
	



	

	

Colaborações  
– Quem falou O quê na Pandorama 

- Textos 
Suely Rolnik.   Chegou à PANDORAMA atravessando por muitos textos; 
e por diversas entradas.  
Suas palavras influem sobre e entre as palavras que a PANDORAMA imprime 
no papel. Psicanalista e estudiosa da subjetividade humana. 
Mulher que se faz pensamento. 

o Rolnik, Suely. Pensamento, corpo e devir. Uma perspectiva 
ético/estético/política no trabalho acadêmico. Cadernos de 
Subjetividade, v.1 n.2 241-251. PUC/SP,1993. 

o Rolnik, Suely. À Sombra da Cidadania: alteridades, homem da ética e 
reinvenção da democracia. IV Encontro Regional de Psicologia Social da 
ABRAPSO. PUC/SP, 1992. 

 
Félix Guattari.  Enquanto percorria por uma vida de resistências, 
olhando as beiradas do mundo, circulou por uma espécie de academia quase 
fugaz. E sua escrita canta e toca no pensar dessa revista. 
Pensador de tempos diversos. 

o Guattari, Félix. As Três Ecologias. Campinas, SP, Papirus, 1990. 
 
Maurice Merleau-Ponty.   Com seus pensamentos instigados 
pelas palavras, imprimiu e descreveu maneiras de estar. 
E impulsiona a PANDORAMA em seus caminhos de investigação de uma 
linguagem ainda encoberta. 

o Merleau-Ponty, Maurice. A Prosa do Mundo. Capítulo: A Ciência e a 
Experiência da Expressão, pág. 48. São Paulo, Cosac Naify, 2012. 

 
Christine Greiner e Claudia Amorim.   Nesse livro de vozes 
diversas, as autoras e outrxs que as acompanham tecem falas sobre a 
descoberta do corpo e suas implicações. Num texto feito de textos. 
E que, pedaço a pedaço, vão apontando, por direções diversas, um sentido 
corpóreo. 
Territórios por onde a PANDORAMA arrisca dar alguns passos. 



	

	

o Greiner, Christine, Org. e Amorim, Claudia, Org. Leituras do Corpo. São 
Paulo, Annablume, 2010. 

 
Giorgio Agamben.  Num pensamento que se organiza de maneira a se 
estruturar, Agamben é caminho por onde muitos corpos percorrem ao 
investigarem o seu contemporâneo. 
Autor indispensável. 

o Agamben, Giorgio. O Que É o Contemporâneo? Lição inaugural do curso 
de Filosofia Teorética de 2006-2007 na Faculdade de Artes e Design do 
IUAV (Instituto Universitário di Architettura di Venezia). 2006. 

o Agamben, Giorgio. O Último Capítulo da História do Mundo. Nudez. 
Lisboa, Editora Relógio D’Agua, 2010. 

 
Pedro Luz. Arriscando-se por cartografias marítimas, Pedro é colega 
com quem a PANDORAMA divide espaços de experimentação e arrisca 
estabelecer diálogo sobre e entre experiências cartográficas.  
Pintamo-nos em páginas e fazemo-nos método. 

o Azevedo, Pedro Luz Soares. Diário de Bordo: Navegando por Felizcidades. 
Trabalho de Conclusão do Curso de Psicologia – UNIFESP. Santos, SP, 
2015. 

 
Santiago Cao.  Parceiro inspirador para a Pandorama, mostrou 
caminhos (com)positivos no fazer cartográfico da vida compartilhada. E nos 
convida a olhar por outros sentidos, para além dos olhos. Desafio. 

o Cao, Santiago. Cartografias Sensíveis em Espaços Públicos. Creative 
Commons, 2018. 

- Dossiê 
 

Revista GLOBAL. É importante referência na escrita da Pandorama. Têm 
em sua história o fazer de um pensamento realista e cotidiano, provocativo.  
Uma revista que já encerrou suas publicações, mas permanece no conversar 
com o cotidiano; insistente. 

o GLOBAL Brasil. Número 2, Pág 56. Rede Universidade Nômade. CIEC/UFRJ- 
RJ. Maio/junho/julho de 2004. 

