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Resumo:  

Quando a academia se abre a um exercício de alteridade é possível que outros 

modos de conviver se inventem. A escrita passa a se preocupar com a 

convivência, com o estreitamento de laços, com as múltiplas vozes. Como 

produzir polifonia? Com Mikail Bakhtin e Gilles Deleuze a discussão se tece. Viver 

a escrita passa pela invenção de novos objetos, que fazem ver, falar e sentir. No 

encontro entre arte, filosofia e ciência uma caixa-dissertação ganha forma. De 

carta em carta, inspirada pela Arte Postal (movimento artístico do início dos 

anos 60 que envolve troca de correspondências), o interesse é na discussão de 

como se constrói objetos na academia. O ensaio tem como objetivo discutir 

como foi possível a construção de uma caixa de afecções que também é 

coleção de cartas. 
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Figura 1: Como viver a construção de uma caixa-dissertação? 

 

 

Para uso da caixa-dissertação seguem algumas pistas. Primeiro: Como operar 

com a caixa? Siga os números nos envelopes, caso o correio tenha feito alguma 

bagunça não esperada. Este é o caminho mais prático... Segundo: É possível 

escolher seguir lendo cartas para uma mesma pessoa. E depois retornar para as 

outras... Ou, caso queira tentar a sorte, pode ler envelopes aleatórios. Tudo é 

uma questão de gosto... A ordem escolhida foi uma questão de gosto, você pode 



construir a sua própria sequência de leitura... Terceiro: Nem tudo são cartas. 

Assim, outros papeis podem aparecer no caminho. Não se assuste com 

envelopes abertos. Quarto: «Tudo o que fiz de importante pode ser colocado 

numa pequena valise.» Marcel Duchamp. Quinto: Rasgue os envelopes, abra-os 

como conseguir. Não tenha medo! (Battistelli, 2017)1 

 

Qual o interesse da Psicologia com a construção de objetos artísticos? Podem 

as caixas-valises de Marcel Duchamp interessar à produção em Psicologia 

Social? Perguntas que nos fizemos quando da realização de uma dissertação. O 

que pode uma caixa? Seguimos a pista a de Spinoza sobre o que pode um 

corpo... Uma caixa onde coubessem múltiplas vozes em uma pesquisa motivou 

uma dissertação-que-também-é-caixa. Assim, nos convoca a palavra-problema: 

Viver... Como viver a experiência de escrita de uma dissertação no encontro com 

o outro?  

Uma caixa com pistas de instruções, pois há múltiplos modos de manejá-la. 

Engajadas em um viver enquanto possibilidade de inventar, propomos a 

construção de um objeto-intervenção apresentado em forma de dissertação. 

Objeto que estabelece diálogo entre a Psicologia Social e o movimento artístico 

Arte Postal. Pode tornar-se possível uma dissertação-caixa-coleção-de-cartas? 

Tomando a ideia de produção de caixas que fazem ver, falar, sentir (EPS, 2014), 

criamos nossa própria caixa-de-afecções. Um espaço de arquivo para os objetos, 

pinçados das experiências no mundo da vida e do trabalho. «Ideias, sensações, 

coisas, palavras, materiais que sejam significativos, que te (os) tocaram, 

interrogaram, ou que sirvam como um suporte de memória para suas vivencias 

pelos territórios de práticas» (p.4). 

 

É que o conceito, creio eu, comporta duas dimensões, as do percepto e do 

afecto. Os perceptos não são percepções, são pacotes de sensações e de 

relações que sobrevivem àqueles que os vivenciam. Os afectos não são 

sentimentos, são devires que transbordam aquele que passa por ele 

(tornando-se outro). [...] O afecto, o percepto e o conceito são três 

                                                      
1 Dissertação da primeira autora sob orientação da segunda autora, defendida em 2017 no PPG 

Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O texto 

proposto apresenta o processo de construção da referida dissertação. 



potências inseparáveis, potências que vão da arte à filosofia e vice-versa. 

(Deleuze, 2013, p.175) 

 

Viver e inventar como possibilidades para fazer caber múltiplas vozes em um 

processo de pesquisa. Cartas que foram trocadas e/ou inventadas formaram 

uma coleção que já não cabia somente no papel. Uma dissertação que precisou 

apropriar-se do conceito de coleção de Walter Benjamin (1987) para materializar-

se. Em um processo próximo ao movimento da Arte Postal, reatualizamos a 

perspectiva de uma produção escrita enquanto obra de arte. 

 

 

 

 
Figura 2: Como montar uma dissertação-que-é-caixa? 

 

 Abra a caixa, abra os envelopes (se precisar rasgue-os)! Convite à 

experimentação que acompanhou a caixa-que-também-é-uma-dissertação. 

