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Resumo

Este trabalho busca testar o fluir da mediação artística enquanto ferramenta complexificadora do en-
tendimento da nossa relação com o mundo. Busca explorar a possibilidade de, a partir de uma resposta 
prática, determinar um processo reativo de abertura. Num primeiro momento, parte-se de um conjunto 
de textos para se desenvolver uma espécie de esboço escrito do que é a segunda parte do trabalho: uma 
resposta decididamente prática e material aos conceitos abordados na primeira parte: a ferramenta ma-
terializa-se em Caneta. Ainda uma terceira geração de reações aparece buscando confirmar o êxito das 
gerações anteriores na tarefa da produção do vácuo que se buscou.

Nesse sentido, não há a perseguição de um fechamento qualquer. Mas sim, a procura por uma postu-
ra eficiente para a produção do máximo de inconsistência na compreensão de nosso tatear cotidiano 
e, principalmente, do menos cotidiano tatear do tatear em si. Uma tentativa de complexificação da 
mediação artística. 

Como pretexto, quase em segundo plano, debruça-se este trabalho sobre a discussão em torno da cons-
trução - e algumas das recentes tentativas de desconstrução - da dicotomia clássica entre sujeito e objeto, 
que têm ocupado boa parte da atividade intelectual humana. Parte da semiologia, passando pela fenome-
nologia e chega nas mais recentes proposições em torno da Ontologia Orientada aos Objetos.

Palavras-chave

símbolo x índice ou metáfora x analogia;
sujeito – objeto – representação;
mediação;
atores/traduções;
alçamento;
redução;
?
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Introdução

Como é suposto, esta introdução é escrita depois do trabalho terminado. Se antecipa atrasada. Talvez seja 
a única parte deste documento que fala sobre algo, porque todo resto tenta assumidamente ser algo em 
si: um objeto com todos os seus ruídos. Todos os textos são objetos. E, como objetos, são inesgotáveis: é 
uma das suposições sobre a qual este trabalho se debruça. Mas este assume-se como tal e por isso celebra 
a própria inesgotabilidade. Esta introdução aparece então mais clara do que todo o resto que parecerá 
possivelmente mais turvo.

Este não é um trabalho teórico. Há letras, porém é um trabalho que se escreve em tempo real. Não há en-
cenação. A ordem em que se apresentaram os fatos está na ordem em que os fatos se apresentaram. Signi-
fica que algumas passagens surgem apenas para serem ultrapassadas logo após. Tem seu quê de índice, de 
diário. Roland Barthes fala sobre reagirmos quando nosso discurso se torna excessivamente consistente. 
Esta talvez seja a chave para o que se segue: uma busca sistemática por mais e mais inconsistência através 
do exercício de reações sucessivas. Esse parece mesmo ser o resumo do que foi este trabalho.

E este é um trabalho prático. Mesmo o escrito. Porém, entre as reações sucessivas há uma que é material, 
um objeto físico que pode fazer parecer que todo o resto feito de letras seja mais teórico. Evitemos esse 
engano. Tudo o que se segue são reações: tentativas de adicionar inconsistência ao discurso que vinha 
sempre insistindo por tornar-se cada vez mais consistente. Porque isto é o que fazemos: procuramos 
quase que por instinto organizar as coisas, encaixar tudo. Assim, a reação tem que ser consciente, assu-
midamente uma busca por complicação.

É um texto fragmentário. Cada fragmento, uma reação. Há uma certa estrutura artificial: agrupam-se frag-
mentos. Afinal há algo de encenação: se organiza em três ondas de reações, às quais chamei de gerações.

A primeira geração de reações partiu muito por acaso da semiótica. O indexal apareceu como possível 
oposição ao simbólico e passou a insinuar-se o que tem sido a divisão clássica entre objetos e sujeitos. 
Procurando-se entender as tentativas de ultrapassar essa divisão chegou-se, ao final desta primeira parte, 
na abordagem fenomenológica de Merleau-Ponty: o foco sai do sujeito e do objeto e se concentra na me-
diação entre eles. Esta primeira geração é composta de reações escritas aos textos de autores que íam sur-
gindo e que pareciam encaixar-se como peças no que, àquela altura, era ainda uma espécie de rascunho 
do que viria a ser a próxima geração. Porque algo muito consistente começava a aparecer na confusão do 
conjunto e assim, em reação, surgiu a…

…Segunda geração de reações, o tal objeto físico, a materialização de algo que não é texto. Chamei esse 
objeto de Caneta. É uma reação como as outras, uma tentativa de complicar as coisas. A invenção de um 
problema. A construção de uma complicação. De algo suficientemente inconsistente para ser capaz de 
justificar uma nova rodada de reações. É a abertura de uma espécie de vácuo. Esse vácuo, aqui, é a Caneta.

Na terceira geração de reações, ao mesmo tempo em que vai-se procurando entender e encaixar a Ca-
neta, vai-se tentando complicar seu entendimento. Ao mesmo tempo em que tenta-se preencher o vácuo, 
procura-se ampliá-lo. Esta terceira geração é composta de reações escritas à Caneta. Sendo que, a dada 
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altura, a teoria que se acessou antes para compor o que foi a primeira geração de reações, passou a não 
dar conta de complicar a Caneta. Aparece Bruno Latour denunciando o fracasso do esforço fenomenoló-
gico em ultrapassar a divisão sujeito e objeto e aparece Graham Harman, junto com Latour, oferecendo 
ainda uma alternativa mais atual: a sobreposição de todos os atores, sujeitos e objetos. Já aqui, no final do 
trabalho, uma capilarização insustentável dos caminhos que o discurso vinha sondando torna impossível 
o prosseguimento. O trabalho acaba como não poderia deixar de ser: diluindo-se abruptamente.

Ao final não há conclusões, há a constatação de um movimento: apesar de não haver-se chegado a lugar 
algum, claramente saiu-se do lugar. Ainda pode-se pensar que tudo não passe de um objeto – a Caneta 
– cercado de discurso, no fim, mais objetos. Tudo formando este objeto maior, este trabalho. Talvez seja 
a melhor maneira de se interagir com este documento: como se fosse uma exposição de objetos relacio-
nados reunidos dentro de um objeto maior: a exposição em si.

Resta informar que algumas reações são, umas mais, outras menos, reproduções do que se lia. Para faci-
litar, procurou-se deixar o que são reflexões decididamente mais pessoais dentro de [ ].
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Guia

[Este é um guia feito de fragmentos de um livro fragmentário. Um primeiro movimento antes das gerações 
de reações. Um movimento que contém já, ele próprio, a sugestão das reações, neste guia estão as diretri-
zes para a fabricação do resto, estão as origens das posturas que foram assumidas para essa construção.

São fragmentos retirados do livro Roland Barthes por Roland Barthes de 1975 e pode ser de algum in-
teresse o fato de que essa foi a primeira obra consultada para se iniciar a concretizar este trabalho e que 
chegou-se a ela por sugestão do acaso e do erro.

Acaso: “a ordem milenária e louca das letras” já reproduzindo Barthes. É que o “B” vinha bem em cima 
na curta bibliografia inicial organizada em ordem alfabética.

Erro: foi consultado na busca de “A Morte do Autor”, texto que, depois percebeu-se, está em outro lado.

Seja como for, aceitou-se a sugestão. Ou as sugestões: uma espécie de guia de escrita e também de leitura. 
E também de metodologia prática.]

*

“: os fragmentos são então pedras no perímetro do círculo: espalho-me em redor: todo o meu pequeno 
universo em migalhas; no centro, o quê?”

*

“Você é uma miscelânea de reacções: haverá em si alguma coisa primeira?”

“: a origem da obra não é a primeira influência, é a primeira postura: copia-se um papel, e depois, por 
metonímia, uma arte: começo a produzir reproduzindo aquele que eu gostaria de ser.”

“: evolui por ação dos autores de que trata progressivamente. O objeto indutor não é no entanto o autor 
de que falo, mas antes aquilo que ele me leva a dizer sobre ele: influencio-me a mim mesmo com a sua 
autorização: aquilo que digo dele obriga-me a pensá-lo de mim (ou não o pensar), etc.”

“: o autor reage quer ao discurso que o rodeia quer ao seu próprio discurso, quando um ou outro come-
çam a ser excessivamente consistentes.”

*

“Uma grande parte do nosso trabalho intelectual consiste em levantar suspeitas quanto a qualquer espécie 
de enunciado, revelando o encadear dos seus graus: essa gradação é infinita e a esse abismo aberto com cada 
palavra, a essa loucura da linguagem, chamamos cientificamente enunciação (abrimos esse abismo antes de 
mais por razões táticas: desfazer a enfatuação dos nossos enunciados, a arrogância da nossa ciência).”
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“: ‘no fundo é sempre assim’; e nasceu uma máxima. A máxima é uma espécie de frase-nome, e nomear é 
acalmar. Isto é de resto mais uma máxima: atenua o meu receio de parecer deslocado ao escrever máximas.”

“: condenado à autenticidade – à muralha de aspas.”

*

“Desenha-se então uma terceira visão: a das linguagens infinitamente escalonadas, dos parêntesis nunca 
fechados: visão utópica ao supor um leitor móvel, plural, que põe e tira aspas de modo lesto: começa a 
escrever comigo.”

“: nem um texto de vaidade, nem um texto de lucidez, mas um texto de aspas incertas, com parêntesis 
flutuantes.”





“O que pode ser mostrado não pode ser dito.”
Ludwig Wittgenstein

“–Say it, no ideas but in things-
nothing but the blank faces of the houses

and cylindrical trees”
William Carlos Williams

“Meu irmão veio correndo mostrar um brinquedo que
inventara com palavras. Era assim:

Besouros não trepam no abstrato.”
Manoel de Barros

“Esta é a vida vista pela vida. Posso não ter sentido mas é a  
mesma falta de sentido que tem a veia que pulsa.”

Clarice Lispector

“Observing versus living is the most profound difference here. The notion of endlessly 
observing rather than taking part links the artist with the ethnographer and the alien.”

Liam Gillick

“This is where the paradox lies; an artist concerned with  
lifelike art is an artist who does and does not make art.”

Allan Kaprow

“Já não se trata de confrontar o homem e a máquina para avaliar as correspondências, 
os prolongamentos, as substituições possíveis ou impossíveis entre ambos, mas de 

levá-los a comunicar entre si para mostrar como o homem compõe peça com a 
máquina, ou compõe peça com outra coisa para constituir uma máquina.”

Deleuze e Guattari



1. Primeira geração de reações 
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1.1 (Ainda) Roland Barthes

Fica parecendo: que há uma ligação entre a analogia e o analógico. Que o metafórico seja, de certa forma, 
o oposto do analógico. Da mesma forma que a metáfora seja da analogia.

Fica parecendo que Barthes reaja bem às metáforas, mas não às analogias. As analogias são denotativas: 
utopicamente respeitando o lugar das coisas: tudo é o que é, apenas parece-se com outra coisa. Num nível 
conotativo, as coisas são o que são e são algo mais, desviam-se: tornam-se metáforas. É que o analógico 
estabelece correspondências, mas não transfere. É, de certo modo, estático. O analógico, o denotativo, 
o estereótipo, o imóvel, o mundo. Versus: o metafórico, o conotativo, o paradoxo, o móvel, o humano. 
Poderiam ser versões de uma certa dicotomia clássica entre o sujeito e o objeto?

“: pouco interessa o sentido transportado, pouco interessa os termos do trajeto: apenas conta – e funda-
menta a metáfora – o transporte em si.”

“[…] mal uma forma é apercebida, forçosamente se assemelha a alguma coisa: a humanidade parece 
estar condenada à analogia – ou seja, ao fim e ao cabo, à Natureza.”

– Barthes, Roland (1975). Roland Barthes por Roland Barthes. Lisboa. Edições 70
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viver

analogia (analógico)

denotativo

imediato

esteriótipo

sólido

performativo para o artista
documentário

indexal

processual
não-codi�cado

aleatório
natural

poesia

signi�cante

viver

lifelike art
certeza
pronome
vazio
ausência/presença
sintoma
imobilidade
sombra
indicar
acaso
verdade
silêncio
urinol
brincadeira

certeza

ruído
vida
habilidade
texto
obra
mundano
objetivo
material
tátil
coisa
cru
corpo

mensagem sem código
grau zero

percepção
assombrado
?

mundohumano

um lápis na mão

(metafórico) metáfora

conotativo

mediato

paradoxo

�uido

performativo para o público
�cção

simbólico

forma/conteúdo
codi�cado

convenções
arti�cial

prosa

signi�cação

falar da vida

artlike art
mal-entendido

nome
cheio

representação
diagnóstico

desvio
imagem
explicar

tarô
mentira
discurso

fonte
jogo

aspas

linguagem
arte

fogo
nota de rodapé

título
profanação/sacrifício

subjetivo
imaterial

visual
conceito 

cozido
órgãos

hipercodi�cação
hipocodi�cação

pensamento
encarnado

domesticado

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
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[Sobre a lista: certo, a lista é também encenada, apenas ela. Quer dizer que continuou sendo construída 
na medida em que o trabalho avançava, quer dizer que contraria o tempo real. Significa que há coisas que 
estão nela que apareceram apenas depois. São encenações, ela e estes parágrafos falando dela. Mas é só, 
o resto é, por assim dizer: mais indexal.

Sobre a lista: posso utilizá-la, em uma possível metodologia prática, como algo que seja um gerador de 
mal-entendidos? Para reagir quando tudo ficar “excessivamente consistente”: porque do embaralha-
mento entre as duas colunas podem surgir respostas práticas, por exemplo: desviar um documento ou 
um reflexo artificial ou viver conotativamente ou um pronome de mentira ou discurso tátil ou vazio 
mal-entendido ou outras: resposta prática à qual pergunta teórica?]
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1.2 Rosalind Krauss parte 1

[Tanto na parte 1 como na parte 2 destas reações à Rosalind Krauss apresento quase reproduções de 
fragmentos, deixo ao final os números das páginas de onde foram buscados. São quase reproduções: o 
correto é ler estes fragmentos imaginando-se a “muralha de aspas” em cada palavra. Não tanto por se-
rem, de alguma forma, citações: palavras de outro. Mas porque, sendo palavras de outro escritas com as 
minhas, devem conter uma farta reserva de mal-entendido. São então “aspas de incerteza”.]

