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RESUMO 
Percorrendo trechos de edições emblemáticas de outros usos da linguagem, cujo caráter 
efêmero e temporário marca uma ruptura com gêneros e formas tradicionais de informação 
e de arte ─ como o ensaio de Ulises Carrión, A nova arte de fazer livros, o verbete Informe 
da revista Documents e trechos da revista Navilouca1 ─, este estudo aborda publicações 
que também são obras, interrogando a dimensão performativa dessas práticas artísticas e 
de leitura. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
Práticas processuais; publicações de artista; o informe. 
 
 
ABSTRACT 
Examining some passages from emblematics editions that underline their temporary artistic 

qualities and break with traditional information process ─ A nova arte de fazer livros, by 

Ulises Carrión, the note O Informe, from “Documents” revue, and the introduction of 

“Navilouca” revue ─, this research focus on the performative dimension that follows those 

artistics practises and readings. 
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Esta pesquisa é motivada por questões que permanecem inconclusas, propostas em 

publicações de artista. São questões que dizem respeito a certo direito à não 

comunicação e à impermanência. O partido tomado por este breve estudo de 

algumas publicações obra, para apreender sua produção lacunar, é o de 

acompanhar, em cada uma, deslizamentos da lógica comunicacional.  

A montagem de fragmentos e momentos distintos de textos e imagens, em 

publicações obra, afirma uma estrutura provisória, que não segue um formato a 

priori, mas se constitui ao mesmo tempo como forma e aquilo que informa. Enquanto 

objetos híbridos, que modificam o estatuto do verbal e do visual, ao incorporarem 

diferentes elementos de registro como material significante, essas publicações 

deflagram outros intervalos de leitura prolongando segmentos de realidade no qual 

autor e leitor são convidados a se manifestar.  

Nunca é demais lembrar, que a despeito da eficiência comunicacional da linguagem, 

ambos, palavra e imagem, não restituem o real nem o representam fielmente, nem 

esquecer que a unidade de sentido, que garante a comunicação, desempenha uma 

função ideológica, e que entre a identificação de uma significação e a construção de 

um novo significado há uma fronteira tênue. A linguagem não se limita a imitar, 

validar, confirmar e oferecer conteúdo digerível, é também produtora  de potência 

corrosiva, de uma contra palavra e de uma contra imagem. Seja qual for a função 

que desempenha, seu sentido não deixa de intervir, a força do que se esvai, no 

traçado de limites – de seu irrepresentável.  

Muito de nossa interrogação sobre trechos de publicações emblemáticas de outros 

usos da linguagem, do ensaio de Ulises Carrión, A nova arte de fazer livros, do 

verbete Informe do dicionário crítico da revista Documents e da revista Navilouca,2 

diz respeito a dimensão performativa que elas engajam. Em seus modos de 

manifestação, a um só tempo processuais e de leitura, as publicações obra parecem 

enunciar o problema da leitura de estranhamentos. Ao declinar sua plena presença 

enquanto objeto material, ao parasitar seus intermináveis modos de enunciação 

enquanto objeto de arte, a natureza híbrida dessas produções transborda o registro 

documental e o espaço reservado à produção estética.  
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A escritura que se coloca em movimento nos três exemplos aposta no alargamento 

das modalidades de leitura. Como não poderia deixar de ser, considerar objetos que 

operam na fronteira entre o verbal e o visual, nos leva a refletir sobre a auto-

reflexibilidade do legível e do visível, e sobre os desvios que seus deslocamentos do 

sentido registram. Oscilando entre a projeção do objeto de um exame e o objeto de 

ficcionalização do auto-exame, entre o conteúdo abstrato de um texto e o objeto 

literal diante dos nossos olhos, com suas características físicas e imanentes, entre o 

que se escreve e o que se inscreve sobre um suporte, tais proposições se abrem 

para leitura de uma contra informação e de suas condições variáveis e 

intermináveis.  

O ultimo momento desse estudo propõe um exercício muito simples de desvio. 

Propõe apresentar fora do contexto, do enquadramento temporal e espacial ao qual 

identificam-se, alguns objetos textuais e imagéticos. Gostaríamos de fazer durar a 

leitura de estranhamentos, a experiência do contato com intensidades e 

modalidades diferenciadas da percepção do que ainda não sabemos nomear, e que 

nem por isso é menos presente ou real.  

Para que não se deixe resumir, para que se abra aos atravessamentos da leitura, a 

última parte dessas notas recorre ao registro de imagens violentas da atualidade 

brasileira, e a trechos de uma reflexão sobre arte experimental. A inadequação 

dessas aproximações, que propõe conexões efêmeras e sintomáticas, entremeando 

o verbal e o visual, não pretende apagar as evidências de seus termos, seu valor de 

registro referencial, mas tentar liberar automatismos de leitura, continuar 

interrogando suas pulsões.  

