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RESUMO 
Ensaio de natureza acadêmica, narrado em primeira pessoa, sobre a instalação 
performática “Glossolalic Machine #3: bureau”, do coletivo de artistas brasileiros “Projeto 
Balbucio”. A reflexão é articulada em torno da performatividade da voz e suas potências 
políticas a partir de autores como Walter Benjamin, John L. Austin, Paul Zumthor, Giorgio 
Agambem. Pesquisa desenvolvida junto ao Laboratório de Investigação em Corpo, 
Comunicação e Arte - LICCA e ao Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura - 
ID+ com bolsa PDE-CNPQ. 
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ABSTRACT 
Academic Essay, narrated in first person, about “Glossolalic Machine # 3: bureau”, an 
performantive installation art by the brazilian artistic group “Projeto Balbucio”. This text is 
about performativity of voice and its political power. This paper is based in works of Walter 
Benjamin, John L. Austin, Paul Zumthor, Giorgio Agamben. This research supported by 
Laboratory of Research in Body, Communication and Art - LICCA and the Institute of 
Research in Design, Media and Culture - ID+ with PDE-CNPQ scholarship. 
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No princípio, era o pó 

O tom grisalho ali é a tudo aplicado pela espessa camada do finíssimo pó 

depositado, dias e noites a fio, sem dia santo ou feriado, em qualquer superfície, 

poro, brecha, ruga, dobra ou vinco de cada objeto deixado ali. Vinda parte das ruas 

pelas frestas das portas e janelas, parte do ar que circula dentro do próprio prédio e 

entra pelo vão formado entre o teto e o limite superior da meia-parede que delimita o 

recinto pelo lado interior da edificação, a poeira, como água, se capilariza. Por 

vezes, o pó – em termos gerais – parece ser atraído e absorvido pelas coisas tão 

grudado fica nelas. Aqui não houve nada disso, nem força, nem resistência de 

ambas as partes, apenas o oblívio geral foi bastante para que vagarosamente o 

tempo polvilhasse seu cinza tanático, de pele de defunto, sua cor de ossos secos, 

de caatinga no estio: chão crestado, garranchos e leito de rio ressequidos. [Quanto 

tempo permanecera sem uso, fechado assim? Por quais motivos ficara, apesar de 

pronto, esquecido?]. O frágil véu, não tecido, mas decantado pelo tempo naquele 

lugar, é ele, o próprio tempo, talhado; um êmbolo no fluxo cronológico. À 

monocromia gris que torna a paisagem lúgubre corresponde, no mesmo tanto, uma 

monocronia também tanática (nem sin- nem a-, mono- mesmo! Não se trata de co-

existência ou de ausência de tempo, mas de uma duração densa monolítica que 

torna baças à consciência outras experiências temporais possivelmente implicadas, 

sejam elas históricas ou psicológicas). Essa poeira é metonímia tão patente e 

preponderante do esquecimento, do silêncio, do vazio que nada pode se justapor à 

ideia da presença do nada, do não-ser que ela (re)apresenta e transfere para tudo 

em que encosta. 

Esse pó é o lençol cinza com o qual lesmosine cobriu aquele canto do prédio. 



 

 
OLIVEIRA FILHO, João Vilnei de; OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de; MIRANDA JUNIOR, Edmilson Forte. 
Performances e políticas da voz em "glossolalic machine #3: Bureau" do projeto Balbucio, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1043-1053. 

1045 

 



 

 
OLIVEIRA FILHO, João Vilnei de; OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de; MIRANDA JUNIOR, Edmilson Forte. 
Performances e políticas da voz em "glossolalic machine #3: Bureau" do projeto Balbucio, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1043-1053. 

1046 

Figura 1. Vista geral da entrada de “Glossolalic Machine #3: bureau”. 
Bienal Internacional de Dança do Ceará/De Par em Par, 2008. 

Fotos: José Cândido e Igor Grazziano. 