O índice é pronome. Fica parecendo de início que, para Rosalind Krauss, ele não tenha a ver apenas com 
ausência ou presença, que tenha mais a ver com estar vazio, com precisar ser preenchido para assumir algu-
ma significação. Melhor que vazio, em aberto: invoca um referente, ausente ou (tornado) presente (p. 69);

Que o índice seja quase um espelho. Em aberto: contém outra coisa: um reflexo. Um reflexo é uma som-
bra, um jogo de sombras: o reflexo no espelho não é feito de luz, mas de sombras (p. 70);

Fantasmas: o passado evocado*. Índice = fantasmas (p. 78-80);

Que o jogo de sombras da fotografia seja índice. Além do mais é analógico e invoca todo um mundo não 
codificado (p. 72-78). [Mas evoca também a câmera (toda codificada). Deixemos a fotografia de lado, por já];

Que um reflexo seja antes um reflexo, antes de qualquer convenção, antes de qualquer codificação. É forma 
(quase) sem conteúdo ou índice: não-significação (ou quase) e às vezes pode ser a significação em aberto 
(p. 72). [Por exemplo (embora ao contrário), nalgumas poesias: é quando o simbólico é esfregado no papel];

[Vou ter que falar em objetos selvagens em algum momento. Ou aqui já começa a ser dito: um objeto 
selvagem volta para o mundo: produz apenas indícios.]

O que resta ao humano que queira se dedicar ao índice? Esfregar o simbólico para simular reflexos? Poesia? 
Premissa: seria possível fazer algo como um desenho sem esfregar – nem minimamente – o simbólico? 
Hipótese: abrir mão do instrumento de desenho – lápis, carvão ou o que for -, abrir mão do papel e 
mesmo do bidimensional: gesticular no ar e reaprender gestos esquecidos e esquecer gestos aprendidos e 
dançar nu com o mundo para, no último instante, acabar por trair a premissa de uma forma muito sutil, 
bem Duchampiana: chamar essa dança de desenho e assim voltar a esfregar o simbólico (p. 77-78);

O índice: daquele que parece nos restar, feito com o sutil roçar da esfregona simbólica. Permaneçamos 
mais um pouco nos anos setenta. Com Krauss, nessa época em que Marcel Duchamp ainda não era tão 
batido (não?), nessa época em que não aceitamos o índice, no máximo flertamos com algum caráter 
indexal. Porque nem que seja uma nota de rodapé se faz sempre necessária, no último instante. É que 
todos precisam ainda de alguma camada de codificação. Senão aquilo tudo seria o mundo e o mundo 

*  Evocado ou invocado? O primeiro recorda uma presença, o segundo torna mesmo presente. Não são também quase 
antônimos ou quase sinônimos? Não caberiam na lista?
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não servia. Mesmo muito antes, Duchamp esculpiu algo com sua “própria matéria”* e aquilo é mundo. 
Escreveu a nota de rodapé: “Fonte” e de repente aquilo é uma escultura: o simbólico esfregado da manei-
ra mais sutil até então, não fosse assim estaria vazio (ou quase) de codificação/conotação: seria o mundo 
e o mundo não servia (p. 77-78);

Fica mesmo parecendo que o mundo seja índice e só. Podemos tentar gritar que estamos aqui: tentar 
unir-nos ao índice: o documento de uma presença – afinal não só algo em aberto – e o indício de algo que 
aconteceu em um espaço em algum tempo e as notas terminam com Krauss dedicando a última página 
e meia para falar e falar da presença e da presença e que estou aqui e que Duchamp não fez mais do que 
auto-retratos (e que estou aqui) (p. 78-81). Mas afinal também é uma ausência e ela sabe bem disso e esse 
é o fim das suas primeiras notas e boa parte das segundas:

1.3 – Rosalind Krauss parte 2

A mensagem sem código. Ou a simples presença (ausência) como única mensagem. Fica parecendo que, 
no índice, se houver algum discurso, alguma legenda: será o puro uso da linguagem, que em nada altera-
rá a tal presença que é a mensagem em si. Seria essa uma sugestão? Separar? Viver com uma legenda ao 
lado informando que se vive? Seria essa uma sugestão? Observar o que Krauss chamou de “movimento 
browniano do eu” (a simples presença). Sendo esse “observar” a parte humana da fórmula. Observar ou/e 
fazer uma observação (p. 59).

Fica parecendo que se para o índice não há equivalência (transferência, metáfora) e ele é uma 
quase-identidade (correspondência, analogia), que se “o índice é a impressão da realidade ou da 
natureza e de sua ordem ou de seus processos” – para citar Barthes sendo citado por Krauss; que se assim 
funciona o índice e se pudermos considerar a legenda como algo descolado, separado, uma camada de 
significação que ao final não anula a significação original: isto existe (existiu)! Que se a legenda apenas 
sobrepõe à significação uma significação a mais: isto existe e é uma coisa inteiramente nova (metáfora). 
Que se, se e se, então a pergunta que possa surgir será: o índice com a legenda não poderia ser conside-
rado como peça digna, isto sim, de um museu de história natural em vez de um museu de arte? Tudo 
em outras palavras: talvez aquela legenda em vez de chamar atenção ao fato de aquilo ser arte, convide 
apenas a se colocar atenção naquilo que legenda (fazer uma observação). É sobre desautomatização e 
essa é uma discussão mais interessante do que se aquilo é arte ou não (p. 59).

[Que seja uma opção: uma maneira bem humana de voltar ao mundo: fazendo observações: colocando 
legendas, utilizando o simbólico para apontar o indexal, colocando atenção, ou algo assim. Talvez não 
seja necessário despir-se: pode-se construir metáforas acerca das analogia, ou algo assim. Colocar vidro 
na comida para prestar atenção à mastigação. Ou algo assim.]

Ainda uma última vez sobre o índice, porque Krauss, por acaso, responde a uma breve crise que poderia 
se formar: por que afinal Charles Sanders Peirce incluiu o índice em sua semiologia? O que enxergou aí?  

*  Kelley, Mike (2004). The Uncanny. Cologne: Verlag der Buchhandlung Walther König
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É que o índice tem, por sutil que seja (ou nem por isso?), uma significação e um significante (e a se-
miologia afinal, trata dos signos): é que no índice, a significação coincide com o significante: comunica 
uma presença: significa que algo esteve ali (ausência): é tão simples? Em oposição ao funcionamento do 
símbolo, o índice é desembaraçado como é a natureza: é. É, e só. É que o símbolo depende de um jogo de 
convenções que vem a ser um jogo de fragmentação: colocar nomes nas partes (e “nomear é acalmar”) 
que ao final funcionarão com uma lógica interna, de certa forma separando o símbolo do mundo. O ín-
dice não. Ele não tem tanto uma lógica interna: tem algo como uma lógica externa: evoca o que não é ele 
mesmo. (p. 64) [E só: aproxima do mundo. O índice é descanso, é encher os pulmões com o ar da manhã 
em uma caminhada na mata longe de qualquer preocupação: é, bastante literalmente, esvaziar a cabeça.]

“[…] the transitory label of a natural event” (p. 64).

–  Krauss, Rosalind (1977). “Notes on the Index: Seventies Art in America”. In October, Vol. 3 (Spring, 1977),  
pp. 68-81. Cambridge, Massachusetts and London. The MIT Press

–  Krauss, Rosalind (1977). “Notes on the Index: Seventies Art in America”. Part 2. In October, Vol. 4  
(Autumn, 1977), pp. 58-67. Cambridge, Massachusetts and London. The MIT Press
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[Lendo o que Henri Focillon escreveu sobre Katsushika Hokusai, lembro da técnica do sumi-ê e me ocorre 
que ela talvez ofereça uma inversão: usa o que quase precisamente pode ser chamado de uma esfregona, 
como de resto são os pincéis, (não aquela esfregona metafórica de a pouco, mas uma esfregona mesmo, o 
objeto) com toda sua potencialidade para produção de ruído indexal usada para, em vez de ocultar essa 
indexicalidade, tomar partido dela: faz com que coincida com outra indexicalidade que se quer imitar, faz 
com que algo da materialidade de suas cerdas coincida com o que se espera que seja algo da materialidade 
de, por exemplo, um bambuzal. É muito precisamente o contrário de obter “a indexicalidade com o sutil 
roçar da esfregona simbólica”. É obter o simbólico com a vigorosa pressão da esfregona indexal.]

[Este jogo baseado em reações já faz, por si só, colocar atenção. Tudo salta se oferecendo para entrar aqui. 
Sinto o sumi-ê na boca e de repente a cada mastigada: o que é isto? Vidro? Serve?]

[Alinhei o indexal ao objeto e o simbólico ao sujeito e ficou desmembrado o tripé da semiótica. Amputei 
o ícone. Talvez ele trate de um terceiro vértice no que poderia vir a ser, afinal, não uma dicotomia, mas 
uma triangulação. Um vértice que, de alguma forma, una os dois outros através de uma terceira via que 
não seja o curto [x] na fórmula sujeito x objeto. Um desvio passando por um outro elemento que se ali-
nharia ao ícone, assim: sujeito x outro vértice x objeto. 

Como o ícone é o signo que depende de algum grau de semelhança com o objeto representado talvez ele 
pudesse alinhar-se mais diretamente do que os outros dois com algo como “a representação”.

1 - Entre o sujeito e o objeto está a representação

2 - Para aquém do objeto e da representação está o sujeito

3 - Para além da representação e do sujeito está o objeto

Sim, parece-se com um triângulo. Mas assim talvez o oposto ao mundo não seja a arte, como a lista de 
oposições sugeria. A arte não é mesmo desvio? Talvez a arte esteja mais alinhada com o terceiro vértice, 
um vértice que surge do desvio praticado em alternativa ao contato direto entre o sujeito e o objeto. Afi-
nal a arte depende de algum grau de semelhança com o mundo, não? Talvez então toda aquela lista esteja 
incompleta e imprecisa. Seria bom, já estava a parecer-me “excessivamente consistente”.]
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1.4 – Jorge Luis Borges, George Berkeley e Maurice Merleau-Ponty

“Los metafísicos de Tlön no buscan la verdad ni  
siquiera la verosimilitud: buscan el asombro.”

Jorge Luis Borges

[Um menino, essencialmente um menino, explica como o Papai Noel cava túneis pelo jardim de in-
fância: basta juntar uma mini-montanha de areia que ele virá pelos subsolos depositar um brinquedo 
qualquer: faço, crédulo.

Durmo mal. No dia seguinte será natal para mim. Nenhuma criança dorme bem na véspera de natal. 
Acordo e corro para a escola, direto para o pátio. Identifico e destruo minha mini-montanha. Ali dentro 
está um boneco articulado G.I. Joe. Essencialmente um boneco articulado G.I. Joe.

Foi real? Tanto quanto qualquer memória pode ser, foi.

Em Tlön, basta imaginar um objeto para que ele exista. Um objeto ideal.

O índice faz o mesmo. O índice é um dispositivo idealizador (e essencializante?): o carvão evoca o fogo e 
faz todos os fogos serem o mesmo fogo. Bem como uma impressão digital evoca um dedo e faz todos os 
dedos serem o mesmo dedo. Qualquer impressão digital – salvo análise forense – evoca todos nós porque 
evoca qualquer um de nós.

O índice no planeta de Borges: imagine-se cercado por rastros que nada evocam além de si mesmos. 
Onde tudo o que temos diante de nós está dentro de nós e apenas no agora. Onde o índice é apenas au-
sência, o que pode importar mais senão a presença? Em um planeta sem assombrações, pode interessar 
algo mais que não seja o assombro?

*

Passei apressado por uma folha caída. Era outono: o que chamou mais atenção foi a cor viva e a espécie: 
de uma tropicalidade deslocada. Algum assombro – alguém a colocou ali. Tive que voltar e recolhê-la e 
só então comecei a perceber que era uma folha de plástico, outro assombro – alguém a fez: nossos corpos, 
instrumentos de medição com a função de oferecer indícios que sustentem a idealização mais atualizada 
possível para um alguém que porventura nos habite.

*

Para deixar claro: acho que estou supondo que, se a assombração é da natureza, o assombro é do humano. 

De resto é apenas parte do jogo de encontrar mais sinônimos para a lista.]
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“Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admiten la menor réplica y no 
causan la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la tierra; del 
todo falso en Tlön. Las naciones de ese planeta son – congénitamente – idealistas. Su lenguaje y 
las derivaciones de su lenguaje – la religión, las letras, la metafísica – presuponen el idealismo. 
El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio; es una serie heterogénea de actos 
independientes. […] Por ejemplo: no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay 
un verbo que sería en español lunecer o lunar […]

Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal […] la 
célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acu-
mulación de adjetivos. No se dice luna: se dice aéreo-claro sobre oscuro-redondo o anaranjado-
-tenue-del cielo o cualquier otra agregación. […] El hecho de que nadie crea en la realidad de los 
sustantivos hace, paradójicamente, que sea interminable su número.”

Jorge Luis Borges

Nota de rodapé.*

Fica parecendo que para George Berkeley, os objetos apenas existam na presença de um observador. Que 
apenas existam dentro de nossas cabeças. Deus seria responsável por manter a realidade do mundo en-
quanto não estivéssemos presentes. Mesmo excluindo-se Deus da fórmula, permanece o “argumento que 
não permite qualquer réplica” de que não podemos ter certeza de que algo exista fora de nós mesmos. De 
que não temos acesso direto aos objetos do mundo. De que não podemos ter certeza de sua materialida-
de. De que nossa interação com o exterior é sempre mediada por nossos sentidos.

Fica parecendo que nossa percepção ofereça uma representação do mundo. E que o fato de a repre-
sentação parecer coincidir tão perfeitamente com o mundo em si seja o que crie a confusão. Berkeley 
começou pela visão. Pela forma como percebemos a distância entre nós e os objetos. Observou que as 
imagens em nossas retinas são bidimensionais e que, por isso, nossos cérebros não são alimentados com 
a percepção visual da distância em si, mas realiza alguma espécie de truque que faz com que formemos a 
sensação de profundidade. Notamos um objeto, parece estar a certa distância e quando esticamos o braço 
e o tocamos está efetivamente onde parecia estar: o truque coincide com a realidade. Isso já era sabido. 
Mas na explicação oferecida por Berkeley do como o truque se forma é que está o que interessa aqui, no 
parágrafo que se segue:

O consenso até então era de que quanto mais perto está um objeto que nossos olhos foquem, maior é o 
ângulo formado entre as duas linhas imaginárias que partem do ponto focal até cada um de nossos olhos. 
E, de alguma forma, seríamos capazes de enxergar essas linhas imaginárias e calcular a distância a partir 

*  [Borges foi buscado com o intuito de adicionar inconsistência ao índice. Para gerar inconsistências como as da reflexão 
sobre o assombro (enxertada, deslocada: que não importa muito, está ali mais para justificar esta nota de rodapé). Borges 
parecia tratar da relação sujeito x objeto de uma forma complicadora. Como funcionaria o índice em Tlön? Como 
funciona o pronome onde não há nomes? Como pode um objeto ter estado presente sem que um sujeito também estivesse? 
 Como pode a lua conter crateras? 
Foi plenamente fortuito que Borges levasse a Berkeley.]
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dos tais ângulos com alguma espécie de trigonometria inata. Para Berkeley isso era tudo muito absurdo, 
para ele o mundo existe apenas dentro de nossas cabeças e não há coisas como linhas imaginárias fora delas. 
Algo deveria estar acontecendo dentro de nós que nos permitisse fabricar a profundidade. A solução de 
Berkeley: a visão depende do tato: nossos olhos giram dentro de nossos crânios para ajustar o ponto focal 
conforme a distância: sentindo a posição atual dos olhos (tato) e, a partir da experiência adquirida em uma 
vida esticando o braço e checando a informação recebida, seríamos capazes de saber, com a visão e com o 
tato, automaticamente, a que distância está alguma coisa que enxergamos. Quer dizer que mesmo ao não 
tocar algo diretamente, estaríamos utilizando o tato constantemente para lidar visualmente com o mundo.