A ideia de uma publicação de artista que trata o livro como obra de imediato difere 

do livro tradicional, que tem no significado do texto seu principal foco. No caso do 

livro tradicional, seja qual for seu suporte, o sentido de seu texto continua o mesmo. 

Incorporar um conjunto abrangente de aspectos físicos e materiais do objeto livro 

como parte significante de sua linguagem, e tornar inseparáveis forma e conteúdo, 

faz com que a publicação de artista, por outro lado, afaste-se da determinação 

primeira do livro tradicional, cujo centro das atenções é garantido pelo texto. Para o 

livro tradicional o registro textual permanece intacto a despeito das reproduções e 

variações de seu suporte físico. Seu conteúdo reside no texto.  
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No entanto, a distinção entre publicações obra e o livro tradicional está menos na 

raridade ou deriva estetizante da qual seus suportes efêmeros e muitas vezes 

artesanais se revestem. Ao contrário do livro tradicional, as publicações obra 

ensaiam outras estratégias para a leitura e mesmo para desmaterialização da 

leitura. De acordo com os conceitos de Ulises Carrión, podemos dizer que as 

publicações obra propõem enunciados cujo suporte é parte do sentido do que se diz. 

Nelas investiga-se o espaço do livro e identificam-se sequências de espaço e de 

momentos. Seus elementos físicos são incorporados como mais um entre outros 

elementos de seu repertório, além disso seus efeitos derivam igualmente de 

espaçamentos que provocam no interior do circuito da arte. 

Guy Schraenen, colecionador e curador de várias exposições sobre livros de artista, 

constata que essas publicações efêmeras desempenharam um papel preponderante 

na criação e na divulgação de ideias e obras específicas aos anos sessenta e 

setenta. No sentido prático, graças a sua forma simples e seu preço acessível, pode-

-se estabelecer um circuito internacional de comunicação, intercâmbio e circulação 

de obras pensadas como manifestações imateriais, fora do circuito de difusão 

tradicional dos objetos artísticos expostos em museus e galerias. Do panfleto ao 

múltiplo, happenings, performances, concertos, filmes, instalações, arte postal, 

revistas experimentais não somente caracterizam uma cena paralela, como são 

testemunhos ativos da transformação do sistema de arte de uma época.3  

Mas os impactos e efeitos de desmaterialização e de prolongamentos performativos 

dessas obras têm suas ações ainda mal definidas pelas instituições patrimoniais. 

Como então esses objetos específicos, de contornos instáveis, colocam em xeque 

nossa compreensão de seu valor artístico? No ensaio A nova arte de fazer livros, o 

artista Ulises Carrión sustenta surpreendentes definições sobre o livro de artista. O 

objeto da nova arte de fazer livros pode conter qualquer linguagem, basta que seja 

uma sequência de signos que se expandem no espaço cuja leitura ocorra no tempo. 

A nova arte de fazer livros abole o texto em prol do uso de qualquer manifestação da 

linguagem: 4 
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Figura1, 
A nova arte de fazer livros, Ulises Carrión, 

Página 5 

  

Figura 2, 
A nova arte de fazer livros, Ulises Carrión,  

Página 18 
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Figura 3, 
A nova arte de fazer livros, Ulises Carrión,  

Página 45 

 
Para o artista, o teórico e o leitor, de uma publicação obra, o conteúdo de um texto é 

apenas um entre outros possíveis elementos de investigação e leitura, deflagrador 

de lacunas do presente. Mas como dar a ver ou registrar o que está se desfazendo 

no presente, a leitura a contrapelo que a erosão da linguagem impõe? Como ler ao 

contrário do que se costuma fazer? Como registrar a história do não acontecimento 

do aqui e agora, do que se processa em sentido inverso à lógica perspectiva que 

fixa o acontecimento que projeta no futuro como modelo do passado. Como resistir a 

lógica transcendente do que atribuímos valor artístico e identificamos como 

monumento, como exercer a leitura num campo ampliado e romper com o caráter 

atemporal que condiciona, em contrapartida, o lugar secreto de um olhar passivo.  

