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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 investigações sobre experiências de silêncios ao longo desse 
ano, sendo que uma das autoras mais marcantes dessa investigação foi Marília Garcia, que com 
sua sensibilidade e olhar sempre atento a tudo, aponta que “se a gente prestar atenção e fizer 
silêncio – se a gente prestar atenção e fizer silêncio – pode ser que ouça alguma mensagem 
perdida no ar” (GARCIA, 2017, p. 13). Sua escrita sempre traz o cotidiano e o mundo ao seu 
redor sem filtros, e ela narra ao longo de seus livros experiências suas de maneira fragmentada. 
Marília não teme o silêncio, e sim usa dele como um aliado.  

Maurice Blanchot  interpreta esse silêncio que a arte faz como: “Quando numa obra lhe 
admiramos o tom, sensível ao tom como ao que ela tem de mais autêntico, o que queremos 
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designar por isso? Não o estilo, nem o interesse e a qualidade da linguagem, mas, precisamente, 
esse silêncio, essa força viril pela qual aquele que escreve, tendo-se privado de si, tendo 
renunciado a si...” (BLANCHOT, 1987, p. 17-18). Essa renúncia também se conecta com 
proposições da artista Lygia Clark que, em muitos trabalhos, traz a sensação e o sensorial como 
obra, e com a exibição desse trabalho ela cria ou abre para cada em cada espectador/participador 
uma corrente de novas visões experiências. 

No mundo atual se têm um desprezo muito grande por atividades mundanas, se almeja os 
“grandes momentos”, e autores como o escritor Georges Perec exploram e desejam o 
infraordinário, esses momentos rotineiros que na verdade constituem grande parte de nossa vida, 
pequenas experiências que podem mudar a nossa percepção de mundo.  

Já Clarice Lispector mergulha nesse cotidiano, só que pela visão das donas de casa. No conto 
“Laços de família”, Clarice conta um dia ordinário na vida de uma dona de casa, mas sua grande 
mensagem e triunfo está nos detalhes: “A última luz estava pesada e abatia-se como gravidade 
sobre os objetos. As areias estalavam secas. O dia inteiro estivera sob essa ameaça de irradiação.” 
(LISPECTOR, 1960, p. 226).  

Outra autora que possui essa percepção, que foi predominante durante essa pesquisa, é Agnès 
Varda, que traz em todos os seus filmes (curtas ou longas-metragens), o infraordinário da vida, 
indicado por Perec. No filme “La Pointe Courte”, que  traz a história de um casal de jovens que 
decidem viajar para a cidade de infância de Lui (o marido), os dois têm diversos momentos de 
reflexão sobre seu relacionamento, e de pano de fundo têm o cotidiano dos moradores da cidade.  

Cada um desses artistas possui suas singularidades e vivências, porém, todos acabam criando 
novas poesias e outros caminhos para o modo de ver, escutar, escrever e sentir. O filósofo Franco 
Berardi exemplifica essa questão, quando propõe que: “A poesia é o excesso de linguagem: ela é 
aquilo que a linguagem não consegue reduzir a informação e que não é negociável, mas que dá 
lugar a um novo território comum de entendimento, de sentido compartilhado – à criação de um 
novo mundo.” (BERARDI, 2020, p. 116). 

Citando novamente a escritora Marília Garcia: “se a gente prestar atenção e fizer silêncio – se 
a gente prestar atenção e fizer silêncio – pode ser que ouça alguma mensagem perdida no ar” 
(GARCIA, 2017, p. 13). Foram muitos silêncios e mensagens escutadas, em que cada uma criou 
caminhos para serem percorridos, que vão muito além de duas páginas. 

Por fim, participamos de proposições e atividades, nas 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”; participação na 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 também da “conversa de ar / pelo telefone”, que consistiu na proposição-
transmissão de ligações de artistas da equipe da “anecoica” para o espaço Alfaiataria. 
Desenvolvemos trabalhos a partir de articulações entre texto, corpo, ficção e escuta no projeto 
“publicação sem nome”. Realizamos (com Claudio Moreira e Raquel Stolf) os projetos “o 
segundo” e “uma mulher que faz listas”, a partir de “exercícios de escrita e escuta”, nas abas 
“viva-voz” e “publicação sem nome” da “anecoica”. 
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