“Mais diretamente do que as outras dimensões do espaço, a profundidade nos obriga a rejeitar 
o prejuízo do mundo e a reencontrar a experiência primordial onde ele brota; entre todas as 
dimensões, ela é, por assim dizer, a mais “existencial”, porque – é isso que há de verdadeiro no 
argumento de Berkeley – ela não se indica no próprio objeto, evidentemente ela pertence à 
perspectiva e não às coisas; portanto, ela não pode nem ser extraída destas, nem ser posta nelas 
pela consciência; ela anuncia um certo elo indissolúvel entre as coisas e mim, pelo qual estou si-
tuado diante delas […] Reencontrando a visão da profundidade, quer dizer, uma profundidade 
que ainda não está objetivada e constituída de pontos exteriores uns aos outros, ultrapassare-
mos mais uma vez as alternativas clássicas e precisaremos a relação entre o sujeito e o objeto.”

Maurice Merleau-Ponty

[Que boa parte da filosofia se divida em duas correntes: a realidade está fora de nossas cabeças ou ela está 
dentro de nossas cabeças. Se for mesmo assim, então talvez seja ainda certo afirmar que Berkeley tenha 
sido um ponto de culminância dos que se agrupam no segundo grupo: tudo o que há são nossas expe-
riências e percepções. Enclausurou-nos dentro de nós. Poderíamos falar de uma inversão entre Berkeley 
e Merleau-Ponty? Um outro arranjo: somos nós quem estamos inteiros dentro da realidade?]
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Antes de prosseguir, sobre o tato, testemos sete arrumações despreocupadas com contradições internas:

Tato 1: Sucessão de acontecimentos: temos longe de nós um objeto, podemos vê-lo; o objeto se aproxima 
de nós ou nós dele, cada vez mais perto de nossos olhos; já ao alcance da mão; estendemos a mão e toca-
mos o objeto. Que nossa mão inevitavelmente substitua a visão: não podemos ver o que tocamos porque 
nossa mão interpõe-se. Por isso a visão nos afasta porque ver é não tocar. Há uma certa alternância, 
porque onde cessa um começa a outra, o tato e a visão.

Tato 2: Que haja complementaridade também, uma experiência mais radical: nos aproximamos sempre 
e cada vez mais do tal objeto sem tocá-lo com a mão; aproximamo-lo de nosso olho, aproximamos mais 
e mais; já temos o objeto quase junto da superfície de nosso olho; contato: tocamos com o olho. Agora, o 
olho também é tato, afinal, de uma maneira bem direta, ele sente a superfície do objeto no momento em 
que ele toca-nos a córnea. Sentimos o contato do objeto em nosso olho, mas dessa vez é o próprio objeto 
quem bloqueia a luz que nos permitiria enxergá-lo. Esta é uma hipótese: buscar esse orifício como exce-
ção. O ponto (dois pontos) em nossa superfície onde acontece de maneira mais evidente a tal inversão, 
nossas pupilas: a visão deixando de ser visão no preciso momento em que se torna tato. Mais ainda, a 
pele também não enxerga quando sente o calor do sol? Esta é uma hipótese. Dois sentidos que são um.

Tato 3: Merleau-Ponty explica quase com as mesmas seguintes palavras que a visão binocular não é a 
sobreposição de duas visões monoculares e que quando os dois olhos trabalham, trabalham em sinergia 
formando uma imagem que seria então de outra ordem, uma coisa mais complicada do que a simples 
sobreposição. Mas se fechamos um olho, toda a complicação se dissolve. A visão monocular aceita menos 
complicações. É simples como a fotografia que só não é simples por ser fotografia. É, de certa forma, ainda 
mais analógica do que a fotografia. Simples como o olfato, o paladar e a audição. Pode ser que a compli-
cação esteja na percepção da distância. As questões que envolvem a primeira pessoa, o tempo real, o fato 
de estarmos presentes no presente passam talvez pela sensação de profundidade e talvez o que a visão 
resolva através de um truque, o tato sequer precise resolver. Esticando os conceitos para além do que eles 
talvez aguentem: o tato é de certa forma ainda mais analógico, na medida em que respeita a superfície das 
coisas, não as muda de lugar. Talvez a linguagem dos objetos afinal passe pelo tato e só por ele. Esfregar 
superfícies. E o índice que vale é apenas aquele que deixa marcas na superfície dos corpos que se tocam. 

Tato 4:
Visão: vejo uma coisa. Não: vejo o que vejo. O que vejo é outra coisa. Não vejo a coisa. A visão é mediata.
Tato: toco uma coisa. A coisa que toco é a própria coisa. O tato é imediato.

Tato 5: Que o fato óbvio porém contraintuitivo seja este: o olho capta a luz refletida, não o objeto. Mas a 
pele também. Enxergamos com nossas peles o calor do sol por exemplo. Para o olho é um pouco menos 
evidente que seja a luz que nos alcance: é contraintuitivo pensar que o que vemos não é o objeto. Dizemos 
que vemos o sol, por exemplo. Mas quando pensamos na pele, é muito claro: recebemos o calor do sol, 
não o sol. É a luz dele que se choca conosco. Enfim e bem direto: é o calor que nossa pele enxerga e não 
o sol em si. É óbvio porque o tato é contato físico direto e ninguém pode tocar o sol. Mas então qual é a 
diferença entre pele e olho? Talvez nenhuma. Talvez a visão sequer exista. Talvez seja tudo apenas tato. 
Talvez seja tudo um roçar de superfícies no final das contas. A superfície da luz com a do olho. A do som 
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com a do ouvido. A do alimento com a da língua. A de pequenos fragmentos com a do nariz. Tudo tato. 
Nos colocamos em certo pé de igualdade com o mundo: também as pedras se aquecem ao sol: um roçar 
de superfícies. Então, afirmar que o tato seja imediato e que a visão seja mediata pode, se quisermos fazer 
menos sentido. Tudo é imediato, apenas acessam-se materialidades diferentes. O olho toca.

Tato 6: Que o índice seja a linguagem dos objetos.

Tato 7:
Que a materialidade do olho interaja com a materialidade da luz. É o roçar de superfícies. A visão em 
última análise, é tato. Todos os sentidos, no limite: tato. Porque se trata sempre de alguma materialidade;

Que não haja uma preferência do objeto que tem a mesma materialidade da mão, pelo toque da mão. 
Ele também vibra com a voz, também absorve o aroma das partículas e o sal dos poros. Qualquer objeto 
negocia com os sujeitos de igual para igual, mas apenas o toque da mão oferece contato direto com os 
objetos que compartilham essa materialidade para a qual talvez não haja melhor definição do que: a ma-
terialidade que se oferece para o toque da mão. Só é possível tocar o que é possível tocar;

Alguém mencionou o fato de o momento do clique fotográfico ser o único momento de cegueira do fo-
tógrafo. O espelho se ergue, interrompendo o fluxo de luz que antes ía para dentro do olho do fotógrafo 
deixando o tal fluxo passar para o fundo da câmera, onde o espera o filme. É uma fração de segundo, mas 
é às cegas. Não é assim também o desenho? Às cegas. A ponta de um lápis bloqueia a visão do traço no 
preciso momento em que ele surge. Todo desenho é cego;*

Que, se alguém fizer um desenho do mundo, produzirá desenhos através do toque da mão com, por 
exemplo, o papel. Mas então o que se toca com a mão não é o mundo, é o desenho apenas. O desenho, 
por ser do universo do visível, assim como a visão, afasta das coisas do mundo que não sejam luz. Ver 
com o olho é não tocar com a mão;

Que nunca veja-se o traço que se desenha. Vê-se apenas o traço desenhado;

Que o desenho feito pelo esfregar de superfícies seja feito apenas na superfície dos objetos que se esfre-
gam: o papel também desenha no lápis;

Que um desenho que não seja apenas um roçar de superfícies não possa ser apenas um índice, mas 
também um roçar de superfícies que seja apenas índice não pode ser um desenho, será apenas vida 
(a coisa do Duchamp);

Que talvez não seja possível realizar um desenho que seja inteiro índice. Mas é possível produzir um 
índice que seja desenho. Basta nomeá-lo. (Ainda a coisa do Duchamp.) É a diferença entre transformar 
um gesto em desenho (possível) ou um desenho em gesto (possível?);

*  [Apareceu o desenho de forma um tanto abrupta. Paciência. A partir de agora ele permanece. Sim, o terceiro vértice  
do triângulo sujeito x representação x objeto, o vértice representação, neste trabalho, tem algo a ver com desenho.]
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Que ao tatear com as mãos o mundo não produzam-se desenhos (depois de nomeados) que não estejam 
impressos nas próprias superfícies de quem tateou: as do sujeito e do objeto;

Que possa-se então chamar de desenho o desgaste do grafite, só que então ele deixará de ser apenas índice. 
São efeitos da nota de rodapé: “o sutil roçar da esfregona simbólica” (Duchamp ainda e pela última vez);

Que a imagem produzida pelo toque da mão só seja acessível ao que toca e ao que é tocado. De resto, 
perde-se. A menos que acumule-se em suas superfícies ou memórias;

Que seja possível produzir um desenho apenas com o toque da mão? Mas que esse desenho só possa ser 
feito na superfície do próprio objeto desenhado – e da mão em si? Em forma de sulcos ou de calor ou de 
frio, humidade – etc – transmitidos de um ao outro? Que possa-se desenhar nosso contato com o mun-
do, o contato em si [x] e não um desenho do contato?
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“Ainda uma vez: a carne* de que falamos não é a matéria. Consiste no enovelamento do visível 
sôbre o corpo vidente, do tangível sôbre o corpo tangente, atestado sobretudo quando o corpo se 
vê, se toca vendo e tocando as coisas, de forma que, simultâneamente, como tangível, desce entre 
elas, como tangente, domina-as tôdas, extraindo de si próprio essa relação, e mesmo essa dupla 
relação, por deiscência ou fissão de sua massa. Essa concentração dos visíveis em tôrno de um 
dêles, ou esta explosão da massa do corpo em direção às coisas, que faz com que uma vibração 
de minha pele venha a ser o liso ou o rugoso, que eu seja olhos, os movimentos e os contornos 
das próprias coisas, esta relação mágica, êste pacto entre elas e mim, pelo qual lhes empresto 
meu corpo a fim de que nêle possam inscrever e dar-me, à semelhança delas, esta prega, esta 
cavidade central do visível que é minha visão, estas duas filas especulares do vidente e do visível, 
do palpador e do palpado, formam um sistema perfeitamente ligado no qual me baseio, defi-
nem uma visão em geral e um estilo constante da visibilidade de que não poderei desfazer-me, 
ainda que tal visão particular se revele ilusória, pois fico certo, então, de que, olhando melhor, 
teria tido a verdadeira visão, e que em todo o caso, aquela ou outra, sempre existe uma. A carne 
(a do mundo ou a minha) não é contingência, caos, mas textura que regressa a si e convém a si 
mesma. Nunca verei minhas retinas, mas estou absolutamente certo de que alguém encontrará 
no fundo dos meus globos oculares essas membranas embaciadas e secretas.”

Maurice Merleau-Ponty

*  Algo sobre a escolha de palavras. 
No original em francês Chair. Que aparece assim na Nouveau Larousse Élémentaire de 1956: 
Chair n. f (du latin caro) – Substance molle, sanguine et organique de l’animal.  
Numa tradução literal: substância mole, sanguínea e orgânica do animal: a carne. 
“A Gramática, a mesma árida gramática, transforma-se em algo parecido a uma feitiçaria invocatória; as palavras 
ressuscitam revestidas de carne e osso, o substantivo em sua majestade substancial, o adjetivo, roupa transparente  
que o veste e dá cor como um verniz, e o verbo, anjo do movimento, que dá impulso à frase.” (Charles Baudelaire)
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Ainda, um ensaio para uma lista de quase-sinônimos do que seria um terceiro vértice do triângulo:

ícone
enovelamento

entrelaçamento
quiasma*

representação
mediação

desvio
desenho

arte
carne

[x]

*  Quiasme: elementos cruzados. O último sinônimo escolhido por Merleau-Ponty para o entrelaçamento. 
 O qui evoluiu do chi que no grego é a própria letra x. Fortuito.
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Fica parecendo “que”, de alguma forma, a fórmula sujeito x objeto continue contendo tudo: no centro o quê?

É o que (todos os quês) ficou parecendo.

–  Borges, Jorge Luis (2003). “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”. In Antología de la Literatura Fantástica  
[ed. Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares e Silvina Ocampo]. Buenos Aires: Editorial Sudamericana

–  Berkeley, George (1993). “An Essay towards a New Theory of Vision”. In Berkeley, George. Philosophical Works, 
including the Works on Vision [ed. Michael R. Ayers]. London: Everyman

–  Berkeley, George (1998). A Treatise Concerning the Principles of Human knowledge [Oxford Philosophical Texts, 
ed. Jonathan Dancy]. Oxford: Oxford University Press
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“Assim, ainda que fosse possível a existência de corpos fora da mente […] equivaleria a 
supor, sem razão alguma, que Deus criou inúmeros seres completamente inúteis, que não 
servem para nada.”

George Berkeley

“E isto, por sua vez, assenta naquele axioma ontológico fundacional ao pensamento direto 
modernista, ou seja, a distinção entre coisas como estão no mundo e conceitos vários e variá-
veis que as pessoas possam anexar-lhes.”

Martin Holbraad

“Se em qualquer direção que o homem se inclina tudo se transforma materialmente, simbo-
licamente e virtualmente; como não serem estas as novas paisagens de um novo sentimento 
do bucólico e do pastoril?”

João Maria Gusmão

“O ser é substituído pelo ter; um indivíduo nada mais é do que aqueles outros indivíduos que toca.”
Graham Harman

“Associado ao tacto, isto é, ao gesto e à pele, o háptico tem sido considerado um sentido de 
proximidade, de simpatia e de empatia com o objecto. O sentido háptico compreende a ideia 
de continuidade, contacto directo e ressonância.”