 



	

	

Frida Kahlo.  Artista e fortaleza. Com seu corpo estranho e de outra 
maneira vivenciado, contou tanto ao mundo que chega a milhares de corpos. 
E aqui também. 
Traçando o mundo à mão livre. 

o Frida Kahlo. El diário de Frida Kahlo. Él fenómeno, imprevisto. La Vaca 
Independiente S.A de C.V., México, 2016. 

 
Gilles Deleuze e Félix Guattari.  De todos atravessamentos que 
esse par de autores têm a compor com o mundo, a PANDORAMA não se 
exclui. Sussurros de futuro, capturas de presente.  
Deleuze e Guattari desenham um ser possível-impossível; enquanto fazemos 
sua leitura-presente. 

o Deleuze, Gilles e Guattari, Félix. Mil Platôs, Vol 3. São Paulo, Editora 34, 
2015. 

 
Kazuo Ohno. Pessoa-partitura. Vai-se tecendo enquanto humano. Vindo 
dum mundo atômico, matéria do nosso mundo. 
Arte que se constrói em corpo. 

o Imagens de: Hosoe,  Eikoh. Corpos de Imagens. Fevereiro a Maio de 2014 
no Sesc Consolação, SP, 2014. 

 
Liana Timm.  Autora-arquiteta, faz-se pensamentos de combustível 
para a PANDORAMA.  
Em seu pensamento sensível aos olhos, os ultrapassa, ascende a um lugar 
outro. Espaço onde nossos olhos insistem em mirar. 

o Timm, Liana. IMA(R)GENS, pág. 06. Tania Mara Galli Fonseca (Org.). 
Cartografias e Devires. Editora da UNIVERSIDADE. Porto Alegre, RS, 
2003. 

 
Claire Parnet e Gilles Deleuze.  Criam-se em diálogos enquanto 
nos provocam a criarmo-nos em diálogos.  
Conversa, potência de ser. 

o Parnet, Clarice e Deleuze, Gilles. Uma Conversa, o que é, para quê serve? 
Diálogos. São Paulo, Editora Escuta, 1998. 



	



	

	

Matéria 
 
 
 

Pensamentos abertos e espaços gramaticais 
. 

A linguagem, o texto, se 
fazem enquanto nos 

fazemos. Noção 
linguística que é 

discutida já há muito 
tempo, e por muitas 

bocas diferentes. 
Na complexidade da 

comunicação humana, a 
Torre de Babel se amplia 
mais e mais a cada ano, 
e por todo o chão falado 

do planeta. 
 
 

 
Ao mudar de bairro, entrar numa rua diferente, um 
ouvido atento já pode perceber outros usos e 
composições sintáticas da língua; gírias e expressões 
desconhecidas, engraçadas, ou mesmo reveladoras de 
um novo e complexo universo de significados e diálogos 
a respeito da vida e do mundo. 
 
E assim se faz, no cotidiano das palavras, novos tipos de 
linguagem. Em conversas por emojis que se usa nas 
web-talks, abre-se um universo de significações 
sintetizadas em pequenas imagens coloridas que 
acessamos no Zap-zap. 
Diálogos de rapidez, em que o texto vai-se compondo 
sem estar escrito, exatamente. 
 
Comunicação direta ou indireta? Espaço para 
interpretação ou lacuna de desentendimento? 
 
Notando esse reciclo dinâmico da comunicação humana 
e a necessidade de constante refazeção dos caminhos 
da linguagem, a Pandorama escreve esse editorial; 
pretendendo investigar e questionar alguns movimentos 
de criação do que batizamos como “fenômeno falatório 
naturalmente humano”. 
 
 
 

- (e pedimos licença para criar algumas variações 
linguísticas no caminho) – 

 
 



	

	

  
No início, fez-se a palavra; e então foi-se compondo a forma humana.  

Essa pode ser uma maneira de contar a história, se pensarmos que a 
 linguagem é uma situação de existência em comunidade; 

organizadora e produtora de realidades.  
Ou seja, as noções que temos de mundo estão ligadas às palavras que usamos ao 
descrevê-lo, implicando a condição de nomeável a tudo o que quisermos contar uns 
aos outros através dessa experiência consciente da linguagem. 

Ao mesmo tempo e também, a maneira como nossas experiências conscientes se 
constroem e são descritas por nós partem de um arsenal de palavras das quais já 

dispomos previamente.  
 