Os efeitos da copresença de sujeito e de obra, que publicações obra propõem, ao 

voltarem nosso foco para leitura de espaços lacunares, ao sublinharem a condição 

descentrada do sujeito do olhar, recusam a designação do sentido em mão única, 

cristalizado ou definido na figura de uma forma acabada, e de observador abstrato 

que possa distinguir formas autônomas descoladas de seu contexto. Situadas no 

tempo, as figuras do verbal e do visual, estão além e aquém de um sentido 

plenamente compartilhável. Irredutíveis uma a outra, permeadas de ruídos, as 

relações não tão racionais ou lógicas que se estabelecem entre o verbal e o visual 
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nos remetem ao sentido dado pela filosofia da linguagem ao termo performativo. Se 

a proliferação de espaçamentos na leitura em publicações obra, como no ensaio de 

Carrión, opera efeitos performativos, introduzindo com a figura do intervalo 

deslocamentos no que informa, nem por isso eles são menos significantes, nem por 

isso deixam de produzir transformações no sentido. 

O filósofo John Langshaw Austin5 argumenta que a eficácia de um performativo 

transborda a capacidade da produção de sentido própria à linguagem, mas seu uso 

não deixa de dispor de uma potência de transformação igualmente própria à 

linguagem. O ato da fala caracterizado como performativo se exerce na relação com 

o mundo com a força de imanência de um gesto, deflagrando uma potência da 

linguagem que ultrapassa a eficácia das relações de comunicação, que ainda que 

não transmita nenhuma informação realiza um ato, ou melhor, transforma o sentido 

em ato, redefinindo o próprio campo do estar em relação. 

Entre os precedentes desse tipo de publicação interessada em problematizar os 

limites da produção de sentido, que tenciona as relações entre imagem e texto, que 

experimenta o sentido como ato, a revista Documents constitui um caso digno de 

nota. Antirracionalista, a revista de Bataille, ainda que comprometida com a 

apresentação objetiva de pesquisas em ciências humanas, atribui valor diferenciado 

ao termo documento. O valor documental de suas contribuições transforma o sentido 

das palavras e imagens para além do que representam ou significam. Publicada em 

1929, Documents teve 15 números e dois anos de circulação. Entre seus 

colaboradores, a revista vanguardista reunia uma mistura de nomes nada 

consensuais, artistas plásticos, fotógrafos, escritores e pessoas de diversas áreas 

da história da arte, da musicologia, da arqueologia, além de dissidentes surrealistas. 

A partir do segundo número foi introduzida a seção Dicionário Crítico, que incluía 

verbetes com tamanhos variados, que não seguiam nenhuma ordem, muito menos a 

alfabética. À guisa de exemplo, arquitetura, rouxinol, absoluto, materialismo, 

metáfora, homem, olho, poeira, abatedouro, chaminé, crustáceos, escarro, degelo, 

informe são alguns dos títulos das entradas desse dicionário. No entanto, sua 

organização aparentemente arbitrária era voluntária. O Dicionário Crítico da revista 

editada por Bataille refletia seu combate ao idealismo, à formação de sistema. 

Visava, por um lado, tanto reabilitar o valor de uso da imagem e da escrita, como 
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combater uma deriva edificante, tanto do ponto de vista estético quanto formal, da 

imagem e da escrita.  

O que interessa a Bataille, no fenômeno estético, diz respeito a seu modo de 

conhecimento do real e, mais do que isso, a seu poder de induzir a experiência do 

real. Marcelo Jacques de Moraes, 6  argumenta que isso significa forçar suas 

fronteiras e encenar seu impensável. 

O verbete Arquitetura inaugura a seção Dicionário Crítico na revista. Nele, Bataille 

compara a ideia de construção com a da construção da figura humana e mais 

especificamente de personagens oficiais, “com efeito, apenas o ser ideal da 

sociedade, aquele que ordena e proíbe com autoridade, se exprime nas 

composições arquitetônicas propriamente ditas... é na forma das catedrais que a 

Igreja e o Estado impõem silêncio às multidões”.7 

No entanto, ao denunciar as construções monumentais que silenciam multidões, o 

combate de Bataille não descarta o valor do elemento perturbador para o fenômeno 

estético; o filósofo reivindica um sentido para a ideia da forma que vai na contramão 

da forma do belo, ou de qualquer sublimação da forma em sistema. Do ponto de 

vista de Bataille, a forma é concebida como uma operação específica ─ o trabalho 

do informe. Como observa Marcelo Jacques de Moraes essa tensão entre forma e 

informe leva a compreender a forma, em Bataille, como formação, conceito que 

entende no sentido dado a ele por Freud, ou seja, no sentido de sintoma, expressão 

material de um conflito, de latências, de um jogo de forças entre representações 

anacrônicas. 

O verbete Informe aparece no número 7 da revista Documents de 1929. 