Patrícia Silveirinha Castello Branco 

“E interrogo-me se olhamos para as pessoas nesta conferência em Berlim sobre animismo, 
fascinadas por coisas e objetos como estando vivos, se eles não estarão inconscientemente a 
entrar num novo tempo de sonho causado pela sensação de catástrofe iminente, isto é, a voltar 
a um tempo antes do tempo onde as pedras andavam como os homens […]”

Michael Taussig

“Mesmo se o desenho é mimético, como se diz, reprodutivo, figurativo, representativo, mesmo 
se o modelo está presentemente diante do artista, é preciso que o traço proceda na noite. Ele 
escapa ao campo da visão. Não somente porque não é ainda visível, mas porque não pertence 
à ordem do espetáculo, da objetividade especular e aquilo então que ele faz advir não pode ser 
mimético em si. A heterogeneidade permanece abissal entre a coisa desenhada e o traço de-
senhando, seja ele entre uma coisa representada e a sua representação, o modelo e a imagem.”

Jacques Derrida
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“Entre a mão e a ferramenta começa uma amizade que não terá fim. Uma comunica à 
outra seu calor vivo e a molda perpetuamente. […] Então, o instrumento inerte torna-se 
alguma coisa de vivo.”

Henri Focillon

“(aqui, a fotografia se supera verdadeiramente a si própria: não é essa a única prova de sua 
arte? Anular-se como medium, não ser mais um signo, mas a coisa mesma?).”

Roland Barthes

“Todos os sentidos, incluindo a visão, são extensões do tato; os sentidos são especializações 
do tecido cutâneo, e todas as experiências sensoriais são variantes do tato e, portanto, relacio-
nadas à tatilidade. Nosso contato com o mundo se dá na linha divisória de nossas identidades 
pessoais, pelas partes especializadas de nossa membrana de revestimento.”

Juhani Pallasmaa

“Não há mais poder dos ícones. Por mais vivamente que ‘nos represente’ as florestas, as cida-
des, os homens, as batalhas, as tempestades, a gravura em talho-doce não se lhes assemelha: 
é apenas um pouco de tinta disposta aqui e ali sobre o papel. […] Ele só é a ‘imagem’ desse 
objeto com a condição de ‘não se assemelhar a ele.”

Maurice Merleau-Ponty
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[Começo a produzir reproduzindo: excluindo-se a seleção em si, o agrupamento dos fragmentos repro-
duzidos, o que houver de contributo meu até aqui, terá sido o resultado de mal-entendidos: terá sido o 
que foi mal reproduzido: terá sido não ter-se entendido direito. 

Estes fragmentos aqui reunidos são então “pedras no perímetro de um círculo: as migalhas de um pe-
queno universo”; no centro, o que se segue. Aqui se encerra esta acumulação, esta pilha de fragmentos e 
reações quase errática que foi toda esta primeira parte deste trabalho.]
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2. Segunda geração de reações: A Caneta
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Nota de rodapé.*

*  No centro o quê? A Caneta? Geograficamente e cronologicamente sim, no meio do trabalho e dividindo-o em um antes e um 
depois. Mas não estará o trabalho em si no centro? A forma como se forma uma resposta prática e a forma como a resposta 
prática gera novas perguntas, algo como um processo. É isto este trabalho: no centro nada, no centro ele mesmo, no centro 
a metodologia prática? Sequer importa muito o que está escrito, importa mais a forma que o que está escrito encontrou para 
brotar? De qualquer maneira, essa forma encontrou, também, a Caneta no centro.

  A Caneta: um afunilamento, o ponto onde tudo o que estava disperso se condensa em densidade momentânea, palpável por 
um instante, logo antes de expandir-se novamente, abrir-se como se o funil fosse virado de ponta cabeça.

  Esse gargalo é a Caneta, maíuscula porque é um nome próprio e não é uma caneta qualquer: trata-se desta caneta em especial, 
à qual chamei Caneta.

  Comecei chamando-a de máquina, por ser grande, articulada, complexa. Mas em algum momento ficou claro que era mesmo 
uma caneta: um instrumento que, acompanhando meus movimentos, produz marcas sobre um pedaço de papel que insinuam 
formas que mais ou menos coincidem com as formas de um objeto qualquer que eu queira representar. O processo para ob-
tenção dessas marcas é diverso. A maneira como acontece a tal coincidência das formas também. E a partir daí num efeito em 
cascata, tudo vai se tornando potencialmente diverso, tanto quanto se quiser.

  Uma breve descrição da forma e do funcionamento da Caneta: presa ao piso e ao teto, uma trave fixa, bem fixa de onde proje-
tam-se pantógrafos (a Caneta são três canetas, sendo que apenas uma utiliza tinta, outra está mais para lápis e outra carvão). 
Cada pantógrafo obedece a mesma lógica: de um lado a mão, ajustada em um dispositivo (hidráulico e/ou mecânico) que 
capture seus movimentos. Embaixo da mão, um objeto a ser representado, um modelo. A mão toca o objeto, palpa-o. Os mo-
vimentos desse palpar são capturados e transmitidos para o outro lado do pantógrafo, onde a ponta do instrumento produz 
marcas sobre um papel.

 E é apenas isso.

  O resto é efeito em cascata. Por exemplo, estas primeiras impressões:
  Quando produzo um índice sou, antes de tudo, um objeto;
  Com a Caneta produzo desenhos. São objetos, estes desenhos. Objetos novos que surgem imitando o espaço nulo entre super-

fícies: a da minha mão e a do modelo;
  São duplos índices estes desenhos? Meu toque com o objeto e o toque da Caneta com o papel? Uma dupla “entidade natural”?;
  O que estava restrito ao espaço nulo existente entre as superfícies que se roçam, a da mão e a do objeto enquanto em contato, 

agora se inscreve como uma casca, uma membrana com sua materialidade colada a do papel, uma fina camada visível aos 
olhos fazendo as vezes daquele espaço nulo visível à mão: assumindo seu lugar;

  Em um desenho feito pelo roçar de superfícies, quem faz o desenho não sou eu, não é o outro objeto, são ambos e nenhum. 
Quem faz o desenho é o tal espaço nulo: é o roçar em si;

  O roçar, incapturável. Refratário ao simbólico. A presença. Ao sol, uma luz, uma sombra projetada. O desenho: uma invo-
cação. Uma incorporação. Uma encarnação. Não, melhor: uma possessão. Um espírito habitando uma materialidade. Uma 
assombração e um assombro. Um reflexo feito para o assombro;

  Como se a luz pudesse ser fotografada. Não a imagem, mas a luz mesma. Uma fotografia do contato, a mediação feita foto. 
Por isso faz sentido falar algumas vezes sobre fotografia em um trabalho que trata de desenho. Estes desenhos são quase como 
fotografias, seguem lógicas parecidas, talvez;

  E a Caneta o que é? Não sei bem. É complicada, ao menos potencialmente complicada. Por isso interessa, se fosse simples, não 
interessaria. Ela exige. Preciso pensar para entendê-la. Preciso ler mais para entendê-la;

  Não uso a visão para buscar informação, nem para despejá-la em forma de desenho ao papel. É um desenho cego, duplamente 
cego, esfumou-se a primazia da visão. Força o desenho simbólico a funcionar como índice: um desenho que não foi desenha-
do, que se desenhou, como fazem os índices enfim;

  O desenho acabado: solto o objeto, abro os olhos e observo o desenho que se fez. Um desenho que fala de um tempo real em 
que eu não estive presente: aconteceu enquanto eu estava ausente dali, fazendo outra coisa em outro lado, palpando o mundo, 
vivendo em vez de pensar a vida;

  O modelo é externo. Mas também eu não sou externo? Estamos fora. Rendemo-nos à Caneta. Somos nós os portáteis. É uma 
inversão de ponto de vista. É um exercício de relatividade. Como seria se o transporte estivesse no meio? Como seria se o 
mundo, se sujeitos e objetos se movessem ao redor do que faz a ligação entre eles?;

  E os desenhos: são desenhos? São mais esculturas bidimensionais. São? Não são desenhos. São objetos, isto sim. Um achata-
mento da estrutura tridimensional invisível formada pelo trajeto da mão pela superfície do objeto ou pelo trajeto da superfície 
do objeto pela mão. Olho para eles ali pendurados e são como aparições. A incorporação de algo que não é nem o objeto nem 
meu gesto. Um objeto novo feito com a massa impalpável que é o contato. O contato de minha superfície com a superfície 
do mundo. Mas indiretamente. E por isso são objetos que carecem das características necessárias para serem considerados 
índices, mas que também não são de todo simbólicos. Em certo sentido não são nada simbólicos. Aspiram mesmo à tradução, 
nem um idioma nem outro mas a tradução em si, como se a tradução adquirisse corpo, não o traduzido, mas a tradução mes-
ma, como se entre um idioma e outro houvesse um espaço, como a luz ou o som que não são nem a imagem nem a música, 
mas algo no meio, são o que são, são o contato. Imagine enxergar a luz. Aspira a isto: uma coincidência do medium com a 
representação. O mediato tornado imediato e o imediato tornado mediato.

  E esta nota de rodapé? Sim, a Caneta está ali não como arte, mas como peça digna, isso sim, “de um museu de história natural”.



3. Terceira geração de reações
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3.1 – Triângulos

[Ao final da primeira geração de reações a lista de oposições entre sujeito e objeto transformava-se num 
triângulo. Assim se parece esse triângulo: nós e o mundo como vértices separados, formando a base do 
triângulo, uma base sem aresta formando um triângulo aberto embaixo, como uma letra V virada de 
ponta cabeça [Λ]. Aberto embaixo, porque a aresta que os ligava diretamente subiu, partiu-se e ganhou 
corpo, tornou-se vértice: o [x], a representação, a mediação, a terceira lista, no meio e no alto, ponto de 
onde agora partem novas arestas que se juntam ao sujeito e ao objeto abaixo. O que parece ser o desafio: 
tornar o triângulo, tanto quanto possível, um triângulo escaleno, achatado, o mais escaleno que se puder: 
tentar sobrepor ao máximo os catetos com a hipotenusa inexistente, tentar empurrar o [x] de volta para 
o seu lugar, mas sem que ele volte a ser o simples traço de antes: fazer com que o vértice da representação 
sobreponha-se a hipotenusa e torne-se o fluxo de conversação com a natureza, sem dissolver-se. Este 
é um pouco o desafio da Caneta, fazer da representação a nossa relação com o mundo, fazer com que 
coincidam: “viver, só que com um lápis na mão” e ver que marcas surgem: produzir, o mais consciente-
mente possível, através de um “discurso tátil”, índices: estar presente, tornar o subjetivo em objetivo, sem 
deixá-lo perder alguma dimensão simbólica. E sem cair na saída fácil da nota de rodapé.

Com a sugestão do triângulo em mente, comecei a repassar coisas a limpo. Tentando entender se faz 
sentido seguir tentando uma simplificação tão radical quanto um diagrama sintético como um triângulo. 
Algumas tentativas:

Um desenho:
Imagino que realizo um “desenho mimético, como se diz, reprodutivo, figurativo, representativo, destes 
em que o modelo está presentemente diante do artista”. É o triângulo na sua forma mais simples. Esta-
mos todos os três ali conectados porém separados: eu, o modelo e o desenho. Cada um cumprindo seu 
papel: o sujeito, o objeto e a representação. Aqui não há confusão, tudo encontra-se onde espera-se que 
se encontre cada coisa.

Os Blindfold Drawings de Claude Heath:
São desenhos cegos. Ele cola um ponto de referência no modelo e outro no papel, para que possa reco-
meçar a cada traço do mesmo ponto de partida. Com uma mão palpa o modelo e com a outra desenha, 
copiando o movimento da mão que palpa. 

O tato busca a informação e o tato desenha, mas são tatos diferentes, de mãos diferentes. Não há visão. 
Mas há um artista entre as duas mãos realizando a tradução do tato para o tato: em última análise e de 
uma forma apenas um pouco mais sutil, ainda será um desenho simbólico. Enquanto a Caneta usa pan-
tógrafos, na solução de Claude Heath ele mesmo, seu próprio corpo é o pantógrafo. Ele é o canal.

Nos Blindfold Drawings o que talvez achate um pouco o triângulo não é a questão do desenho cego com 
a dinâmica restrita ao tato, é o fato de ele procurar funcionar como um sismógrafo, de ele buscar imitar 
o movimento de uma mão que não está desenhando.
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A Frotagem:
Ocorreu-me que a Caneta funcionaria quase como uma frotagem. Mas a frotagem praticamente anula 
uma perna do triângulo, quase que pulveriza a aresta que liga a representação ao sujeito, é como um 
automatismo na medida em que é parecido com excluir-se do processo. A Caneta também me excluí, 
mas apenas do processo de desenho. Com ela, participo na produção do índice, não registrando-o ou 
criando as condições para que ele surja: mas produzindo de forma mais direta o índice: sou também eu 
quem sou desenhado. A frotagem é como assistir ao espetáculo da formação do índice (ou quase índi-
ce). Na frotagem, estou presente, sei o que faço, meu vértice está ali pela sua consciência, produzindo 
fricção. Mas sou de certa forma muito mais passivo. Sequer há muito tato envolvido, há no máximo 
uma ação mecânica que envolve o tato. A frotagem verte o mundo em representação, quase automa-
ticamente. Se há um triângulo, pode-se dizer que a aresta que liga o sujeito ao resto do conjunto está 
bastante apagada, quase sumindo.

O Sumi-ê:
O que é representado não é um índice, nem passa perto. O sumi-ê se aproveita do caráter indexal do 
pincel para imitar um índice. A verossimilhança adicionada da velocidade com que se obtém o resultado 
faz parecer que estamos próximos do terreno do fotograma, do puramente analógico. Mas é um truque. 
Na verdade o que é representado é sim um índice, porém é outro: é a materialidade do pincel imitando 
a materialidade do modelo: como seria se o modelo tivesse tocado diretamente o papel. No sumi-ê, o 
triângulo continua equilátero, tanto quanto num desenho de representação clássico, porém, é como se 
um novo vértice surgisse, com novas arestas, presas ao sujeito e à representação mas separados do objeto, 
apenas coincidindo formalmente com ele por um acaso provocado. O sumi-ê é o caso inusitado em que 
talvez o triângulo torne-se mesmo um quadrado.

Os Subway Drawings de William Anastasi:
Sentado no metrô, com uma folha de papel sobre suas pernas. Os braços suspensos, imóveis sobre a 
folha em branco, seguram canetas. Quando o veículo acelera, freia e realiza curvas, os braços do artista, 
sem oferecerem resistência, movimentam-se vítimas da inércia e produzem marcas que respondem ao 
próprio deslocamento da composição.