Essa conversa se estende há tempos entre linguistas e filósofos, e nos inspiramos 
numa noção que Merleau-Ponty discute, a respeito de um poder dinâmico da 
linguagem, para pensar o fenômeno falatório naturalmente humano: 
 

 “(...)compreender que a linguagem não é um empecilho para a consciência, 
que para esta não há diferença entre o ato de alcançar a si mesma e o ato 
de se exprimir, e que a linguagem, no estado nascente e vivo, é o gesto de 
retomada e de recuperação que me reúne a mim mesmo e aos outros. 
Precisamos pensar a consciência nos acasos da linguagem, como 
impossível sem seu contrário”1.  

 
 
 
 
 
 
 

Será, então, a 
linguagem, uma 
condição para a 

existência? 
 
 
 

 

																																																								
1 Merleau-Ponty, Maurice. A Prosa do Mundo. Capítulo: A Ciência e a Experiência da Expressão, pág. 48. 
São Paulo, Cosac Naify, 2012.  



	

	

 
 
As palavras são engenho, criam-se umas 
sobre as outras, e assim vão delimitar 
espaços de concordância por onde 
percorremos em sociedade; as palavras 
são criações através das quais 
acessamos um espaço comum e de 
diálogo no mundo.  
Combinadas entre substantivos, 

conectivos, preposições, adjetivos, 
seu sentido é criado entre os 

ouvidos que escutam e as bocas 
que falam, estabelecendo 
relação entre pensamentos 
diversos, numa experiência de 
comunicação quase mística. 

E é aí que o vocabulário entra em 
cena: um arsenal de palavras através do 
qual todos os sujeitos de uma 
determinada cultura e espécie - a 
humana - se relacionam. Tendo uma 
mesma constelação de significados 
como referência.   
Para explicar melhor, imaginemos uma 
metáfora cósmica: as estrelas são o 
nosso vocabulário, e o chão em que 
pisamos é nosso território de existência. 
  
São sempre as mesmas constelações 
que vemos no céu do planeta; porém, o 
chão em que se pisa faz com que 
acessemos a um ou outro conjunto de 
estrelas e, ao percorrermos o território 
do chão, poderemos acessar novas 
constelações.  

																																																								
2 Agamben, Giorgio. O Que É o Contemporâneo? Lição inaugural do curso de Filosofia Teorética de 2006-
2007 na Faculdade de Artes e Design do IUAV (Instituto Universitário di Architettura di Venezia). 2006.  

Assim como 
acontece 
com as estrelas, a 
linguagem acontece em 
constante mutação. Além das 
palavras que acessamos ao nos 
deslocarmos pelos territórios, o 
vocabulário humano está sempre a se 
recriar, resgatando palavras antigas, 
atrelando novos significados, e também, 
criando novas palavras, que emergem 
em tempo de expressarmos ideias e 
experiências vividas no contemporâneo.  
E, como acontece com uma Supernova, 
que explode em órbita e desaparece, 
tornando-se rastro de luz que irradia por 
milhares de anos-luz no universo, 
seguimos nos guiando por essas 
palavras-constelações que faíscam, 
criadas num momento-mundo, e 
incorporando seus nomes em nosso 
vocabulário. 
Palavras essas que alcançamos na 
velocidade mesma com a qual se 
distanciam de nós; que definem nosso 
mundo ao passo mesmo em que se 
deslocam com seus significados para 
longe, criando uma fratura, uma brecha 
entre os nomes; e nos comunicam 
através de suas sombras. Diálogos que 
se fazem em penumbra2.  
Palavrear é, então, como fixar ideias 
num mapa para poder seguir caminho; 
ao mesmo tempo em que é interpretar e 
recriar formas para a existência. 



	

	

 
Podemos falar porque já nomeamos enquanto sociedade, mas isso nos restringe as 
possibilidades de fala e escuta do mundo?  
Desafios de proporções astronômicas e planetárias, talvez. 
Como dizer? A respeito de quê podemos dizer? Quanto o nosso arsenal de palavras nos 
permite pensar e questionar a respeito da vida? E quanto fica de fora do nosso 
vocabulário?  
Poderíamos pensar e sentir para além do que as palavras nos permitem ser?  
 
