goiás e pelo Brasil, o meu voto é sim.Pelos meus eleitores, pela minha cidade de Cacoal, pela minha família,pelos evangélicos, por meu Estado de Rondônia e pelo futuro do Brasil, eu voto sim.

Pela minha história, pela minha consciência, pela querida e amada população da BR-429 — é o momento também de aqui externar gratidão à Ministra Dilma Rousseff, que tirou aquela população 
do sofrimento —, pelo meu partido e pela unificação das famílias, dos partidos, da política, do povo de Rondônia, da juventude e das mulheres, eu voto sim, Sr. Presidente.Eu gostaria de, hoje, domingo, quando a população brasileira está nos assistindo, votar projetos para tirar o Brasil da lama. Agora, em respeito à minha família de Rondônia, aos meus eleitores de 

Rolim de Moura, de todas as cidades e do campo do Estado de Rondônia, eu vou votar sim, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, pelo povo destemido e pioneiro do Estado de Rondônia, que desbravou aquela região, pelo Brasil, pela minha família e em respeito aos meus eleitores, eu voto sim.Sr. Presidente, pela minha família, pelo povo do meu Estado, o Amazonas, pelo Brasil, para um Brasil melhor e para me reencontrar com a história, voto sim.Pelo meu Mato Grosso do Sul, por todos que foram às ruas pedir este momento, pelos agricultores, pela minha família e por uma nova esperança para o Brasil, eu voto sim.Porque nós temos um País para construir, por causa das famílias, por causa de Campo Grande, a morena mais linda do Brasil, pelo meu Mato Grosso do Sul e pelo Brasil, o voto é sim.Em respeito ao meu querido povo de Dourados, em respeito ao povo do Mato Grosso do Sul, em respeito ao povo brasileiro, em nome da minha família e por um novo Brasil, eu voto sim, Sr. Presi-

dente.
Sr. Presidente, porque é constitucional, porque é necessário —meu País precisa de um novo rumo —, pela minha família, pelo meu Mato Grosso do Sul, eu voto sim. Impeachment já! Viva o Brasil!

Em memória do meu pai, Paulo Wandscheer, que, tenho certeza, estaria mandando — ele nem pediria; ele mandaria — eu votar pela minha cidade, Fazenda Rio Grande, pelo meu Estado do 
Paraná, pela minha família e pelo meu Brasil querido, eu voto sim.

Sr. Presidente, fui eleito por paranaenses que acreditam no resgate da moralidade na política. Fui eleito pelo projeto de fé e política da renovação carismática católica no meu Estado do Paraná. 
Pela minha família, pela minha filha, pela minha esposa, pelo povo do Paraná, tenho orgulho em dizer: terra da Lava-Jato, avante! Polícia Federal! Sim ao impeachment.Sr. Presidente, em respeito à minha família, pelo povo brasileiro e do meu querido Pará, e em consideração e respeito à nação evangélica, o meu voto é sim.Sr. Presidente, por minha família, pela família quadrangular e evangélica em todo o Brasil, pelo Pará, eu voto sim. E feliz é a Nação cujo Deus é o Senhor. Que Deus continue abençoando o povo 

brasileiro!
Pedindo as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, pelo meu Estado do Pará, pela minha família, pela minha honra, pelas minhas duas filhas, sim, contra a corrupção!

Roraima, verás que o filho teu não foge à luta! O povo brasileiro merece respeito! Por um Brasil com justiça, igualdade social e sem corrupção, por uma Roraima desacorrentada, para que possa-
mos exercer o direito constitucional de ir e vir e por todas as famílias roraimenses, eu voto sim, Sr. Presidente.Sr. Presidente, meu querido Brasil, pela minha família; pelos que me fizeram chegar até aqui; pelos médicos do Brasil, para que sejam respeitados pelo próximo governo; pelos maçons do Brasil e 

pelo bem do povo brasileiro, eu voto sim, Sr. Presidente.
Com a minha consciência, pela minha família, por Roraima e pelo Brasil, eu voto sim, Sr. Presidente.Sr. Presidente, em nome das famílias gaúchas, em nome das pessoas que, com trabalho, constroem este País, eu voto sim.Em homenagem à minha família, aos meus amigos, aos gaúchos e às gaúchas e, especialmente, ao povo de Cachoeira do Sul, o voto é sim.Sr. Presidente, este é o momento de reescrever a ética e a democracia brasileira. Pela minha família, pela minha Canoas, pelos gaúchos e pelo Brasil, voto sim!Pela minha família, minha esposa, meus filhos, pelas famílias brasileiras, pelas crianças do Brasil, pela minha Santa Rosa, meu povo do Rio Grande, pelo Brasil, é sim, Sr. Presidente!Sr. Presidente, pela honra da minha família, pela minha cidade, Criciúma, por Santa Catarina e pela libertação do povo brasileiro, eu digo sim.Com a proteção de Deus e em respeito à minha família, em respeito aos meus amigos, em respeito à minha Castanhal, ao Estado do Pará e ao Brasil, meu voto é sim.Sr. Presidente, por minha família, pela minha guerreira Chapecó, pelo meu Estado de Santa Catarina e para quebrar a espinha dorsal dessa quadrilha, eu voto sim, Sr. Presidente.Pela minha família, pela minha querida cidade de Toledo, do meu Estado do Paraná, pelos agricultores do nosso Brasil, que estão fazendo com que este País ainda possa andar, o meu voto é sim.Sr. Presidente, pela unidade do Partido Progressista, que fechou questão em relação ao impeachment, pelos progressistas da minha família: Maria Victoria, Cida Borghetti, Silvio Barros, pelos pa-

ranaenses que represento e pela minha Maringá, o meu voto é sim.
Em respeito à minha família e à Constituição brasileira e representando a cidade de Ponta Grossa, a região dos Campos Gerais e o Estado do Paraná, o meu voto é sim.