É como se não fosse um triângulo ou é como se o vértice do sujeito estivesse isolado, se parece com a fro-
tagem enfim, é coletar o discurso do mundo. É ausentar-se e tornar o corpo um instrumento inanimado 
de desenho. Mais ainda parecendo-se com um sismógrafo do que nos desenhos de Claude Heath, anulan-
do-se muito mais completamente, é a produção de um índice, é o movimento do mundo transformado 
em marcas, é o registro de suas convulsões. Há o truque de sempre (que serve para cada item desta lista): 
o sujeito aparece no fim, dando àquilo o nome de desenho (uma nova camada de simbólico), tornando 
tudo em um triângulo postumamente, mas nesse triângulo póstumo é como se o vértice do sujeito estives-
se muito afastado, precariamente soldado ao resto por uma aresta enxertada, daquelas que iriam embora 
caso a nota de rodapé também fosse (e não se fala mais no truque, estará, daqui para frente, subentendido).
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O Trans-Alp project de Tim Knowles:
De forma semelhante aos Subway Drawings, Tim Knowles captura os movimentos de um automóvel 
através de uma espécie de sismógrafo. Na verdade, exatamente um sismógrafo, instalado no porta-malas 
do veículo que ele, o próprio artista, dirige.

Aqui, o sujeito não anula-se, mas dissolve-se no mundo. Suas ações ao volante acabam convertidas em 
um diagrama dos movimentos sísmicos da terra em contato com o veículo. De certa forma, não há aqui 
um sujeito, ou há, mas está como que sobreposto ao objeto, se parece bastante com o que a Caneta talvez 
alcance e é um pouco também como no trabalho de Susan Morris.

Os NightWatch de Susan Morris:
Diagramas feitos a partir de dados recolhidos no decorrer de cinco anos durante os quais a artista utili-
zou, ininterruptamente, um dispositivo utilizado no diagnóstico de distúrbios do sono, capaz de medir 
pequenos movimentos das mãos. O que se espera que seja a representação aparece na forma de um dia-
grama que expõe algo dos movimentos da artista por um período de tempo. As zonas escuras quando 
ela dormia, as mais iluminadas quando ela estava ativa, a linha inteira iluminada, possivelmente de uma 
noite de insônia, os períodos em que acordou mais tarde, etc.

O trabalho de Susan Morris é uma boa fonte de inconsistência para a ideia do triângulo. É que há uma 
série de sobreposições. O fato de o que ela produzir ser um diagrama já complica as coisas, porque um 
diagrama tem algo de índice mas é muito claramente simbólico. E, no caso dos NigthWatch, tem ainda 
seu quê de ícone, já que é, de certa forma, um auto-retrato da artista. A artista é o sujeito, mas é também 
o objeto. Sobrepostos. Ainda há algo de sismógrafo, há ela e o mundo e a representação, mas estão de tal 
forma entrelaçados que pensar no triângulo acaba por se tornar um esforço um tanto precário.

As Live Transmissions de Morgan O’Hara:
A artista coloca-se diante de pessoas envolvidas em atividades que impliquem algum tipo de movimen-
to: dançam, tocam tambores, preparam macarrão. Com lápis e papel, a artista tenta fazer com que seus 
movimentos espelhem os movimentos daqueles envolvidos nas tais atividades.

Numa análise apressada, talvez pareça que se trate de um desenho clássico, com a diferença de que o mo-
delo é o movimento que o objeto faz em vez do objeto em si. Ainda estão ali a representação, o sujeito e 
o objeto e pode parecer que não há aqui nada que possa testar a consistência do triângulo. Porém, o que 
a artista produz se aproxima do índice na medida em que ela se excluí, tanto quanto pode, da operação. 
Ela é mesmo um canal. É como se ela se comportasse como uma câmera fotográfica: o mundo entra em 
uma extremidade e deposita algo de si na outra. É como se o vértice do sujeito encontrasse seu lugar bem 
no meio da aresta formada entre o objeto e a representação. Por que isso acontece? Um palpite: quando 
desenhamos, um desenho em sua configuração clássica, a do triângulo sem confusões, o que acabamos 
por desenhar é o movimento dos olhos percorrendo as formas do modelo. Isso ancora o sujeito bem fixo 
no seu lugar do triângulo porque o que é desenhado é claramente metafórico, uma outra coisa que não a 
coisa em si. Nas Live Transmissions, o olho acompanha um outro movimento que ele não inventa e que 
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é o movimento que acaba por colocar-se no papel. Não há uma reinterpretação, ou pretende-se que não 
haja, ao menos. O olhar é como que pilotado remotamente. Daí vem o quê de indexal e daí vem a con-
fusão que interessa aqui: desse quase automatismo, que faz com que seja quase o movimento do modelo 
em si que se deposite diretamente no papel.

Os Feed-Back Situation de Dennis Oppenheim:
O artista desenha nas costas do filho, algo que o menino procura copiar instantaneamente nas costas do 
pai. Nenhum dos dois vê o que vai sendo desenhado.

Para além da atuação complexa do tato, que poderia cruzar-se de alguma forma com a Caneta, interessa aqui a 
inconsistência que esse trabalho de Dennis Oppenheim joga sobre o arranjo do sujeito-representação-objeto. 
A única hipótese de se encontrar um triângulo aqui talvez seja colocando-se o menino no centro. Imagi-
nando-o como sujeito que copia os estímulos vindos de fora e que desenha movimento, mais ou menos 
como Morgan O’Hara, com a diferença de que sente o movimento em vez de vê-lo. Colocando-se o pai 
no centro torna-se muito complicado identificar os vértices do triângulo. O simples fato de nem todo 
desenho precisar ser um desenho de representação, coloca já tudo abaixo.

Dayana Lucas:
A fixação de um gesto, porém o gesto do próprio desenho. É a tentativa corajosa de produzir cons-
cientemente um índice, sem subterfúgios: diretamente sobre um papel com uma caneta na mão, sem 
mecanismos, sem truques.

Dayana Lucas consegue complicar definitivamente qualquer hipótese de organização redutora com sua 
tentativa de produção voluntária de um índice. Sobrepõe os vértices de formas tão ou mais complicadas 
do que ocorre com Dennis Oppenheim. A representação encontra-se com o objeto e o sujeito, formando 
uma quase-unidade, como que anulando-se mutuamente. É a aposta no desenho tornado gesto. É a ten-
tativa de materialização do tal “movimento browniano do eu”, de que falava Rosalind Krauss. A tentativa 
de produzir algo que seja – paradoxalmente – inteiramente indexal e inteiramente simbólico ao mesmo 
tempo. É, talvez, a implosão final do triângulo.

Instrumentos de Desenho e Meta-desenho:
Imediatamente antes de iniciar as movimentações que deram origem à Caneta, estive envolvido com o 
que chamei de instrumentos de Desenho e Meta-desenho. Andava ocupado em tentar algo que julgo ser 
semelhante ao que Dayana Lucas persegue: transformar o desenho em gesto. Como ela, tentava a abor-
dagem mais corajosa: com lápis sobre papel, sem subterfúgios. Dayana Lucas leva a coisa de maneira que 
me parece mais limpa. Sobre um papel realiza muito poucos traços (um ou dois) e imediatamente sabe 
o que aconteceu ali, se chegou ou não perto da meta. Eu vinha preenchendo folhas de papel com muitas 
marcas e o resultado era caótico: dividiam o mesmo espaço traços mais e menos exitosos no intento de 
produzir conscientemente um índice.
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Minha solução para tentar lidar com o caos passava pela construção de instrumentos que pudessem dar 
alguma indicação extra sobre o que vinha acontecendo no processo. Descobrir tipos de informação que, 
além do desenho, pudessem ser depositados no papel. Chamei essa informação extra de meta-desenho e 
consistia no registro do trajeto completo da mão sobre o papel, o registro do movimento de recuperação 
entre um traço e outro. Eram instrumentos que continuavam acompanhando (e registrando) meu movi-
mento mesmo enquanto eu não tocava intencionalmente o papel.

Revisitando os desenhos e meta-desenhos sob a luz do novo repertório que venho acessando, percebo 
que o que vinha fazendo era capturar, numa mesma superfície o simbólico e o seu negativo, como que 
reforçando a dicotomia, materializando-a em clara alternância. Eu, como sujeito, produzindo marcas em 
azul e eu, como objeto, produzindo marcas em vermelho. Em azul: meu esforço sempre mais ou menos 
falhado por produzir um índice, sempre falhado em alguma medida porque o simbólico sempre se im-
põe. Em vermelho: o índice que eu ía produzindo involuntariamente. Agora percebo que o que vinha 
chamando de meta-desenhos talvez fossem a metade índice que, sem precisar ser convidada, aparece 
entre cada movimento simbólico.

Bruno Algarve, 2018
“instrumentos de desenho e meta-desenho” 

e “desenho feito com a Nº11”.
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A Caneta:
Agora existe a Caneta. Está, mesmo agora, recém terminada mais uma versão dela (a segunda). Entrou 
em espiral: a flexibilidade das barras exigiu reforços que acrescentaram-lhe exagerado peso, entraram 
contrapesos que a deixaram ainda mais pesada, tudo fazendo a flexibilidade de outras partes se manifes-
tar, o que exigiu mais reforços e assim sucessivamente. A parte hidráulica, que deveria transmitir os mo-
vimentos mais sutis da mão, é incapaz de vencer o peso que a Caneta adquiriu. O pantógrafo, que deveria 
transmitir os movimentos mais amplos do braço tornou-se travado, vítima da flexibilidade dos materiais. 
De um lado a operação da Caneta se tornou incômoda e antinatural, é difícil abstrair o aparato. De outro 
lado, o desenho produzido é quase puro ruído indexal. O modelo dos primeiros testes era uma cadeira e 
vê-se uma cadeira ali, com algum esforço, mas o fato é que os movimentos da mão foram tão livremente 
reinterpretados pela materialidade da Caneta que o tatear da cadeira tornou-se o tatear da Caneta em si, 
da sua materialidade, de dentro para fora.

Fazendo de conta que ainda faz algum sentido falar em triângulos: no triângulo sujeito-representação-objeto, 
o objeto cadeira foi substituído quase completamente pelo objeto Caneta que se pretendia invisível, que 
se pretendia um canal, que se pretendia uma daquelas arestas [-] do triângulo, mas que invadiu a fórmu-
la, exigindo a posição de objeto. A representação representou mais a Caneta do que a cadeira.

O triângulo é mesmo demasiadamente redutor. Talvez o que ainda importe na fórmula sejam os [-], as 
arestas e não os vértices: do contato entre duas superfícies a parte mais importante talvez seja aquele 
espaço infinitesimal que tende para o nulo que há entre elas, esse espaço que chamamos de contato. De 
outra forma: quando dizemos que uma coisa toca outra, entre “uma coisa” e “outra” está aquele “toca” que 
decerto não pode ser ele mesmo tocado mas que, pelo jeito, manifesta-se em ocasiões muito especiais, ou 
talvez manifeste-se mesmo sempre.*

Seja então o arranjo que se puder imaginar no diagrama que se conseguir formar, para além de quais-
quer que sejam os vértices que representem os personagens do arranjo, da ideia já ultrapassada do 
triângulo mantém-se talvez ainda o fato de que pode-se afinal colocar atenção nas linhas imaginárias 
que ligam os vértices. Vou assim tirando minha atenção dos [x] para, aos poucos, ir me dando conta 
de que existem também os [-].

E mais uma vez, começo um texto sem saber onde vai chegar e descubro coisas que não sabia que sabia. 

O texto se escreve sozinho, arranca coisas de mim. Não será o texto outra forma de [-]?

Mas no fim, essas foram sugestões feitas pela materialidade da Caneta. E sobre ela, sobre essa materiali-
dade, passo agora a tentar entender mais algumas coisas.]

*  Tinha-me parecido que Merleau-Ponty, para tentar ultrapassar a fórmula sujeito x objeto, tenha ido buscar esse [x]  
que andava mais ou menos desapercebido no meio da fórmula. Pergunto: tendo o [x] ganhado protagonismo  
não podem também os espaços entre os elementos tornarem-se outros elementos ainda? Tornarem-se [-]? 
sujeito[-]x[-]objeto 
Tudo invertido: como que tentar inventar o mundo a partir da equação que o explica, a partir das partes  
que lá estavam sem função outra além de fazer a equação compreensível. Não é outra forma de convocar o acaso?
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3.2 – Seis arrumações despreocupadas com contradições internas:

[Materialidade 1: Penso na Caneta, faço rascunhos: ensaio o dispositivo no papel. Feitos a lápis, um risco 
é uma barra inflexível e sem peso; um ponto é uma articulação perfeitamente encaixada, sem possibili-
dade de folgas. Mas isso funciona assim na materialidade do rascunho. Quando a Caneta começa a tomar 
forma é tudo diferente. As barras envergam-se, tem peso, roçam-se, fazem ruídos desagradáveis, traba-
lham. Pensando sobre os objetos selvagens, os objetos que perderam sua função, que rebelaram-se contra 
seu utilitarismo, contra a domesticação: talvez um objeto não precise deixar completamente de funcionar 
para ser selvagem. Talvez os pequenos caprichos de seus materiais já sejam protestos de selvageria. Tal-
vez a linguagem dos objetos passe por aí: por sua materialidade, por como negam-se a funcionar com a 
mesma assepsia simbólica do rascunho. Talvez passe pela produção de ruído indexal.

Materialidade 2: Se produzo uma Caneta que de certa forma reage a tal e tal conceito elaborado por 
Merleau-Ponty, por Berkeley, por Borges, por Krauss, por Barthes, não estou querendo dar-lhes uma 
resposta, sequer é uma provocação. A reação é uma armadilha: que seja um mecanismo complicado e 
de difícil construção tem a utilidade imprevista de obriga-me a investir tempo no assunto, manejando 
aqueles conceitos. Confesso que já tenho algo do resultado antes mesmo de dar forma à Caneta, antes até 
de realizar os primeiros rascunhos. Sei mais ou menos o que virá e já começo a entender alguns aspec-
tos da teoria que vou tocando. Porém, aspectos novos surgem sempre e sempre, aperto os conceitos em 
minhas mãos e deles extraio mais algum suco, mas posso apertar mais e mais dependendo da duração 
do exercício. Dar forma, manusear uma materialidade complicada, procurar vencê-la, torná-la neutra: 
tornou-se tudo uma armadilha. É descobrir uma estratégia para fazer-me esticar a permanência e obri-
gar-me a apertar com cada vez mais força.

Materialidade 3: Por mais simbólica que seja a função de seja lá o objeto que seja, esse objeto é primeiro 
matéria que discursa sobre a própria materialidade. Que seja.

Materialidade 4: O índice é a linguagem dos materiais.

Materialidade 5: Se Alois Riegl e Erwin Panofsky colocam o visual ao lado do subjetivo e o tátil ao lado 
objetivo, quem sabe possa-se extrapolar: o visual, o sujeito, o simbólico, o metafórico, “o imaterial” de um 
lado e de outro o tátil, o objeto, o indexal, o analógico, “o material”. Qual o sentido de seguir construindo 
a lista se já a vou ultrapassando? Vou?

