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A pesquisa “Processos de escrita / Escuta de processos [articulações entre voz, palavra e 
silêncio em publicações sonoras]” propôs desenvolver publicações sonoras e outros 
desdobramentos, investigando-se processos de escrita e modos de escuta enquanto situações co-
implicadas. Foram pesquisados usos heterogêneos do som, da voz e da palavra em proposições 
artísticas, bem como, ressonâncias, desvios e deslocamentos entre sons, textos e seus contextos 
de inscrição e circulação. Foram investigadas articulações entre práticas e experiências de escrita, 
leitura e escuta, entre palavra e silêncio, intersecções entre a dúvida, a pausa e a digressão, bem 
como, experimentações em processos de escrita (verbete, lista, transcrição, diário, ensaio), 
apresentados enquanto procedimentos constitutivos em proposições artísticas, podendo articular 
relações com a ficção e com o procedimento da coleção. Tais proposições envolvem relações 
entre textos e sons, bem como, articulações entre escuta, corpo e escrita (a escrita como 
proposição e a escuta como ativadora de processos de escrita). Podendo incluir, além de suas 
constituições como publicações, a construção de desenhos, fotografias, vídeos, instalações, ações, 
proposições telefônicas, micro-intervenções e desdobramentos no espaço radiofônico.   

Nesse sentido, a pesquisa propõe também a construção de edições da publicação-audioteca 
online “anecoica”, produzida coletivamente em disciplinas ministradas pela professora Raquel 
Stolf nos cursos de graduação e pós-graduação em Artes Visuais do CEART-UDESC desde 
2014, tendo em sua equipe graduandas/os em Artes Visuais, mestrandas/os e doutorandas/os do 
PPGAV-UDESC. Desde 2018, a publicação “anecoica” é desenvolvida como audioteca-arquivo 
online (https://anecoica.org), com diferentes blocos de partículas (“verbetes”; “lista”; 
“desdobramentos”; “publicação sem nome”, “viva-voz” etc.), entre outros desdobramentos.  

Cabe ressaltar que um pressuposto metodológico da pesquisa é que o plano de partida para as 
investigações teóricas consiste nos trajetos dos processos das proposições e publicações 
desenvolvidas. A abordagem metodológica pressupõe o cruzamento e interdependência entre a 
investigação teórica e a prática artística, incluindo suas dicções, maquinarias e errâncias, num 
diálogo contínuo com outros/as autores/as.  

Deste modo, foram desenvolvidas na pesquisa investigações sobre/sob processos de escrita, 
desenhos e coleções, pesquisando-se as relações entre a lista, inacabamento e a coleção a partir 
dos trabalhos de Maria Esther Maciel, George Perec, On Kawara e Vilém Flusser. 

Quanto à produção de projetos artísticos que articulam a relação entre escrita e coleção através 
do processo de listagem, produzi o trabalho “lista de pertences [em modo silencioso]” (2020), 
fazendo parte do “projeto zona” na aba “P.S.N.” da “anecoica”, projeto que abriga e arranja 
diferentes trabalhos produzidos por mim nos anos 2020 – 2021 perpassando o tempo em diálogo 
com as referências da pesquisa. “Lista de pertences [em modo silencioso]” se utiliza do 
procedimento de listagem enquanto recurso classificatório juntamente a uma restrição formal de 
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escrita cotidiana dos itens pendurados no varal da vizinha, com período e data do registro. Com 
poucas repetições de peças, exceto por calças jeans que eram penduradas quase toda semana, o 
processo durou de outubro à dezembro de 2020, devido a desmontagem do varal da vizinha pelo 
acaso. Numa insistência de interrogar e utilizar do cotidiano, o infra-ordinário, como aponta 
George Perec, conceito guia para essa prática artística, estabelece-se uma maquinaria de escritas 
mínimas que se acumulam em lista.  

Ao pesquisar o trabalho de On Kawara, me deparo com uma série de cartões postais que eram 
enviados diariamente pelo artista, de 1968 a 1979, para pessoas conhecidas, escrevendo sempre 
as frases “I got up”, seguida da indicação do horário em que acordou, “I got up at 9:30 AM", “I 
got up at 7:30 AM”, etc. Ao se referir a este trabalho de On Kawara, Ricardo Basbaum assinala 
que “esses trabalhos interessam pela radicalidade com que investem no registro do instante (ainda 
que banalizado, repetitivo, cotidiano), despojado de qualquer elemento excedente” (BASBAUM, 
2007, p. 17). Essa fixação do instante cotidiano, processada na relação entre o campo discursivo e 
visual, também atravessa o trabalho “lista de pertences [em modo silencioso]”, conquistando uma 
duração posterior à efemeridade dos objetos pendurados, que se concentram/traduzem em lista de 
palavras. A lista operando como suporte para a prática de um gesto de escrita breve e diário, que 
achata a experiência temporal alargada de meses de estar diante dos pertences que secam 
provisoriamente no varal a um momento de leitura de poucos minutos. Uma inscrição de 
instantes divididos ao decorrer dos meses, em que a listagem enquanto procedimento de escrita é 
articulada ao da coleção que possibilita armar um outro espaço no próprio espaço e um outro 
tempo no próprio tempo. 

Ainda sob/sobre o procedimento de listagem, Maria Esther Maciel a propõe enquanto espaço-
temporal flexionado que “significa uma relação de nomes de pessoas e coisas, circunscrevendo-se 
predominantemente à esfera da palavra, da inscrição simbólica. Listas podem compor uma 
coleção de palavras (MACIEL, 2009, p. 30). A lista em si enquanto coleção das frases descritivas 
dos pertences pendurados no varal ou, ainda, o gesto de escrita enquanto maneira de pendurar 
palavras, coimplicado a uma situação de pausa e imanência do corpo, de escuta do entorno e do 
contexto que se desdobra em texto.  

Por fim, participamos ainda de outras proposições e atividades: participação das aulas da 
disciplina “Processos de escrita / Escutas de processo” (2021), ministrados pela profa. Raquel 
Stolf no PPGAV/UDESC. Durante as aulas foram produzidos os verbetes para compor a edição 
de 2021 da publicação-audioteca “anecoica”; apoio, participação e desenvolvimento do site para 
a exposição coletiva online “com uma pedra atrás da orelha,” no espaço Alfaiataria, Curitiba 
(25/11/2020 a 25/02/2021), com curadoria de Raquel Stolf. Participamos da “conversa de ar / 
pelo telefone”, que consistiu na proposição-transmissão de ligações de artistas da equipe da 
“anecoica” para o espaço Alfaiataria. A transmissão das ligações ocorreu na abertura da 
exposição “com uma pedra atrás da orelha,” no site https://www.instagram.com/alfaiataria_. 
Desenvolvemos trabalhos a partir de articulações e relações entre texto, corpo, ficção e escuta no 
projeto “publicação sem nome”: “projeto zona”, que envolve a experimentação em três espaços 
compostos de processos em escrita, vídeo e desenho. Realizamos (com Bethânia C. Hardt e 
Raquel Stolf) os projetos “o segundo” e “uma mulher que faz listas”, a partir da proposta de 
“exercícios de escrita e escuta”, nas abas “viva-voz” e “publicação sem nome” da “anecoica”. 
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