Contra a ladroeira, contra a imposição desse partido de esquerda, que quer transformar este Brasil numa ditadura de esquerda, o meu voto é “sim”. Pelo impeachment, pelo Sérgio Moro, pelos 
evangélicos, pelo meu Brasil, pela minha família, voto sim.

Pelo povo de São Paulo nas ruas, com o espírito dos revolucionários de 1932; em respeito aos 59 milhões de votos contra o Estatuto do Desarmamento, em 2005; pelos militares de 1964, hoje e 
sempre; pelas polícias e, em nome de Deus e da família brasileira, é sim. E Lula e Dilma na cadeia.Sr. Presidente, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, à minha família, aos meus amigos, à minha querida cidade de Itu, à região, ao Estado de São Paulo e ao Brasil. Voto sim, Sr. Presi-

dente!
Com a ajuda de Deus, pela minha família, pelo povo brasileiro, pelos evangélicos da Nação toda, pelos meninos do MBL, pelo Vem Pra Rua Brasil — dizendo que o Olavo tem razão, Sr. Presiden-
te, dizendo tchau para essa querida e para o PT, Partido das Trevas —, eu voto sim ao impeachment, Sr. Presidente!

Sr. Presidente, hoje passaremos a limpo o Brasil. A voz do povo ecoará na Casa do Povo. Por São Paulo, pela minha família, pelo meu marido, Gabriel, e pelos meus dois filhos, Felipe e Rafael — 
eu sou Renata Abreu —, digo sim ao impeachment.

Prezado Presidente Eduardo Cunha, ocupei o cargo de Ministro de Estado do atual Governo e guardarei a gratidão comigo. Mas, honrando o nosso PMDB com lealdade, na condição de 
Secretário-Geral do PMDB, junto com o nosso honrado Presidente do partido, Michel Temer, acompanhando também a nossa bancada de Minas Gerais dos Deputados Federais, acompanhando 
também a bancada do PMDBda Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelo povo de Minas Gerais e também esperando o crescimento do transporte deste País, que está exatamente em uma 
situação agonizante, eu quero aqui dizer, Sr. Presidente, do fundo da minha alma, pensando na minha família, na minha esposa, nos meus filhos, nos meus netos e nos meus conterrâneos da 
minha querida Caratinga, que eu voto sim.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, dirijo-me a toda a população brasileira neste momento, em especial a todas as famílias e a nossa juventude mineira. Quero dizer que, pela retomada do 
crescimento no nosso País, por um País verdadeiramente melhor e fiscalmente responsável, pela renovação das esperanças nos corações de todos os brasileiros, por Minas Gerais e pelo Brasil, 
eu, Newton Cardoso Jr, voto sim.

Sr. Presidente, voto com a coerência de quem sempre fez oposição ao PT,apontando os seus erros, os seus equívocos e as suas mentiras, apontando os crimes de responsabilidade que causaram 
um rombo no Orçamento e essa farra com o dinheiro público, cuja conta quem paga é o cidadão. As empresas estão fechando, os pais e mães de família estão desempregados, roubaram o din-
heiro dos aposentados nos fundos de pensão. O remédio para um Governo irresponsável está previsto na Constituição e é o impeachment, realizado pelo Congresso e fiscalizado pelo Supremo 
Federal. Por isso, pelo amor à minha Paraíba e à minha família, meu voto é sim, Sr. Presidente.

Nada, nada justifica um voto que faça o Brasil sofrer. Hoje, nesta Casa, somos chamados para fazer parte da história. Hoje lembrei fortemente do meu pai, que me ensinou os valores da vida, os 
valores éticos e a política feita em compromisso com o povo. Por Jaboatão de Guararapes, por Pernambuco, pela família brasileira, pela minha esposa e pelos meus filhos, digo sim ao impeach-
ment.
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Poesia prática
fácil de dizer

fazer qualquer coisa que não seja nada em particular (Barry)

ler o que se lê ao ler  (Acconci)

desenhar com palavras (LeWitt)

descrever o estado após o coito (Graham)

descrever uma vida inteira em 500 palavras (Mullican, Wilding)

fazer um poema com o poema que falta (Nannucci)

mostrar um homem mijando da privada (Nauman)

restituir os movimentos brownianos do pensamento (A&L)

fazer escultura na escala do planeta (Weiner)

fazer arte que não seja chata (Baldessari)

fazer escultura com o tempo (Huebler, Burgy)

fazer o retrato da humanidade (Huebler)

fazer pintura com o ar (Barry)

observar o tempo que passa (Burgin)

fazer um livro que é sua própria descrição (Kosuth, Graham)

definir um ponto (Huebler)

escrever sua vida em tempo real (Lozano)

escutar uma árvore crescer (Nauman)

calcular o infinito (Venet)

saber o que não se sabe (Wilson)

Fabrice Reymond
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