Materialidade 6: Suponho. Que haja mais gente que pense que a arte seja, de certo modo, oposta a vida. 
Que considere o mundo uma coisa selvagem, onde tudo é o que é, onde o máximo permitido é mesmo 
a analogia. Em oposição: a arte, metaforizante, que domestica uma coisa em outra. Não é bem assim: 
que nem sempre a metáfora seja arte é um complicante: resolve-se com a metáfora pela metáfora? Com 
aquilo que Giorgio Agamben comparou com a glória: o uso de nossa capacidade simbólica, pelo sim-
ples motivo de que a possuímos, como uma celebração? Ou como o gesto também de Agamben: que 
comunica a própria comunicabilidade? Essas confusões que não interessam agora aprofundar. Que 
seja então uma quase oposição. Porque o mundo admite a metáfora, mas a arte não admite a analogia. 
Não? Não importa. Segue.
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Suponho então que haja mais gente que, mais ou menos, faça a mesma divisão. Suponho: que haja entre 
eles alguns que sintam alguma insegurança em praticar essa arte que exige qualidades tão delicadas quan-
to, por exemplo, a sensibilidade. Afinal não é simples construir uma boa metáfora, que não seja óbvia pela 
simplicidade nem impenetrável pela complexidade. Os jogos da codificação. Algo assim. Insegurança.

Suponho e suponho que haja mais gente insegura. Suponho então que, entre eles, haja um grupo que 
opte por fazer arte sem fazer arte. Uma arte da negação. Parece que há mais de uma forma de se fazer 
isso e que sempre pode soar à resistência. Bartlebys, ou automatismos, ou lifelike art, ou o que seja. Eu: 
máquinas. Dispositivos mecânicos. Invisto toda minha capacidade simbólica convertendo matéria em 
coisas articuladas, pêndulos, alavancas, pontos de apoio, contrapesos, encaixes, reforços. Instrumentos 
construídos com matéria, contrariando sua natureza selvagem, sujeitando-a a minha vontade para que 
eu mesmo possa me comportar como objeto, transferindo para a matéria analógica a responsabilidade 
pela arte que não faço, dobrando-a, para que, enquanto seja eu a viver o mundo, seja ela, a Caneta, a 
matéria escravizada a falar por mim do mundo que vivo.

Sem mais suposições, o que ouso afirmar com alguma segurança – porque vai-se tornando um conheci-
mento mais ou menos empírico – é que somos mesmo feitos para domesticar e que o mundo é mesmo 
feito para… (ainda falta encontrar um antônimo adequado para “domesticar”) …digamos “tornar a ser 
selvagem”. Assim ocorre com a Caneta: de um lado eu, resistindo. Não quero a metáfora, quero o contato 
analógico com o mundo, delego à Caneta essa função. Porém meu contato direto com o mundo é afetado 
porque sou feito para a metáfora: sei que a Caneta está ocupada em construir um desenho enquanto eu 
mesmo poso de objeto e por saber já não me comporto tão naturalmente. Eu desenho, um pouco ao me-
nos, com a Caneta, altero meus movimentos em função dela. Fui feito para domesticar e é difícil escapar. 
Por outro lado a Caneta, sujeitada ao metafórico, também resiste. Está desconfortável. É um objeto e os 
objetos querem ser selvagens. (Conta-se que Ralf, o velho leão no zoológico da minha cidade, certa vez 
devorou a mão de um rapaz que se aproximou demais para impressionar a namorada.) A materialidade 
subjugada da Caneta quer voltar a ser simples materialidade: força a analogia, resiste à domesticação: cada 
parte insiste em possuir um peso, uma barra insiste em possuir alguma flexibilidade, os encaixes insistem 
em se desgastar com o movimento: tudo convertido em ruído e transladado para o desenho que se forma. 
O desenho, em tudo simbólico, que a Caneta é impingida a executar traz pequenos sussurros, em tudo in-
dexais. Pragueja. Reclama. Recusa-se. Prefere não jogar o jogo. São os materiais os verdadeiros Bartlebys.

A primeira vez em que ouvi falar de objetos selvagens, dramático, pensei que um objeto devesse deixar 
de funcionar completamente para se tornar selvagem. Mas não. Ele pode, eventualmente, protestar. Um 
rugido. Por exemplo: uma caneta não precisa deixar de funcionar para ser selvagem. Ela nos envia, antes, 
pequenos lembretes, uma leve falha na perna de uma letra: a caneta, presa em sua jaula, devorou mais 
uma mão. A materialidade é como um instinto. Ou mais até, é ela mesma quem é selvagem: talvez, ao 
invés de objeto selvagem, o mais preciso seja mesmo: matéria selvagem.] 



[Sim, será preciso ler mais.]
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3.3 – Bruno Latour

“[…] corpos inertes, incapazes de vontade e de preconceito, mais capazes de mostrar, de as-
sinar, de escrever e de rabiscar sobre os instrumentos de laboratório testemunhos dignos de 
fé. Estes não-humanos, privados de alma, mas aos quais é atribuído um sentido, chegam a ser 
mais confiáveis que o comum dos mortais, aos quais é atribuída uma vontade, mas que não 
possuem a capacidade de indicar, de forma confiável, os fenômenos.”

“Será então que devemos situar a prática da ciência no meio desta linha que liga o pólo objeto 
ao pólo sujeito? Ela é um híbrido ou uma mistura? Um pouco objeto e um pouco sujeito?”

[Tinha chegado então a um triângulo. E depois apareceu a Caneta. O problema, por um instante, tor-
nou-se: tinha quatro elementos – o sujeito; o objeto; a representação; a Caneta – para encaixar em um 
triângulo com três vértices. Porque a Caneta não é afinal apenas uma extensão de meu corpo. É, mas o 
que ela produz faz com que seja também algo mais. De qualquer forma, já ía o triângulo sendo comple-
tamente minado, enquanto surgia a Caneta.

Ainda forçando a ideia de um diagrama, talvez o próprio formato da Caneta, por alguma espécie de 
feitiçaria, possa conter um novo arranjo que encaixe tudo: trata-se de um pantógrafo, por acaso, trian-
gular. De um lado (vértice) o sujeito e o objeto, sobrepostos como talvez Bruno Latour achasse desejável: 
o sujeito e o objeto juntos em uma configuração talvez mais pré-moderna. Do outro lado do triângulo/
pantógrafo está o que pode ser o discurso, a representação, a mediação, a “vertente semiótica” ou a ver-
tente fenomelógica, está algo enfim, despejado de alguma forma, tornado material, algo que não é nem 
o sujeito nem o objeto, é outra coisa. E há ainda o ponto fixo no meio do pantógrafo/triângulo, a Caneta 
em si: objeto, quase-objeto, laboratório ou alguma espécie improvável e artificial de mediador externo? A 
Caneta, enfiando-se no espaço entre sujeito e objeto: a linha reta que os ligava agora verticalizada (mes-
mo como nos diagramas de Latour) e materializada nestas outras coisas que ainda não sei bem o que são: 
a Caneta e o desenho que a caneta produz.*]

*  Isto aqui não é nem filosofia, nem arte e nem ciência. Por isso é raso. Mas por isso também é profundo. Um redemoinho. 
Tomando mais uma vez emprestadas as palavras de Barthes, “um vão redemoinho de significações”.
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“Como Michel Serres, chamo estes híbridos de quase-objetos, porque não ocupam nem a 
posição de objetos […], nem a de sujeitos, e porque é impossível encurralar todos eles na po-
sição mediana que os tornaria uma simples mistura de coisa natural e símbolo social.”

[Este desenho que a Caneta produz, aspira a quase-objeto? Talvez não, já que preenche apenas parcial-
mente os pré-requisitos.

É um desenho que não é feito por mim, mas em decorrência de minha ação, um desenho que surge, re-
sultado da interação entre mim e o objeto. Esse talvez seja o único aspecto que dificulte “encurralar-lo na 
posição mediana”. Porque ainda assim é um objeto. Um objeto que surge da mediação, uma transcrição 
dela. O máximo a que pode aspirar talvez seja isto mesmo: a mediação tornada material. A mediação 
em si transcrita, não seus resultados (como num desenho qualquer). Sim, talvez o mais extraordinário 
que se possa dizer destes desenhos é que não são representação, não são discurso. Ou melhor, que são 
representação, mas que o que é representado não é o objeto afinal, é o [x].

Então a Caneta seria mesmo laboratório? Apenas o objeto de estudo mudou? Corro algum risco 
de estar me afastando ainda mais do objeto, como o laboratório – a ciência – fez acontecer com a 
modernidade? De estar dando um passo ainda mais para longe: de estar mesmo me afastando do 
próprio contato com o objeto, já que é ele, o contato em si, o centro? Como fez a fenomenologia? 
Nem pré-moderno (desejável), nem moderno (indesejável) nem pós-moderno (mais indesejável), 
mas super-moderno (super-indesejável)? Fica pior…*]

*  Não é nem ciência, nem filosofia e nem arte. É uma coisa mista: a invenção de um malabarismo: jogar conceitos para o ar, 
vários ao mesmo tempo e tentar realizar piruetas. Praticar. Realizar piruetas mais elaboradas. Errar. Deixar cair conceitos. 
Acertar. Deixar em suspenso vários deles ao mesmo tempo, rodando no ar, mostrando faces diferentes. Nada disso foi uma 
analogia. A aposta está no método: formar um exercício suficientemente complicado, jogar os conceitos de uma forma 
que sequer eu mesmo entenda, dar uma forma complexa para a solução prática, construir algo que eu não saiba o que é. 
Transformar a resposta na pergunta. Olhar de fora a bagunça que inventei e tentar entender o que é isto que eu fiz.  
Umexercício dissociativo à sua maneira. Como começar a escrever sem saber o que para descobrir o que se queria escrever, 
para descobrir o que não se sabia que sabia.
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“A fenomenologia iria realizar, uma última vez, a grande separação, mas desta vez soltando 
lastro, abandonando os dois pólos da consciência pura e do objeto puro, e deitando-se, literal-
mente, no meio, para tentar cobrir com sua grande sombra o espaço agora vazio que ela sentia 
não ser mais capaz de absorver. […] Eles [os filósofos da fenomenologia] têm a impressão de 
falar apenas de mediação, sem que a mediação esteja ligada a pólos. Entretanto, tudo o que 
fazem é desenhar um traço entre pólos reduzidos a quase nada.”

[No pequeno universo deste trabalho, o ponto culminante pré-Caneta foi uma leitura da abordagem 
fenomelógica de Merleau-Ponty. A fenomenologia: para Latour o ponto culminante da “grande sepa-
ração”. O que faz a Caneta? É uma reação. Tenta assumidamente complicar tudo a que reagiu. Nesse 
sentido as alternativas são:

1 – Ela não conseguiu complicar nada e é uma simples compilação, menos do que uma reação, é uma voz 
em coro, mera reverberação da fenomenologia.

2 – Ela complica tudo de uma forma que cabe na complicação de Latour, que pode ser encaixada nela, 
mais ou menos. Mais ou menos precariamente ou mais ou menos perfeitamente.

3 – Ela complica tudo de uma forma que tem pouco a ver com a complicação de Latour. E partir de suas 
citações para tentar entender o que é a Caneta não fará menos do que criar ainda mais confusão.*]

*  Não é nem arte, nem ciência e nem filosofia e é por isso que deve mesmo ser arte.
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“Sua grandeza [a dos pensadores da vertente semiótica] foi a de desenvolver, abrigada da tira-
nia tanto do referente quanto do sujeito falante, os conceitos que dão sua dignidade aos me-
diadores, que deixam de ser simples intermediários ou simples veículos transportando sentido 
da natureza aos locutores ou destes à natureza. […] A grande fraqueza destas filosofias foi a de 
terem tornado mais difíceis as conexões entre um discurso autônomo e a natureza ou o sujeito/
sociedade que elas haviam deixado intactos, guardando-os provisoriamente no armário.”

[“Apenas conta – e fundamenta a metáfora – o transporte em si”. E o que fundamenta a analogia? É o 
mesmo que perguntar se talvez a Caneta não rompa com tudo antes mesmo de começar o jogo. Que 
esteja jogando um jogo diferente. É supor que estamos na alternativa 3. Que a Caneta sequer fale muito 
diretamente da relação sujeito/objeto e que pouco do Latour se aplique aqui. E que talvez a semiótica 
sirva neste momento para sugerir que a mediação que a Caneta circula seja a do encontro de um objeto 
com outro objeto. Talvez algo anterior ao pré-moderno (super-desejável?), relembrando Taussig: “um 
tempo antes do tempo onde as pedras andavam como os homens”.]
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“A natureza gira, de fato, mas não ao redor do sujeito-sociedade. Ela gira em torno do coletivo 
produtor de coisas e de homens. O sujeito gira, de fato, mas não em torno da natureza. Ele é 
obtido a partir do coletivo produtor de homens e de coisas. O Império do Centro se encontra, 
enfim, representado. As naturezas e sociedades são os seus satélites.” 

“Mas então eles [os seres que compõem esta história] deixam de ser simples intermediários 
mais ou menos fiéis. Tornam-se mediadores, ou seja, atores dotados da capacidade de tradu-
zir aquilo que eles transportam, de redefini-lo, desdobrá-lo, e também de traí-lo. Os servos 
tornaram- se cidadãos livres.”

“Que mundo é este que nos obriga a levar em conta, ao mesmo tempo e de uma só vez a natu-
reza das coisas, as técnicas, as ciências, os seres ficcionais, as economias e os inconscientes? É 
justamente nosso mundo. O qual deixou de ser moderno depois que substituímos cada uma 
das essências por mediadores, delegados e tradutores que lhe dão sentido.”

[A mediação no meio. Mas quem exatamente é a mediação? É para estar espalhada por todo o coletivo? 
No lugar óbvio: o espaço entre a mão e o objeto. Mas também na Caneta: o mediador materializado. Mas 
também na mão e no objeto em si. Mas e o desenho?]
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“[…] o laboratório, onde apenas os cientistas, simples intermediários, falavam em nome das 
coisas. O que diziam estes representantes? Nada além daquilo que as coisas teriam dito por si 
mesmas caso pudessem falar.”