 

*** 

Senhor da alta hermenêutica do Fado 
Perlustro o atrium da Morte... É frio o ambiente 
E a chuva corta inexoravelmente 
O dorso de um sarcófago molhado! 
 
Ah! Ninguém ouve o soluçante brado 
De dor profunda, acérrima e latente, 
Que o sarcófago, ereto e imóvel, sente 
Em sua própria sombra sepultado! 
 
Dói-lhe (quem sabe?!) essa grandeza horrível, 
Que em toda a sua máscara se expande, 
À humana comoção impondo-a, inteira... 
 
Dói-lhe, em suma, perante o Incognoscível, 
Essa fatalidade de ser grande 
Para guardar unicamente poeira! 
(Augusto dos Anjos, O sarcófago) 

 

*** 

Entro. E é como se profanasse uma tumba. Piso devagarinho. A luz é exígua. Entra 

difusamente pelo vão interno ao prédio e em réstias pelos postigos e olhos das 

janelas. A catinga de mofo em papel velho, de urina e fezes de ratos, lagartixas e 

aves urbanas – pombos, pardais, rolinhas – e seus esqueletos e penas; cascas e 

asas de baratas e outros insetos compõem com a penumbra a ambiência lúgubre. O 

claustro me agonia. Recuo. Saio. Respiro. Pergunto à produção se posso mesmo 

entrar ali. Estou atônito. 

Palimpsesto, memória 

[Desde criança, no início dos anos oitenta, frequento a agência da Caixa Econômica 

Federal da Pessoa Anta. Papai e mamãe iam lá, vez por outra, resolver qualquer 

coisa que só hoje posso deduzir o que era: saques, depósitos, transferências, 

poupança, salário, fundo de garantia, penhor, mas que, quando menino, não me 
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dizia nada. Ia a tiracolo e me enfadava: longas filas e horas sentado aguardando 

atendimento; a peregrinação de guichê em guichê, de bureau em bureau; o amuo na 

cara da gente; aquela língua estranha feita de siglas e números e deitada em 

formulários, fichas, extratos (Do que tanto falam? E se entendem mesmo? Intrigava-

me). 

Sublimava a zanga, admirando o edifício. A fachada de pedra (para mim, um forte!), 

seus janelões e portas de madeira com ferrolhos e dobradiças de ferro; o soalho de 

tábua corrida; o pé direito alto; a escadaria central em dois lances com piso de 

mármore e corrimões do mesmo ferro fundido e forjado dos gradis, das colunas de 

fuste cilíndrico e capitéis coríntios escolhidos nos catálogos da empresa escocesa 

Walter Mac Farlane: tudo me conduzia ao “passado”, não falo do passado como 

memória do vivido, como registro interno, subjetivo, da experiência pretérita, mas, ao 

contrário, de uma dimensão temporal de tal modo distante de mim, sem referência 

no meu “vivido”, que só posso pensá-lo do âmbito do mito. Entretinha-me, a cada 

nova visita, buscando encontrar um elemento ainda não notado: um detalhe 

decorativo, como os arabescos da sanca do teto ou um azulejo escondido por uma 

divisória de Eucatex ou pelos dutos de circulação do ar condicionado; um móvel 

antigo que se podia entrever no abrir e fechar de portas; um motivo decorativo 

náutico ou floral das primeiras pinturas que reaparecia por baixo do craquelê das 

sucessivas camadas de tinta aplicadas às paredes. Praticava uma espécie de 

arqueologia involuntária, inconsciente e instintiva ao retroceder, camada a camada, 

sobrepostas ao longo do tempo ditadas pela deterioração causada pelo tempo ou 

pelos incêndios sofridos pela edificação, pelas mudanças no programa de 

necessidades, pela premência de reparos, reformas ou pretensas restaurações ou 

só pela imposição sempre provisória e sazonal dos gostos e modismos de época.] 

Palimpsesto que era aquele lugar. 

Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada 
para se traçar outra, que não a esconde de fato, de modo que se 
pode lê-la por transparência, o antigo sob o novo. Assim, no sentido 
figurado, entendemos por palimpsestos (mais literalmente 
hipertextos), todas as obras derivadas de uma obra anterior, por 
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transformação ou por imitação. Dessa literatura de segunda mão, 
que se escreve através da leitura, o lugar e a ação no campo literário 
geralmente, e lamentavelmente, não são reconhecidos. Tentamos 
aqui explorar esse território. Um texto pode sempre ler um outro, e 
assim por diante, até o fim dos textos. Este meu texto não escapa à 
regra: ela a expõe e expõe a ela. Quem ler por último lerá melhor. 
(GENETTE, 2006, p. 05) 

E era eu, talvez, o último e o primeiro a ler aquele texto... 

[Uma centena – pouco mais, pouco menos – de estantes de estrutura modular, 

automontáveis, de aço zincado pintado, algumas cinza, outras, bege; com poucas 

variações, medindo 2m de altura por 1,20m de largura e quarenta centímetros de 

profundidade, dessas comuns a todos os lugares estruturados pela necessidade de 

classificar, de taxonomizar: arquivos, bibliotecas, escritórios, acervos, armazéns, 

supermercados... Lugares organizados pela lógica do bureau (BARTHES, 1986; 

GOODY, 1987). Nelas, em número suficiente para locupletar todos os espaços 

funcionais das prateleiras, caixas-arquivo de papelão, montadas e cuidadosamente 

dispostas. Mas, desde de e para sempre – ratificava a mesma poeira –, 

absurdamente vazias. Não havia nelas, nada daquilo para que haviam sido 

planejadas conter: relatórios, documentos, processos, dossiês; um papel sequer, 

simplesmente nada! Porque? Há pilhas dessas caixas ainda desmontadas entre 

uma ou outra fileira de estantes, por elas deduzo o aborto no processo de montagem 

do arquivo. O que explicaria o fato de estarem ainda desocupadas, mas não o de o 

arquivo ter continuado, sabe-se lá por quanto tempo, fechado, sem cumprir sua 

função, sem cumprir função nenhuma aliás, na insondável engrenagem da máquina 

burocrática; gerido e mantido para ser só arquivo-MORTO. Aquele claustro era um 

aneurisma no hiper-fluxo, duplamente intenso da geografia em que se situava: de 

um lado, o fluxo relativo ao cotidiano da própria agência – grande e central; sempre 

cheia: muitos clientes e funcionários, além dos que acorriam por conta dos inúmeros 

serviços públicos só prestados por bancos estatais como a CEF –, de outro, o fluxo 

caótico das zonas centrais dos grandes centros urbanos como a que está a antiga 

alfândega.] 

*** 
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O retorno do menino, mas grande... e o método! 

Autorizado, retorno ao túmulo e já não é mais o quase-arqueólogo inato e inocente 

de outrora que entra. Melhor: é ele, sim, potencializado, apesar dos – e graças aos – 

anos de pesquisa acadêmica e de suas contrições teórico-metodológicas: se, de 

fato, quando não submetidos à critica constante, só possível na dialética entre 

instrumentais metodológicos já desenvolvidos pela ciência especial (IBRI, 1992, 

p.03) em questão e as exigências da mesma natureza imanentes à lida com o 

objeto, por assim dizer, à pesquisa em si, o(s) método(s) enrijecem e morrem 

levando com eles o conhecimento que engendram e, sua mais nefasta sequela, 

impossibilitando poiesis; por outro, ante a impossibilidade óbvia de prescindir de 

método – na pesquisa acadêmica, na pesquisa artística, na vida cotidiana! –, quando 

se tem bem definido o lugar e função das ferramentas metodológicas e habilidade 

para lidar com sua sofisticada capacidade de readequação e adaptação às 

demandas do objeto (longe de funcionarem qual ferramentas com funções simples, 

pré-definidas e não-adaptáveis, pelo que, equivocadamente, muitos tomam o rigor 

metodológico), ele garante, diante da aproximação do pesquisador, por natureza 

experimental e imprevisível, uma maior integridade simbólica e material do objeto em 

seu contexto. Penso que, se assim lhe serve o método, invés de galés, é em nau 

aberta e veloz que, no mar dos afetos que é sua matéria de investigação, o 

pesquisador navega. 