Há quem acredite que tudo aquilo que imaginamos, no momento em que imaginamos, 

já passa a existir – mesmo que limite-se ao espaço do imaginário –, e nós, da 
Pandorama, gostamos de pensar assim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A física, ciência a estudar fatos celestes que deem explicação e localização à nossa 
existência no Cosmos, muitas vezes sofre ao ver-se na situação de traduzir em palavras 
as novas descobertas a respeito do funcionamento do universo, de maneira a conseguir 
se expressar em frases que não soem matemáticas, nem esotéricas.  
Assim, nesse processo de expressão vocabulária, a ciência pode acabar usando-se, vez 
ou outra, de composições imagéticas e descritivas que se aproximam à arte3, 
denunciando limites do vocabulário e revelando uma outra linguagem de por-ondes.  
Talvez encontremos nesse caminho que liga a Ciência à Arte, ideias que possam propor 
um diálogo de maneira a superar o vocabulário e permear outras linguagens.  
 

																																																								
3 Greiner, Christine, Org. e Amorim, Claudia, Org. Leituras do Corpo. São Paulo, Annablume, 2010.  



	

	

 Provocando-nos a pensar esse entre 
Linguagem, Ciência e Arte, o filósofo 
Félix Guattari4 conta de uma 
necessidade que a ciência “dura” tem 
de subverter a si mesma. Justificada 
pela necessidade de “introduzir (...) 
um elemento narrativo” para que um 
novo acontecimento científico possa 
ser integrado ao nosso vocabulário. 
Ao introduzir o elemento narrativo na 
conversa científica, torna-se possível 
compreender e conversar sobre tais 
descobertas, expandindo o território 
semântico e subjetivo com o qual a 
humanidade se organiza.   
 Assim como para a linguagem não 
há como nos descolarmos do 
vocabulário ao elaborar nosso 
conhecimento sobre o mundo, a ideia 
que Guattari defende é de que, na 
ciência, não há como se descolar da 
experiência, colocando-se de maneira 
“extrínseca” ao que se passa no 
mundo: a ciência, assim como a arte e 
a língua, atravessa a experiência de 
maneira a transformar a realidade; e 
negar isso seria como ignorar a 
composição real do que está sendo 
estudado - nossa própria existência. 

 
 
 
O interessante nisso tudo é a proposição de criar uma nova narração para a ciência 
que confabule com uma comunicação artística; constituída em outras vias do dizer e 
do pensar os diálogos no mundo. 
 
 
 
																																																								
4 Guattari, Félix. As Três Ecologias. Campinas, SP, Papirus, 1990. 



	

	

Num caminho tortuoso, o 
que nós da Pandorama 
ousamos mirar é na fazeção 
de linguagens artísticas 
como outro caminho 
possível no acontecer da 
conversa.  
Perceber e experimentar a 
arte enquanto espaço de 
desmedida falatória, de 

transbordamento 
vocabulístico, de 
formulação de ideias a 
serem inteligidas por outros 
acessos subjetivos e que 
cheguem à escuta humana.  
Uma escuta-intuição, 
permeada por afetações, 
percebida pelo corpo 
inteiro, e não só pelos 
ouvidos. Um aperceber que 
desestabilize a consciência 
de maneira a permitir 
acesso ao invisível, ao 
inconsciente5.  
Conduzindo a percepção 
para um outro território de 
existência, sem que essa 
desorganização torne-se 
perdição, mas reorganize a 
experiência ultrapassando a 
fala. E assim, seja produzida 
pela arte para além da 
língua, numa composição 
em espaço de dizeres 
intensos e pouco 
localizados no vocabulário. 

																																																								
5 Rolnik, Suely. À sombra da cidadania: alteridades, homem da ética e reinvenção da democracia. IV 
Encontro Regional de Psicologia Social da ABRAPSO. PUC/SP, 1992. 



	

	

 
 
 
 
 
 
A 
linguagem através da arte será, talvez, essa possibilidade outra de comunicação que, 
sem se usar da gramática, chega ao sujeito através dos olhos, do tato, da imaginação, 
das sensações que podem ser desencadeadas em cada corpo que com ela se encontram. 
Provocando uma escuta-outra das mesmas palavras cotidianas e despertando o corpo 
para a possibilidade de criação de vocabulários menos fixados na linguagem, com mais 

 conjugações possíveis.