[Poderia experimentar todas as portas. Ir ver onde vão dar. Ou eleger uma e aceitar a sorte que calhar:

Que* a Caneta seja então laboratório, que a mediação representada pelo tato seja seu objeto de estudo. 
Que a Caneta esteja no centro, que seja o ponto fixo em torno do qual tudo gire. Verte a mediação para 
o papel. Corporifica-a. Invoca-a ou evoca-a. Que seja mesmo um ritual. O tato tornado ritual. Em rituais 
também a evocação é diferente da invocação: invocam-se seres superiores, evocam-se seres inferiores. 
Mais ou menos isso. Lixo, material descartado. Barras de metal, cordas gastas de estendal, cadeiras ve-
lhas, um guarda-sol quebrado, etc. Evoco ou invoco com isso a Caneta. Não encontro suficientes para-
fusos, compro-os, paciência. Mas no geral a Caneta é descarte convertido em laboratório. Materiais que 
já tiveram uma utilidade e agora assumem outra. Participam em um ritual no qual todos invocamos a 
mediação. (Invocamos, testemos esse juízo de valor.) A mão e um objeto selecionado do mundo; mais 
um laboratório, a Caneta, pensando bem, que seja um altar, o centro de tudo; por último um ritual co-
tidiano: a mediação: eu e um objeto nos tocamos; e mais por último ainda, um outro ritual, o Ritual: a 
mediação invocada, tornada material como um filho de divindade a ser oferecido em sacrifício, ofere-
cido não o ritual cotidiano da mediação em si, mas sua forma física provisória, ou nem ela, um sudário 
apenas, uma relíquia. Que seja. Oferecida ao sacrifício semiótico, para ser lido algum oráculo qualquer: 
índice, símbolo, ícone. Que essa arte seja então quase divinatória, prevê o passado. É então o Ritual em 
si que está no centro, não apenas o altar, sim, melhor assim: o percurso da mão pelo objeto e do objeto 
pela mão, o deslizar de um sobre o outro, o próprio roçar das superfícies: invocado, eis o centro. Por um 
lado oferecido em sacrifício, mas por outro, no fim, bem no fim, no último momento, de uma forma bem 
duchampiana: profanado: chama-se aquilo de desenho (é o que vai estar escrito ao seu lado na parede, 
na etiqueta da “etiqueta transitória desse evento”, desta entidade artificial: desenho) e o pouco de índice 
que ele possa conter torna-se também símbolo e ícone, baralha-se o oráculo e o sacrifício torna-se tam-
bém profanação, tudo se confunde. Sobrepõem-se. Convivem a analogia e a metáfora. E os mediadores 
todos? Sobrepõem-se mesmo? Mudam com o Ritual, confundem-se? São também possuídos de alguma 
forma? Minha mão é outra? O objeto é outro? A própria Caneta continua imutável ou transforma-se? 
A nesga de mundo que passou por ela altera-a em algo? Que dizem os oráculos? A Caneta muda para 
além do lento desgaste de sua utilidade atual que vai manifestando-se nos deslizes indexais plasmados 
no sudário que produz? Deslizes impostos por sua materialidade cada vez mais presente por se tornar 
cada vez mais gasta. Mas não seriam esses deslizes ainda um outro índice que discursa sobre outra coisa? 
Um terceiro ritual, este sim o RITUAL, que aparece sem ter sido invocado ou evocado: para comunicar 
a simples(?) materialidade do altar impondo-se na desejável neutralidade do resultado da mediação: o 
incorporado sendo possuído uma segunda vez, anuncia: a Caneta é material e está presente. Oferece 
ainda outras hipóteses, porque todas as materialidades do resto do coletivo sofrem a ação de sua força 

*  Este quê é diverso. Os quês da primeira geração de reações eram de certa forma mais evocadores, traziam  
à lembrança aspalavras de outros: fica parecendo que. 
Este quê de agora é mais invocador. Exige que algo ganhe vida, é uma sentença, um chamado a alguma  
espécie de materialização: que seja feito.
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centrífuga. Sofrem? E não apenas as materialidades. Não? É enfim o que aparece nessa espécie de quase 
materialização da mediação, essa tradução: é o que diz o oráculo. Ao menos é como os atores escolheram 
interpretá-lo dessa vez. Ao menos este ator. Que seja.]

–  Latour, Bruno (1994). Jamais Fomos Modernos: Ensaio de Antropologia Simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34
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3.4 – Feitiçaria Invocatória*

[1- Redução: no século XVII, o ambicioso projeto civilizatório jesuíta no sul do Brasil, no Paraguai e na 
região de Missiones, na Argentina, consistia em organizar os nativos guaranis em comunidades pro-
dutivas e cristãs. Reduzir o selvagem à vida civilizada. Foram mais de sessenta missões jesuítas. Essas 
comunidades recebiam o nome de reduções.

2- Encontrei afinal um antônimo satisfatório para “domesticado”: vítimas do assédio dos bandeirantes 
paulistas que, organizados em expedições, vinham sequestrar os nativos domesticados para que servis-
sem de escravos no sudoeste brasileiro, os padres jesuítas não tiveram outra opção senão partirem em 
fuga, levando quantos nativos reduzidos conseguissem. Mas deixando abandonadas as reduções com 
as plantações e o grande rebanho de gado bovino domesticado que havia sido introduzido com sucesso 
na região. O gado abandonado e longe do convívio com humanos tornou-se outra vez selvagem. Assim 
como um pássaro que, livre, “alça” vôo, ao gado que volta à natureza dá-se, desde o tempo das reduções, 
o nome de gado “alçado”.]

[Testemos esses juízos de valor.]

[Comecei então a escolher juízos de valor. Reduzido, como algo negativo. Alçado, como algo positivo, 
que alça vôo, que sobe. A carne de Merleau-Ponty, morta afinal… A invocação… Profanação… Obser-
vando de fora minhas próprias escolhas: os juízos que vou elegendo fazem com que me pareça com uma 
daquelas pessoas com a “sensação da catástrofe iminente”. Um daqueles que “sonham com o tempo antes 
do tempo quando as pedras andavam como homens”. Arriscaria: quando nós parávamos como pedras.]

*  “A partir da morte do animal, o músculo experimenta certos processos de natureza bioquímica e biofísica,  
a ponto de diferenciar-se de suas características originais, passando a ser considerado carne.” (Miguel Cione Pardi)
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3.5 – Vinte versões de um mesmo Ritual

[Vinte sudários passando pelos três braços (pantógrafos) da Caneta. O primeiro braço: grande, abarca 
uma área imensa, a mão inteira encaixa-se em uma espécie de luva e toca, toda ela, o modelo, produz 
marcas em lápis. O segundo braço: muito pequeno, apenas um dedo toca o modelo, captura bem os 
detalhes já que responde aos movimentos mais sutis do dedo, produz marcas em caneta de feltro. O ter-
ceiro braço: de tamanho médio, abarca uma área razoável, apenas um dedo toca e uma réplica do dedo, 
esculpida em carvão, produz marcas do outro lado.

*

O primeiro braço:

Funciona tudo? É necessário menos água na mangueira da rotação lateral. Empilhar os vinte papéis adi-
cionou espessura e desequilibrou os contrapesos: mais peso, não tanto. O traço está muito fraco, melhor 
afiar os lápis. Um arame cedeu, é preciso apertar. Um parafuso arranha um pouco o modelo: fita cola.
(Lá se foram duas versões do Ritual.)

Agora tudo funciona. Mas estou desenhando. Não era para ser assim. Era para ser um tatear desinteres-
sado, tanto quanto possível. Mas não, estou desenhando: movimentos rápidos produzem marcas mais 
fortes; Invisto mais atenção aos contornos, que ficam bem no desenho; Evito cruzar a mão onde acho que 
a marca produzida não resultará bem; Reforço detalhes. Não estou realmente tateando o modelo. Estou 
usando a Caneta pensando no resultado. Estou usando a Caneta como uma caneta.
(E lá se foram outras tantas.)

Agora estou concentrado em tatear, esforço-me e consigo esquecer a Caneta, é mesmo um tatear. Mas 
tatear um corpo feminino não é como tatear uma cadeira. Os quadris, os seios macios, o colo tão liso 
quanto o pescoço, a pele fina atrás das orelhas, a entreperna tão cercada de certo peso, a barriga, os 
cabelos, a boca, não há como abstrair. Não são formas que estou tocando, é uma mulher. Ao menos 
não estou desenhando, não penso na Caneta, estou sendo o animal, instinto, apenas desejo. Me dou 
conta, não é o que eu esperava. Ainda assim, é melhor do que desenhar. É talvez até esperável para 
quem desceu um pouco do pedestal do simbólico. O tato afinal não é um fim, é um meio. O fim, antes 
desenho, agora é sexual. O sexo é simbólico? Até que ponto? Não vou por aí, são desvios, mas acho que 
consigo saltá-los. Posso ir mais fundo. Acho que quero que o tato seja o fim. Não era isso? A mediação 
encarnada? O meio tornado fim?
(Sendo bicho, gasto ainda algumas tentativas.)

Agora estou tocando, mesmo, concentrado no tato. Deixo a mão deslizar e ter autonomia para explorar o 
que lhe apetecer. Abandonei o sexual. A barriga lisa é menos interessante do que o umbigo. Os pequenos 
sinais, pintas ou cicatrizes. As costelas apertadas sob a pele também atraem a atenção da mão. Não é ape-
nas a superfície que a mão tateia, afinal, ela explora algo do interior daquele corpo, sua estrutura óssea e 
muscular. A mão, quem diria (Pallasmaa diria), interessa-se por arquitetura. E nada como o rosto. Todo 
o resto do corpo perde para uma simples orelha. O nariz e as maçãs, as sobrancelhas, os lábios, aqueles 
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mesmos lábios sexuais de antes agora formas de uma delicadeza absoluta. Exploro uma nova profundi-
dade dessa realidade que tantas vezes antes explorei. Não é a esposa, são formas afinal, superfícies e não 
só. É o mundo que toco, estão ali detalhes que nunca percebi, que já toquei tantas vezes, mas nunca com 
este interesse arquitetônico. Ainda há as mãos e os pés, ossos sob a pele sulcada pelo movimento de uma 
vida tateando, músculos. Um olho pode ver a fachada. Mas uma mão percorre o edifício. Nesse meio 
tempo, a cabeça está vazia. A Caneta não existe, esqueço de verdade que um sudário se faz. Ainda um fe-
nômeno que não alcanço entender: ao final, abro os olhos, vou recolher o sudário pronto e, mesmo sendo 
o registro menos desenhado por mim, é o que mais se parece com o modelo. Hipótese: não há desenho 
simbólico que se aproxime do contato indexal, o índice é sempre mais o mundo do que o símbolo ou o 
ícone. Um resultado inesperado. Desconfio. Talvez seja apenas acaso.
(E isso foi apenas um Ritual.)

Irrepetível. Quando acabou o Ritual anterior, soube que fôra especial. Soube imediatamente. E apenas 
assim que acabou. Sigo. Consigo novamente, por breves momentos, tatear de verdade, mas já sofro de 
algo como um mal do etnólogo. Estou atento a mim mesmo, coloquei-me de fora, observo. Não vai mais 
acontecer aquele Ritual anterior. O tato não era o fim afinal, a presença é que era. E estou ausente. O cír-
culo se expandiu e abocanhou-me um pouco mais. Reduzido, domesticado por mim mesmo. Em resu-
mo, precisarei explorar aquela situação ideal, aquele único momento selvagem, apenas na memória e no 
sudário que formou. Não há ciência possível aqui, não é possível repetir as condições da experiência que 
talvez confirmasse alguma hipótese. Porque eu mudei. Eu, peça fundamental. Sofro, afinal, com a força 
centrífuga da Caneta. Irrepetível. Meu resultado não é falseável e por isso, cientificamente, não serve para 
nada. Passa a ser uma crença. Fé. Fui uma pedra, fui mundo, acredito nisso. Quero acreditar. O mal do 
etnólogo: colocar atenção é necessário, mas há sempre o risco de nos pegarmos pensando: olha o que está 
acontecendo agora, o círculo se expande e estamos de fora: pensamos e o agora fica instantaneamente 
arruinado. É complicado colocar atenção em si mesmo.
(Já não interessa quantos Rituais se passaram.)

E então tudo se mistura, intercalando-se no mesmo Ritual, sou aquele que se preocupa com a materiali-
dade da Caneta, o que desenha apenas pensando na forma, o que sente desejo, o ser iluminado que por 
instantes está inteiramente presente e tocando, o etnólogo. Tudo junto. Perdido.
(Já não interessa mais nada disso.)

O processo é todo cansativo, o tatear é feito no chão e é preciso agachar, permanecer em uma posição 
desconfortável, levantar, mudar o papel, que é grande e incômodo e também fica no chão. Mais para o 
fim, já é apenas um exercício de resistência. Os últimos quatro Rituais já são feitos em toque de contagem 
regressiva. São experiências mais apressadas, já não me importa muito nada, nem o processo nem o re-
sultado. Já tateio pensando neste texto que agora escrevo. Não estou mais ali. Meu corpo se move apenas 
para preencher a lacuna do papel. Apenas para cumprir o combinado: seriam vinte. Alguns movimentos 
e pronto, já está, são apenas rabiscos de qualquer jeito.

*
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O segundo braço:

Uma segunda volta, com o braço da Caneta que melhor responde aos detalhes mais sutis, apenas um 
dedo toca o modelo. Concentro-me na cabeça e nas mãos. Vinte vezes cabeça. Vinte vezes cada mão. 
Não era verdade que seria irrepetível aquela situação ideal. Peguei-me de novo tateando longamente, 
talvez seja questão de prática ou talvez o etnólogo se distraia, ou se canse de observar. Tateei de verdade 
e pareceu-se com o percorrer de uma paisagem. De olhos fechados, formo imagens visuais em minha ca-
beça: percorro uma superfície à noite, algo como dunas e me deparo com volumes que levo um instante 
a identificar, uma colina que revela-se um olho sob a pálpebra. Tão perto de outra que revela-se o nariz. 
Tudo parece muito perto, a sensação de uma vasta paisagem sob um grande céu noturno faz com que 
sinta que percorro grandes distâncias a grandes velocidades: salto de uma montanha para outra em um 
segundo. Por vezes ignoro de verdade o desenho, é tato apenas. Em todo o tatear de uma cabeça aqui, de 
uma mão ali: tato sem desenho, sem eu observando-me de fora. Apenas percorrendo a paisagem.

Então, e a hipótese que havia por confirmar? De que sem desenhar, apenas tateando, imprimia a for-
ma do modelo de maneira simbolicamente mais satisfatória? Tampouco se confirma, foi acaso daquela 
primeira vez. Quando estou absorvido em tatear, o modelo é menos reconhecível no desenho, essa é a 
verdade. E faz sentido que seja assim, estava enganado antes, porque o desenho que se forma não é uma 
representação do modelo, é uma representação da mediação entre a superfície de minha mão e a do mo-
delo, é outra coisa enfim. Se parece com o modelo, claro, mas se parece também com a mediação. Gosto 
mais desta hipótese: é a mediação tornada desenho, ela mesma. É o simbólico escondendo dentro de si o 
índice, porque posso olhar para estes sudários e enxergar o modelo, mas posso também olhar para eles e 
enxergar a mediação, o trajeto da mão. Entre os contornos das formas dos volumes externos ou dos ossos 
escondidos debaixo da pele, está escondido este outro que é o contorno do momento que minha mão 
dedicou vagueando por aquela paisagem.