O informe 
Um dicionário começaria a partir do momento em que não forneceria 
mais o sentido mas as tarefas das palavras. Assim, informe não é 
apenas um adjetivo tendo tal ou tal sentido, mas um termo que serve 
para desclassificar, exigindo geralmente que cada coisa tenha sua 
forma. O que ele designa não tem seus direitos em sentido algum e se 
faz esmagar em toda parte como uma aranha ou um verme. Seria 
preciso, com efeito, para que os homens acadêmicos ficassem 
contentes, que o universo tomasse forma. A filosofia inteira não tem 
outra meta: trata-se de dar um redingote ao que é, um redingote 
matemático. Em compensação, dizer que o universo não se 
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assemelha a nada, que ele é informe, equivale a dizer que o universo 
é algo como uma aranha ou um escarro.8 
 

A rápida evocação do verbete Informe como exemplo de operação de um 

pensamento estético anti-idealista, que não distingue entre o sentido e a tarefa das 

palavras, pode nos levar, entre as múltiplas experiências estéticas de 

desmoronamento da linguagem, que resistem as cristalizações do pensamento, ao 

singular exemplo do texto introdutório, mas sem título, que abre a revista Navilouca, 

editada por Torquato Neto e Waly Sailormoon. Nele, Rogério Duarte declara: 

“Brutalmente a qualquer momento pode surgir a vida, eu sei que não estou 

preparado.”9 Sugestiva de inumeráveis variações, escalas e graus de intensidade, a 

frase manifesto não é reativa mas eminentemente performativa; para além do 

significado ao qual se refere aponta uma tarefa ─ a escritura, trabalho de um saber 

despreparado. 

Para o autor da frase, o percurso da escrita desdobra-se através de duplos e 

reflexos. Na franja de uma autoria cindida, o texto assinado por Rogério Duarte 

psicografado por Rogério Duarte declara-se partido em outros momentos: “não se 

trata de cometer o verbo mas sim de esgotar-se no só afã de cometê-lo, ou de 

convencionar-se para si a fatalidade de cumpri-lo”.10 Dessa escritura marcada pela 

fatalidade de uma palavra arranhada, insuficiente e transbordante, guitarristicamente 

é outro termo usado para nomear seu modo de insurgir-se. Do verbo arrancado, de 

uma corda vibrando, o vai e vem junto com o movimento de recuo, executa-se ou 

escuta-se embaralhando a trajetória de múltiplas mãos, ausentes e transparentes, 

entre as quais Rogério Duarte/Rogério Duarte inscreve-se descrevendo “isto poderia 

se compreender imaginando-se a ação de modo a não diferenciar-se da não-

ação”.11 O que a ação coloca em suspenso – seus intervalos –, no entanto, não 

deixa de expandir sua duração na trilha desse fluxo de rebatimentos, hibridizações 

da escrita, ou da escrita e da imagem, para além da legenda e da ilustração.  

Evoco uma última passagem da leitura de uma leitura extraindo trechos da citação 

de John Cage feita pelo célebre ensaio “Experimentar o Experimental” de Hélio 

Oiticica. Intercalo aos comentários do compositor, que abre a música para além de 

sua categoria artística, sobre a diferença entre o experimental na arte e a 

experimentação para um compositor musical, com fragmentos de imagens de outros 
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desmoronamentos das condições de possibilidade da significação que suscitam a 

necessidade do experimental para criação de outros possíveis. São imagens 

coletadas online sobre as invasões policiais de uma área da cracolândia no centro 

de São Paulo entre maio e junho de 2017:  

é tido como certo que experimentos são etapas que precedem 
medidas tomadas com determinação  
 

 

imagem capturada em https://ogimg.infoglobo.com.br/in/21377584-00c- 

 

Enquanto que, de outro lado, a atenção se move para a observação e 
audição de muitas coisas ao mesmo tempo, 
 

 

imagem capturada em https://ponte.org/wp-content/uploads/2017/05/cracolandia-21_05-17.jpg 

 torna-se inclusiva em vez de exclusiva – sem a preocupação de criar 
estruturas compreensíveis,  
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um ato cujo resultado é desconhecido. O que foi determinado?”12 

 

Interrompo essas notas com uma última alusão a Ulises Carrión, o poeta visual que 

considerava incalculáveis as sequências de espaços e momentos que fazem o livro 

ser esse outro texto que transborda o texto. “Não faltam paixões na nova arte. Todo 

o seu sangue jorra da ferida que a linguagem abriu nos homens.”13  
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parcialmente na revista NAVILOUCA: ”John Cage: Objeções são frequentemente feitas por compositores ao uso 

do termo experimental para designação de suas obras, pois é tido como certo que experimentos são etapas que 
precedem medidas tomadas com determinação, e que essa determinação é a de saber ter levado, se bem que 
de modo não-convencional, esses elementos considerados a uma determinação específica. Essas objeções são 
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p. 158. 
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