Uma   conversa que decomponha palavras e crie espaços 
de comunicação sinestésica. Uma conversa que 
componha-se de fluxos de sensações que provocam a 
consciência e inebriam a escuta subjetiva. Espaço de 
livre criação, e da possibilidade de conversar sem 
palavras. 
Usar-se da arte para dizer daquilo que nosso vocabulário 
não permite, e perceber que, talvez, nossa relação com 
o mundo e com os outros se ramifique para além do 
vocabulário que compartilhamos.  

 
 

Como um farol que 
aponta para algo que 

ainda está por ser 
descoberto e nomeado.  

. 

. 

. 
A arte ocupa-se de 

emitir as ideias que a 
boca ainda não pode 

descrever em palavras 
aos ouvidos; a arte 

ocupa-se de atravessar 
o espaço entre 

pensamentos, de 
apontar uma 

constelação ainda por 
ser descoberta. 

 
 

Instigada a experimentar linguagens possíveis, essa edição da Pandorama 
experimenta formas outras de dizer e de compor um diálogo; ousando circundar 
um espaço gráfico entre a revista, o público, a ciência e a arte. 



    
 
 
 
 
 Metodologia 
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1	AZEVEDO, 
Pedro Luz 

Soares. 
Diário de Bordo: 

Navegando 
por 

Felizcidades. 
Trabalho de 

Conclusão de 
Curso, Psicologia. - 

UNIFESP, 2015.
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Abertura . 

Revistada 
A Pandorama é 
uma revista de 

 edição única; 
  idealizada 
  durante uma 

  experiência de 
  graduação em 

Psicologia, e que se 
propõe a forjar uma 

maneira-outra de 
formular o dialogo 

acadêmico.  
Numa intenção de pensar o ser-

sujeito, afina um coro entre  
  texto, imagem, política e 

humanidade em deslocamento.  
Emergindo através do método 

Cartográfico, a Pandorama é 
resultado de um corpo que se 

abre para a experiência e, num 

processo de encontrar caminhos 
possíveis, de tornar-se bússola 

da pesquisa mesma que propõe, 
percorre ideias, pensamentos e 

afetos mundanos. 
 

É pensamento, é trajetória permeada por 
outras trajetórias, é fazer-se encontrar no 
desencontro; um conto que se constrói pela 
via da quebra na experiência da Academia. 
Numa academia que se propõe a pensar o 
existir do sujeito que pesquisa, desviando no 
caminho, criando-se num outro.  
Assim o trabalho vai-se incorporando, 
fazendo-se num movimento que busca por um 
rigor ético da escuta de um devir, estético na 
criação de um texto “que encarna as marcas 
no corpo do pensamento” e político em sua 
afirmação de potência e experiência sobre 
esse modo de pesquisar1. 

 

Nesse caminho,  
o corpo que pesquisa começou em silêncio, para que pudesse ouvir com atenção aos sons do 
mundo em que circula; sem proferir nomeações ou buscar por elas. Esse corpo se expande na 
atmosfera, sem direção e para muitos lados, experimentando deixar-se afetar pelas imagens que

 
																																																								
1  Rolnik, Suely. Pensamento, corpo e devir. Cadernos de 
Subjetividade, v.1 n.2 241-251. PUC/SP,1993. 
 

se fazem no mundo.  

 
 



Desconcentrado. 
  

 Como bússola 
desconcentrada, a cada 

momento aponta para um 
território, uma palavra, uma 
imagem. Até completar um 

máximo corpóreo, para 
além do qual não seria 
mais possível registrar; 

pois, em apneia, o corpo 
desfaleceria na atmosfera 
expandida e rarefeita dos 

registros que percorreu. 
E então esse corpo passa a 

se contrair. Concentra-se. 
Percorre o tempo da  

decantação de sua 
experiência e atenta-se  

 
para o que permaneceu; como se olhasse para um papel de 

foto percebendo as luzes que se revelam. 
Corpo que se percebe e, num último momento de pesquisa, 

passa a buscar nomes, os nomes dos quais havia fugido. Um 
corpo em trabalho de tradução, utilizando-se, agora, de 

referências e pensamentos outros; como que para ter onde se 
ancorar e fixar no tempo-espaço, como registro e 

fragmentação, invenção de uma fratura. 
Como uma colagem. Que corta a imagem pelo meio, 

desorganiza a composição fixada pela captura e, usando-se de 
cola e papel, vai reorganizar o que capturou do mundo, 

editando a imagem com seu olhar decantado. 
. 
. 
. 