*

O terceiro braço:

Ainda uma terceira volta, com o último braço da Caneta. Pensado para ser a união do que havia de mais 
eficaz nas versões anteriores – um único dedo tateia uma área grande do modelo -, mostrou-se um en-
gano. Um dedo não serve para uma área grande. Parece que nem todo tato é o mesmo tato. Erro, enfim. 
Um desperdício, uma camada de simbólico sobre o índice porque desenho em cada instante. Ou sim-
plesmente: já eu não consigo me relacionar mais com o experimento como gostaria. Já cheguei até onde 
poderia por aqui. Assim se encerra a sessão, com o fracasso do simples desenhar.]
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3.6 – Graham Harman

“First, objects are different from any supposed primordial world-lump, and hence they are not 
derivative of a primal whole. Second, objects are irreducible to their pieces and have a genuine 
emergent reality, which entails that materialist reduction will not work for metaphysics, and 
that it is of limited use even in the sciences. Third, objects are irreducible to their appearance 
in human consciousness, just as Heidegger’s tool-analysis shows. Latour would surely agree on 
the first two counts, and would probably agree on the third. The only case where he would not 
agree is number four: objects are irreducible to their relations with other things, and always hold 
something in reserve from these relations.”

[Objetos são irredutíveis. Por mais que pensemos praticar qualquer redução, o objeto sempre nos escapa. 
É por isso que jamais fomos modernos? Pensávamos estar reduzindo tudo, domesticando tudo, salvando 
uma porção cada vez maior da selvageria. Mas a verdade é que o mundo sempre mantinha suas reservas 
inesgotáveis, sempre uma parte de si não domesticada.

Posso pensar que a caneta seja laboratório. Que esteja isolando uma parte do mundo, fazendo minhas 
medições acerca das mediações. Mas a tal reserva força sua aparição. E sequer aparece a reserva toda, 
imagino que quanto mais eu dê voltas ao objeto, mais e mais camadas de reserva deverão surgir, até 
quando se quiser. Minha relação com o objeto jamais o esgota.

De qual objeto estou falando? Já não é mais o modelo para o desenho. Não é mais a cadeira, o extintor de 
incêndio, o martelo, a mão ou a esposa. Graham Harman fala dos objetos que, ao deixarem de funcionar, 
como que perdem sua invisibilidade: aparecem mais enquanto objetos quando selvagens. Foi assim com 
este objeto novo que não é nenhum daqueles, foi assim com sua produção de ruído indexal, seus protes-
tos de selvageria. Foi quando surgiu o ruído que percebi que é já deste objeto novo e maior de que se trata 
este trabalho, deste objeto que agora vou entendendo que construí colocando-me como peça:

Uma sucessão de peças, com escalas diferentes, reunidas, formando um objeto maior. Eu, uma peça e um 
objeto, composto por minhas partes: objetos menores que contém suas próprias unidades: mão, osso, 
célula, átomo, etc; eu irredutível, cada parte também e ainda minha relação com as outras partes também 
irredutível e mais, sempre mais coisas. Agrupo ao meu redor outras tantas unidades, objetos separados 
de mim, também com suas partes internas: peças. Também irredutíveis como eu e minhas partes inter-
nas, cada uma delas. Agrupo todas, formo um objeto maior e também irredutível, da qual somos todos 
peças: eu, o modelo, a Caneta, o papel, as mediações entre nós, nossos contatos: todos objetos separados, 
todos peças, partes internas de um grande objeto maior: o Ritual. Este sim, o objeto do qual venho falan-
do. Objeto que construo desde dentro, tendo algo que julgo ser seu centro em mente: a mediação entre 
duas de suas engrenagens: eu e o modelo. Todos juntos, partes de um objeto que se insere por sua vez 
em novas cadeias: chamo isto de arte e aponto para fora, por exemplo. Mas ele próprio, com a produção 
do seu ruído indexal aponta para dentro: todas as partes são formadas por partes e essas por sua vez são 
formadas por outras. E todas as escalas falam: extraímos símbolos do objeto grande e índices se insinuam 
vindos dos objetos pequenos. No centro este estranho ícone, a representação encarnada. O objeto perfor-
mando-se, irredutível, seja para cima ou seja para baixo.]
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“What I have done […] is to reduce human cognition to its barest ontological feature – the trans-
lation or distortion of a withdrawn reality that it addresses. And it should be easy to see that even 
inanimate causal impact show exactly the same feature.”

[A tradução que eu venha a realizar de seja lá que realidade jamais será uma redução, apesar de ser 
sempre reduzida. É que tudo escapa. O sudário aglutina uma materialização de diferentes formas de 
tradução: as que me envolvem e aquelas nas quais não participo. Coloca todos nós – as peças do objeto 
maior – em pé de igualdade.

As peças inanimadas, irredutíveis, produzindo suas analogias.

E esta peça também, eu: o movimento selvagem do objeto selvagem, a selvageria da selvageria, só que ao 
contrário. Como aquele relógio que já não marcava as horas mas que, com o pó que acumula, informa 
ainda a passagem do tempo, como que revolta-se contra a própria selvageria, só que ao contrário. Produ-
zo meus índices dentro do meu movimento simbólico.

Esse jogo do simbólico e do indexal ainda faz sentido quando já estão sobrepostos o sujeito e o objeto? 
Finjamos que sim para podermos contradizer tudo logo após:

Estou ali, ausente, produzindo metáforas contra a minha vontade. É que quero produzir as analogias, 
quero produzir os índices. Mas então, sem conseguir me controlar, também junto pó: produzo metáforas. 
Se não fosse assim não seria sequer arte e este é um pouco o jogo aqui: o quanto posso ser analógico e 
ainda assim produzir arte. (Foi o juízo de valor que escolhi para este trabalho, essa revolta.) Construo 
uma caneta que desenhe apesar de mim. Mas faz sentido ainda pensar assim? Contradizendo tudo: não 
somos eu e a Caneta partes desse objeto maior? Nem faz mais sentido pensar que desenho com a Caneta 
ou ela comigo. Sequer será uma associação. O desenho se faz através desse dispositivo, melhor: o dispo-
sitivo produz sozinho o desenho.

Se sou uma peça, tudo passa a ser um automatismo.]
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“Viewed in this way, any object can function as an instrument under the right circumstances, 
working to mediate forces reliably as they pass from one location to another.”

“When subject and object are identified with human and world, we have a disaster on our hands, 
since truth and falsity are now apportioned among two distinct kinds of beings.”

[Finjamos que sim, que ainda faz sentido a divisão e pratiquemos mais da feitiçaria invocatória das palavras:

O que fazer com a metáfora? Latour diz que o uso da metáfora não domina os outros usos, que não há 
distinção entre o literal e o figurado. É que ele sobrepôs as duas listas, a do sujeito e a do objeto e junto 
sobrepôs a metáfora com a analogia. Chamou todos de atores e seus contatos de traduções. O sujeito e o 
objeto: atores. A metáfora e a analogia: traduções. Mesmo quando fala dos quase-objetos, toma o cuida-
do de chamar-los também de quase-sujeitos.

Mas Harman chama todos de objetos. Escolheu a palavra: objetos. Sua Ontologia é Orientada aos Objetos 
(OOO), não aos atores. Decerto não escolheu assim por uma simples oposição ao sujeito, mas façamos de 
conta que somos uma personagem que leva a feitiçaria até as últimas consequências, vejamos aonde vai dar:

Então na OOO, o que fazer com a metáfora? Se sujeito e objeto são objetos, então a metáfora e a analogia 
talvez sejam analogias. Latour escolheu palavras que sobrepõe as listas, encontram-se no meio. Mas Har-
man escolheu palavras que (façamos de conta) transferem todos os elementos da lista sujeito para a lista 
objeto. A manobra tem consequências. Somos alçados em vez de reduzir o mundo. Mas alçarmos significa 
decidir pela carne morta: é desidratar a dimensão simbólica. (Where do you find metaphor strokes in ob-
ject-object relations?*) Decerto é o movimento mais humilde. Abandonarmos o centro. Nos identificarmos 
com o mundo em vez de fazer o mundo inteiro identificar-se conosco: um contrário de um animismo. É 
fazer os humanos pararem como as pedras em vez de fazer “as pedras andarem como homens”.

Sempre fingindo: mas e se escolhêssemos as palavras invertidas: e se a Ontologia agora fosse Orientada 
aos Sujeitos: reduzimos todo o mundo ao nosso nível. Toda a lista objeto saltaria para junto da lista sujei-
to e não o contrário. Agora, toda relação se daria entre sujeitos. A carne retornaria do post-mortem e seria 
músculo. E toda tradução seria metáfora. Os sujeitos não-humanos comunicariam não mais sua simples 
presença mas alguma outra dentre uma infinidade de significações possíveis. A metáfora tornaria-se a 
linguagem dos objetos, já que os objetos seriam todos sujeitos. (Žižek poderia perguntar: Where do you 
find analogy strokes in subject-subject relations?) Pois quando pensávamos estar praticando o pensamento 
simbólico, fazendo os sujeitos não-humanos falarem, estávamos apenas elegendo uma das significações 
que já lá estavam. Agora o mundo abandonaria seu mutismo. Um animismo radical? (Esse movimento 
ultra-moderno de redução total poderia mesmo confundir-se com o mais tribal dos animismos? Uma 
volta completa de 360º.) O mundo gritando todo tipo de coisas. E o próprio mundo escolheria, a cada 
mediação aquela que melhor lhe parecesse. Antes víamos os sujeitos não-humanos falando entre eles e 
inferíamos sempre o índice, mas essa era a interpretação que optávamos por escolher a cada vez, porque 

*  Pergunta feita a Graham Harman em 1 de dezembro de 2018 por Slavoj Žižek em debate organizado por  
Dominik Finkelde em Munique.
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decidimos de antemão que o simbólico nos pertencia. Observadores externos de uma conversa entre 
indivíduos não aptos para a metáfora.

Fim do fingimento. Sim, tudo isto começa a resvalar para o velho animismo de sempre. E talvez seja. Mas 
no caso particular da Caneta, ou de qualquer objeto que nos incorpore como parte (a bem da verdade o 
caso da Caneta é mesmo nada particular), talvez seja possível uma configuração expandida da mesma si-
tuação. Nem o animismo, nem a dicotomia clássica, nem nós como donos do simbólico ou o mundo como 
dono do indexal. Nada disso: porque se formos peças do dispositivo, não inferimos o simbólico, produzi-
mo-lo em conjunto com as outras peças, nem isso: ele mesmo, o dispositivo, produz sozinho o simbólico 
que passa já a confundir-se com o indexal. Em vez de fazermos o mundo falar ou de escutarmos o que ele 
tem a dizer, ele, o mundo, aciona-nos e produz conosco o discurso. Entramos numa versão deformada de 
Tlön, onde a analogia já não é mais possível, em vez da assombração, encontramos o assombro.]

– Harman, Graham (2009). Prince of networks: Bruno Latour and metaphysics. Melbourne: re.press
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3.7 – Diluição

[A questão é: interessa esse giro? Interessa tratar o índice por símbolo? Procurar pretextos para desen-
volver metáforas? Todo esse giro para achar pretextos. Para vencer a insegurança. Para estar mais con-
fortável com o simbólico: colocar-me como parte de um mecanismo que produz a arte que hesito em 
produzir. Todo esse giro para encontrar uma descrição de meus movimentos que os façam parecer parte 
de um dispositivo dissociativo. Para abandonar o centro sem abandonar o que nos dá a sensação de es-
tar nesse mesmo centro: a metáfora, o desvio. É sim um esforço por fazer as pedras andarem como nós. 
Ao menos falarem como eles. Produzirem um discurso que se assemelhe. Dotar de sentido. Um sentido 
outro que não a simples(?) presença.

Harman aparece com a terceira mesa. A mesa irredutível. A mesa que não é nem um amontoado de 
partículas nem uma mesa relacional. A mesa inesgotável. Que aponta para fora e para dentro mas que 
mantém suas reservas, sua inesgotabilidade. A mesa sobre a qual seria a arte quem melhor discursa, é o 
que ele sugere. É aqui que ela entra, a terceira mesa? É assim que uso a terceira mesa? É não reduzir? Mas 
também sem alçar? Pois: a mesa sequer pode ser selvagem porque o adjetivo já não faz sentido sem a 
verticalização sujeito/objeto? É assim? Colocando-me de igual para igual com ela? Sinto-me livre para a 
metáfora, porque está tudo ultrapassado, porque sequer sou eu quem faço a metáfora, porque há sempre 
alguma espécie de mesa servindo-se de mim? Não seria essa uma domesticação ainda mais cruel? Estou 
entendendo isto tudo errado demais ou errado na medida? Estou escrevendo isto direito? O que foi es-
crito já está escrito. Escrito em tempo real. Foi um ano produzindo o que foi aqui documentado, é tempo 
suficiente para que eu mesmo amadureça e começo a achar tudo o que foi escrito pelo Bruno de um ano 
atrás cada vez mais ingênuo. Paciência. Pior: a suspeita de que dentro de um ano mais, o que está aqui 
no presente desta página vá parecer ultrapassado para um Bruno que esteja por vir. Ou admito logo que 
não tenho nada por certo e que isto exposto aqui é uma tentativa de crescimento, apenas. Mas a quem 
interessa isto senão a mim mesmo? Então como seria suposto escrever um texto destes? Por isso isto é 
arte? Por não fechar? Por tentar gerar apenas mais confusão? Afinal, o que está aqui escrito é o que? O 
que é este texto que parece ser o centro afinal? Que no fim das contas foi a Caneta quem escreveu (sem-
pre um esforço dissociativo)? Termino assim? Escrevendo sobre o escrito? Este segundo grau de que me 
falou Barthes a um ano atrás, este segundo grau da escrita que serviria para “desfazer a enfatuação dos 
nossos enunciados”. Diria: para atenuar o constrangimento dos Brunos do futuro? Ao menos testou-se 
a eficácia das gerações de reações. A possibilidade de realizar-se um trabalho como este, apenas. Uma 
parte do resultado desse teste está aqui nestas páginas e outra está fechada numa salinha com as luzes 
apagadas a vinte minutos de caminhada daqui, fixa ao piso e ao teto – incômoda, grande demais; logo 
será destruída, voltará a ser descarte – a Caneta, cercada de sudários sobrepostos na parede, presos por 
alfinetes. Agora existe, a Caneta, contemporânea deste texto. Existe materialmente em sua unidade. São 
parte do resultado do teste: a Caneta e o texto. São algo. São indícios de alguma eficácia do método, o 
simples fato de ambos terem existido. Outro indício: eu tornei-me outro. Fui um indício do que sou. E 
também aceito encerrar reverenciando o índice…]
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