Como escrever sobre processos de cuidado? Como escrever? Viver a escrita em 

um exercício de composição, exposição ao Outro. A memória do trabalho em 

um serviço de acolhimento acompanhada das histórias construídas em outro 

abrigo, a partir de conversas, trocas, aprendizagens e muitos encontros... 

Uma dissertação na caixa! Ou seria uma caixa-dissertação? Uma dissertação-

carta! Um baú de memórias ou uma coleção? Uma coleção de fragmentos, 

tomando emprestada uma imagem benjaminiana. Tomamos coisas 

emprestadas, pegamos sem pedir e as colocamos em uma caixa-afecção (EPS 



em movimento, 2014). Uma pista surge com Marcel Duchamp e suas caixas-

valises... 

 

A arte se define então como um processo impessoal onde a obra se 

compõe um pouco como um cairn, esse montículo de pedras trazidas por 

diferentes viajantes e por pessoas em devir (mais do que de regresso), 

pedras que dependem ou não de um mesmo autor (Deleuze, 2011, p.78). 

 

Marcel Duchampem certo momento afirmou: «Tudo o que fiz de importante 

pode ser colocado numa pequena valise.»2  Como escolher aquilo que entra na 

caixa? Falando em caixas, entre 1936 e 1941, Marcel Duchamp produziu 300 

exemplares de suas caixas-valises, uma espécie de mala-museu. Neste projeto, 

o artista apresentou 69 itens da sua criação anterior, miniaturizados em escala e 

com reproduções coloridas de suas principais pinturas. 

O importante é dar uma ideia da relação do colecionador com os seus pertences 

(Benjamin, 1987). O que deve ser abandonado? Walter Benjamin, mesmo com a 

constante troca de endereços, guardava tudo: cartas, bilhetes, notas, referências. 

Um colecionador para quem a arte de colecionar interessava mais do que a 

coleção em si. A coleção que se forma pelo ato do colecionador... Não há 

neutralidade na escolha dos objetos da coleção. São em caixas que são 

guardadas algumas coleções. Por que não guardar uma dissertação em uma 

caixa de correspondências? 

 

 

                                                      
2
 Citação retirada do blogue de Alfredo Aquino, Ardotempo (https://ardotempo.blogs.sapo.pt), 

do dia 4-5-2008.  http://ardotempo.blogs.sapo.pt/56765.html 

https://ardotempo.blogs.sapo.pt/
http://ardotempo.blogs.sapo.pt/56765.html


 
 Figura 3: Uma caixa multiplicada por seis, contendo cartas, textos. Enfim, uma dissertação 

 

Voltando a Duchamp, este intentava trabalhar com réplicas em tamanho menor 

de suas obras, e com este trabalho produziu outras obras: novas obras. 



Pensamos que também se produzem dissertações assim: juntar pessoas, 

acolher/ser acolhido, reunir memórias, acolher histórias, pensar o cuidado 

cuidando, problemas, método, uma proposta. E, na montagem e desmontagem 

destes, pode surgir algo: novo, velho, repetido, encardido, aprendido, 

surpreendido... Do que é capaz a caixa dos correios?  

Pesquisar é percorrer caminhos com outros sujeitos. Pesquisar é viver um 

determinado percurso com outros sujeitos, acolher a alteridade enquanto 

possibilidade de encontro. Caminhos que se constroem no caminhar... Foi 

preciso construir passagens para o tema de pesquisa... Passagens serpenteadas 

como o rio do poeta Manoel de Barros, imagens de um pesquisar que só é 

possível em uma aposta na convivência com o outro. A obra pode ter pistas de 

instruções, mas, para que um percurso de pesquisa se constitua como o que 

narramos, precisamos suspender os desejos por manuais: 

 

Toda obra é uma viagem, um trajeto, mas que só percorre tal ou qual 

caminho exterior em virtude dos caminhos e trajetórias interiores que a 

compõem, que constituem sua paisagem ou seu concerto (Deleuze, 2011, 

p. 10). 

 

Caixa-dissertação e Encontros 

 

Inspiradas na ideia da caixa-afecção, nas caixas-valises e nas malas-teses 

(Guerra Filho, 2016), produzimos uma caixa-dissertação. Uma coletânea de 

narrativas sobre cuidar e pesquisar, acolher e educar crianças e adolescentes, 

trabalhadores e políticas públicas; escrever e narrar. «O E já não é nem mesmo 

uma conjunção ou uma relação particular, ele arrasta todas as relações; existem 

tantas relações quantos E, o E não só desequilibra todas as relações, ele 

desequilibra o ser, o verbo» (Deleuze, 2013, p. 62). 