E assim cria-se a Pandorama, como notícia de um devir que se 
debruça sobre a experiência própria do fazer-se pesquisadora.  

 
Como viver o 

corpo e viver a 
língua? A parte do tecido que tecemos com o ar que respiramos as palavras 



	

	

Carta extraviada (que coube muito bem aqui)
         Rabiscos em eclipse. 

“Há algumas semanas ocorreu, na terra, um eclipse solar - o qual não tive a sorte de presenciar - e muito se 
falou sobre seus efeitos físicos sobre o nosso planeta. Captando por cima em minha memória, me lembro de 
alguma explicação sobre como a crosta terrestre sofreria uma dilatação de sua espessura em quatro centímetros 
e nossos corpos, cheios de água, perderiam 500 gramas de seu peso. Tudo durante o eclipse. Tudo permanente. 
Até mesmo nas superfícies e corpos localizados em partes do globo onde o evento não poderia ser visto. 
Gravidade, então. Perceba a gravidade desse acontecimento. 
Conto isso aqui não para falar dessa física, que muito me interessa, mas apenas por alguns minutos; e sim como 
um espaço metafórico para contar do meu corpo em partícula. 
Como que solta no nada, senti meu corpo como uma bússola que, a princípio, quando é aberta, gira seu ponteiro 
confusa e vai se aliando aos poucos, apontando numa direção. Meus vértices, então, apontaram para imagens. 
Se eu estava no nada e, de meus vértices, percebi imagens, as segui olhando. 
Não pensei, então, que quando uma bússola aponta para alguma direção não é uma regra seguir o ponteiro e, 
ao contrário, pode-se até mesmo andar na direção oposta; ou na diagonal, se preferir. 
Se numa cartografia se fala de marcas e pensamentos e corpos onde se pode existir, o começo de uma cartografia 
precisa se traçar pelo caminho do que foi percorrido antes, e que é, em meu caso, uma grande desordem. 
Uma desordem pode, muitas vezes, ser confundida com um grande nada, onde muitas coisas existem, mas coisa 
nenhuma é passível de se encontrar, e por onde não há caminhos óbvios. Assim, meu corpo se transformou em 
uma bússola com a qual eu localizei uma “coisa” no espaço, porém sem que tal coisa fosse a “coisa” que eu 
estava, por algum motivo, a procurar. 
Aqui então coloco o eclipse: num eclipse solar, devido a um fenômeno natural extraordinário, extensos trechos 
de terra anoitecem enquanto o sol ainda reina no céu, e, no escuro, fica mais difícil encontrar coisas definidas; 
isso não significa, porém, que o eclipse seja algo ruim ou, ainda, assustador, ele apenas acontece. E assim como 
ele “se” acontece, acontecem os corpos que o presenciam, corpos que dilatam ou se enxugam ou se perdem no 
nada desordenado de muitas coisas. 
Não acho, por agora, que se faça necessário o uso da física que explica um eclipse, tampouco da psicologia que 
explique minha desordem; podemos entender tais fenômenos como acontecimentos inerentes a esse mundo 
cósmico. O que acho necessário, aí sim, é entendermos a ideia que propus aqui com outras palavras: a desordem 
anoiteceu e borrou algumas linhas em mim, e eu, num começo de pesquisa que partiu de um meio de caminho, 
acabei seguindo com a ajuda de uma bússola que me levou a ver e pensar imagens. 
Tais imagens me despertaram afetos e sensações; porém, como um ponto na bússola, tais imagens apenas 
referiam-se - sem saber a quê, como contornos, capturas de fragmentos, coleções de formatos e catálogos de 
territórios. Fazendo-me sentir, porém num corpo desmontado, com o qual não é possível andar sem que, antes, 
eu adquira algum tipo de fio para costura, ou adesivo para cola, ou pregos para pregas. 
É nesse espaço escuro que um corpo esquisito vem, então, se montando em mim. Olhando imagens que estou 
impedida de ver, já que, no escuro, os olhos não enxergam; ou, pelo menos, não à mesma maneira como se 
enxerga quando há luz. 
É, antes de mais nada, e antes de criar espaços para ser mais alguma coisa, um corpo de 
vértices que apontam a si próprios e olhos que, no nada, se dilatam em alguns 
centímetros; olhos que, atraídos por alguma força de gravidade não-visível (como ocorre 
com a crosta terrestre durante um eclipse), talvez mutem suas formas e expandam suas 
órbitas oculares, procurando aproximarem-se de uma massa/coisa ainda no escuro.”
              Júlia. 15.09.17 
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Despedida. Desfecho de caminho. 
 