Então, fez-se a voz, e pronto! 

Aquilo era o xeol. Ao cheiro de bolor, às teias de aranha e ossadinhas, àquelas 

caixas fechadas anos a fio, ao tempo encapsulado nelas, à atmosfera arquivada, ao 

arquivo-morto enfim, o Projeto Balbucio contrapôs a voz, a glossolalia, essa língua 

de fogo, zaum (KRUTCHENIK, 1992, p.30-32). 

A ação consistia num labirinto formado por caixas e estantes do próprio arquivo-

morto da CEF, dentro do qual performers escondidos reagiam, com pulsos vocais 

glossolálicos, à interação do público mediada por um dispositivo tecnológico 

constituído por câmeras, interruptores e luzes. Na verdade, uma gambiarra, um 
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dispositivo tecnológico precário, frágil e instável, de baixíssimo custo e low-tech. 

 

 

Figura 2. Dispositivo de interação em “Glossolalic Machine #3: bureau”. 
 

 
Figura 3. Publico interagindo em “Glossolalic Machine #3: bureau”. 

Bienal Internacional de Dança do Ceará/De Par em Par, 2008. 
Fotos: José Cândido e Igor Grazziano. 



 

 
OLIVEIRA FILHO, João Vilnei de; OLIVEIRA JUNIOR, Antonio Wellington de; MIRANDA JUNIOR, Edmilson Forte. 
Performances e políticas da voz em "glossolalic machine #3: Bureau" do projeto Balbucio, In Encontro da 
Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas, 26o, 2017, Campinas. Anais do 26o Encontro da 
Anpap. Campinas: Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2017. p.1043-1053. 

1051 

 

 

“Glossolalic Machine #3: Bureau” foi articulada em torno dos tensionamentos entre a 

performatividade da voz, como tratada por Paul Zumthor (1993, 1997) e John Austin 

(1970), a escrita burocrática como forma de modelagem cultural, a partir das 

elaborações teóricas de Roland Barthes (1987) e Jack Goody (1986), e, também, da 

mediação tecnológica da performance, por conseguinte, da mediação tecnológica da 

própria experiência estética contemporânea. 

Em fluxo... 

 

Figura 4. Chris Salas performando em “Glossolalic Machine #3: bureau”. 
Bienal Internacional de Dança do Ceará/De Par em Par, 2008. 

Fotos: José Cândido e Igor Grazziano. 
 
 

[Aquela ação, realizada numa edificação frequentada por mim desde a infância, 

tornou-se o mote para que discorresse sobre os afetos provocados por ela em mim. 

Ela embreou uma reflexão sobre tempo e memória, suas texturas, durações e fluxos. 
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Tal reflexão encontra aporte na noção benjaminiana de ruptura no tempo linear, 

histórico, engendrada pela memória ao colocar em relação assimétrica o antes e o 

agora. Tal descontinuidade, segundo Agamben (2009, p.59), é característica 

inalienável do contemporâneo: essa experiência com o próprio tempo marcada por 

um “deslocamento” e um “anacronismo”. Aquele arquivo era uma Ruína – todo o 

resto de não vivido despejado sobre o presente, como diz Agamben (2009, p.70) – e 

a potência política da ação performática do Projeto Balbucio naquele arquivo-morto, 

a potência política da ação micro-performativa da voz ali, “destalhava” a espécie de 

êmbolo no fluxo temporal que era aquele arquivo-morto.] 
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