 

 



 
Figura 4: as múltiplas cartas que compõem a dissertação 

 

Um aporte necessário à construção das caixas foi o da Arte Postal, que consiste 

na confecção de uma obra em um meio que geralmente segue os padrões e 

formatos utilizados pelo sistema de correios (Souza, 2010). Os trabalhos 

seguiam pelo correio, com a constituição do movimento enquanto uma rede de 

comunicação. De acordo com Souza (2010), uma rede sempre em movimento, 

configurada enquanto marginal e abrangendo diferentes linguagens e técnicas. 

No Brasil, pode-se dizer que alcançou o ápice com a XVI Bienal de São Paulo em 

1981. O processo artístico se estabelece na relação entre emissor, mensagem e 

receptor, possibilitando a experiência e modificação da mesma no contato entre 

as partes envolvidas. Um movimento inspirado pelo dadaísmo, pelo uso de 

múltiplas técnicas e com a proposta de que espectador seja parte que interaja e 

modifique a obra. Quando da disseminação do movimento, na década 60 do 

século XX, muitos artistas viviam em regimes autoritários e o uso dos correios se 

constituiu enquanto possibilidade de circulação de obras e posicionamentos 

políticos (Souza, 2010).  

 

Arte Postal é a campainha tocar, um envelope ser entregue, sua abertura e 

leitura ocorrer na intimidade do receptor, assim como o preparo da 

resposta, ou a incorporação na mensagem recebida de dados fornecidos 

pelo receptor, que se torna também agente, com a devolução da 

mensagem pelo correio. Pode ser artística ou não, porém é certo essa uma 

forma criativa de comunicação (Amaral, 1983, p. 135). 

 

O leitor das cartas que compõem a caixa-dissertação é o que permite que a 

mesma aconteça enquanto coleção de textos. A experiência do manuseio da 



caixa, dos envelopes e a leitura das cartas situa a vivência do leitor enquanto 

elemento que monta e remonta a coleção produzida pela curadoria das autoras 

deste texto. A liberdade em trabalhar com múltiplos materiais e tendo como um 

dos pressupostos a construção de redes de diálogo foram fatores que nos 

aproximaram da Arte Postal.  

 

Quando você recebe uma carta da pessoa amada, não se interessa pelo 

que está escrito. Basicamente seu interesse é por receber alguma coisa da 

pessoa. Ela poderia mandar flores, em vez de palavras, e você teria 

entendido perfeitamente. [...] Nesse caso, a ênfase é no subsistema 

“postal”. Ocorre algo diferente quando você recebe uma carta do banco 

ou da polícia. Quem não se interessa pelo conteúdo do envelope? (Carrión, 

1981, p. 12). 

 

Como entregar uma caixa-dissertação? Uma caixa ativada pela intensa troca de 

cartas que aconteceu durante o processo de viver a pesquisa em campo com 

outras pessoas. A cada momento de ida ao local (abrigo para crianças e 

adolescentes), uma espécie de correio instaurou-se com todas/todos. Tem uma 

carta para mim?, pergunta que virou rotina ouvir das crianças e adolescentes. Na 

troca de cartas aceitou-se como respostas múltiplos materiais: conversas, 

desenhos, sorrisos, cartas, histórias, brincadeiras. A carteira-pesquisadora 

também produziu cartas para outras pessoas, em um momento escrevente, 

saciando o desejo de cartas para familiares de crianças que não tinham o 

domínio da língua escrita.  

Como diz Ulises Carrión (1981), o interesse, mais do que no conteúdo, está no 

recebimento de alguma coisa. Para o momento da defesa da dissertação fez-se, 

então, necessário reproduzir para as/os professoras/professores o mesmo 

correio que tínhamos vivido durante a pesquisa. Como contar de uma 

experiência de trocas de cartas que não seja com outras cartas? Uma caixa-

teste foi construída enquanto protótipo da dissertação porvir. A Orientadora 

experimentou a vivência de receber uma dissertação que não vinha nos 

formatos usuais pactuados pela academia. Posteriormente, uma caixa-

dissertação foi entregue pelos correios em embrulhos pardos. Certo suspense 

precisou ser criado para que outros formatos (como arquivo em PDF) não 

fossem encaminhados aos professores antes de receberem a caixa. A espera e 



confirmação da entrega e o medo de que pelos correios a caixa-dissertação 

pudesse se perder; elementos que compuseram a finalização de um processo de 

viver a pesquisa.  

 

 

Caixa de Babel: a polifonia enquanto perspectiva de vida/pesquisa 

 

Cabe uma aproximação com a história da Torre de Babel, onde os homens 

viviam e se comunicavam com a mesma língua. Para atrapalhar a construção da 

torre em questão, confundiram a linguagem dos mesmos, originando inúmeras 

línguas e impossibilitando o término da obra. Aqui, assumimos a confusão de 

línguas como potência para o aumento nas possibilidades de agir tanto das 

pesquisadoras quanto dos inúmeros companheiros de escrita que foram se 

constituindo ao longo da experiência do pesquisar. Uma caixa de Babel foi 

tomando forma, um emaranhado de vozes que se somam em um texto que se 

constitui enquanto restos e fragmentos, em forma de cartas e outros modelos, 

escrito a múltiplas mãos.  