 - Seja esse um texto que se possa ler depois de tudo,  
e também antes de todo o 

resto.  
Palavras que dizem de alguma 

coisa ainda no escuro. 
 

Roubo de palavras, 
quebra de texto e furto de imagens. 
Crime cartográfico.  
Picando papel, e atravessando pelo 
meio da folha.  
Maneira de misturar discursos, olhares, e 
construir um próprio, pela reunião de vários.  

 
Eliminam-se as bordas que separam, os 
fundos que situam; resta o recorte, e a 
aderência entre papéis.  
Desapropriação e desfiguração, até um limite 
em que se possa torna-las palavras próprias. 
Como que numa dupla-captura, buscando 
construir-se texto e registro de tempo, 
usando-se de olhos outros e impressões 
outras. Ato de hackear.   
Hackeamento manual. Para que as superfícies 
se fundam numa terceira página, polifônica e 
irrastreável. 
Renda de recordes, rede de hackeamentos. 

 
Como pode um mapa ser construído de fragmentos? Faltam medida e escala; mapa segmentado. 
Como se localiza num mapa com tantas referências? Cartografia composta de vozes-mil. Caótico. 
 
 
E mesmo assim, o mapa insiste em construir-se. 
Mapa que nos faz olhar com loucura; em sua 
polifonia e excessivas palavras afluentes; 
excessivos olhares prévios a desenharem um olhar 
aqui. 
Desnecessária distinção de referências na hora de se 
organizar em bússola. Numa dentre muitas maneiras 
de se organizar. 
As referências são em si. Fragmentos que mantêm-
se, mais do que catálogo para onde se olha, são o próprio 
olhar. Agora recortado, fragmentado por um, que faz-se 
terceiro; olho. 



 
E aqui talvez caibam perguntas: Será esse um-terceiro-olho 
a imanência do ser? Uma espécie de platô onde se habita 
um corpo? O sujeito entre o eu e o outro? O espaço onde 
cada corpo deseja-se ser, em espaço comum? 

Confluência e configuração. 
São mais palavras em quê pensar. Não podendo existir, ao 

certo, resposta que caiba a essas perguntas. 
 
 

 
 

Que sejam os olhos, então, provocadores desse encontro. Num sentido que, também 
excessivamente, é usado no cotidiano; mas agora num espaço em que possa se fragmentar; e 

olhar tortuosamente.  
Soma de peles, bordado cutâneo. 
 
As brechas que uma colagem produz, criam, talvez, a abertura para 
o caos do olhar descentrico; como que em espaço comum onde um 
tudo habita.  Espaço em que nos caiba olhar, se não com olhar 
desfocado, mas com olhar multi-focos. 
 
Imagem é o que o olho atinge de longe, como na sombra que o corpo 
projeta; é captação de luz que reflete para dentro do corpo algo que 
o corpo não encosta, a imagem está onde está o vácuo entre corpos, 
a imagem é espaço. 
 
Aqui a Pandorama agradece por sua leitura e faz sua despedida. 
Como tentativa de fratura, desejo de produzir-se brecha. 
E que ocorram, ainda, outros assaltos ao nosso vocabulário 
cotidiano. 
 
 

Um nome, nosso mundo.  
São apenas alguns jeitos de caber num universo 

gigante.  
Porque somos humanos também por ignorarmos  

algumas milhares de dimensões do universo.  
Porque, para ser humano, também é impossível se 

expandir a tudo.  
Se não nos tornaríamos estrelas. 



	

	



	

	



	