Como produzir polifonia? Como nos ofertam Gilles Deleuze e Claire Parnet 

(1998), a escrita não se faz na solidão. Há sempre uma multiplicidade de pessoas 

envolvidas no processo do escrever. Costumeiramente, estamos nos referindo a 

autoras/es famosas/os, pesquisadoras/pesquisadores que constituíram temas 

de pesquisa próximos ao nosso. Para este ensaio, queremos problematizar a 

produção de polifonia com outras vozes. Vozes que nem sempre estão entre 

os/as protagonistas no mundo acadêmico. Como constituímos lugar para 

múltiplas vozes que compõem nossos campos de pesquisa? Acolher o outro 

enquanto pesquisador também foi uma pista que nos ajudou a construir nossa 

cartografia sobre práticas de cuidado e nos instigou a pensar a construção da 

nossa caixa-de-afecções. 

Tomamos emprestado de Mikhail Bakhtin o conceito de polifonia. Uma coleção 

de cartas foi ao longo do processo instigando a problemática da polifonia. 

 



 
Figura 5: Um pouco das cartas que foram construindo uma caixa de Babel 

 

 

Para Bakhtin (1997), o dialogismo percorre toda sua obra enquanto princípio. 

Para o mesmo, faz-se necessário apontar as diversas vozes presentes em um 

mesmo discurso e sua historicidade. Pensando os gêneros de discurso, Bakhtin 

diz que é no romance que está a pluralidade de vozes; pura expressão do 

dialogismo, a partir da incorporação da diversidade de outros gêneros. No 

romance mesclam-se estilos, não se respeitando os limites impostos pelo 

sistema literário. Podemos, assim, tomar a caixa-dissertação como suporte para 

uma dissertação romance construída enquanto aporte para as inúmeras 

personagens que compuseram o texto dissertativo. «Mais do que ‘construção’ ou 

‘arquitetônica’, a obra é acima de tudo heterologia, pluralidade de vozes, 

reminiscência e antecipação dos discursos passados e futuros; cruzamento e 

pontos de encontro» (Bakhtin, 1997, p. 18). 

Já a polifonia, outro conceito importante no contexto da obra bakhtiniana, 

refere-se à multiplicidade de vozes distintas, que resistem ao discurso autoral 

(Pires & Tamanini-Adames, 2010, p. 66). Parte essencial de toda enunciação, o 

autor inspirou-se pela obra ficcional de Dostoiévski para discorrer quanto à 



polifonia enquanto parte essencial de toda a enunciação. Conceito que 

corrobora a ideia de que o discurso resulta de uma trama de diferentes vozes, 

sem uma dominação de uma voz sobre outras. As cartas nos ajudaram a 

diminuir as distâncias entre vozes que ocupam o gênero de escrita acadêmico. 

Um exercício a partir do estranhamento de formas tradicionais de enunciação. 

 

Outros modos de conviver na pesquisa: uma caixa-corpo 

 

Viver a pesquisa enquanto intenso movimento de produção (objetos, textos, 

encontros, afetos, corpos) nos permitiu experimentar outros modos de conviver, 

no desapego pelos manuais e normas, produzindo frestas e brechas, nos 

permitimos brincar com papéis, envelopes, tintas, canetinhas, lápis de cor, giz de 

cera. Nos inspiramos em Walter Benjamin (2009) que disse que, para o 

«colecionador, o mundo está presente em cada um dos seus objetos [...] 

organizado segundo um arranjo surpreendente, incompreensível para uma 

mente profana» (p. 241). Um agir que prima pelo encontro com o outro. 

A pesquisa em Psicologia Social foi ganhando outras camadas, pautadas no 

exercício ético-estético-político. Convívio que não deve ser romantizado; houve 

embates, cisões, medos, frustrações, impasses. O exercício da alteridade é 

permeado por múltiplos sentimentos em uma trama complexa de relações. 

Efeitos produzidos na pesquisadora, na orientadora, no local de pesquisa. A 

caixa-dissertação, assim, foi se constituindo enquanto objeto de intervenção. 

Um meio que produz pensamento, deslocamentos, efeitos. 



 
Figura 6: Os objetos e outros modos de viver a pesquisa 

 

 

Não há escrita na pesquisa que não se coloque o problema do lugar da palavra 

do outro (Amorim, 2001). Como fazer caber pelo menos um pouco do vivido 

enquanto processo de pesquisa? Como compor uma teia discursiva 

contemplando outras vozes para além daquelas com que estamos acostumados 

a dialogar? Criar caixas-de-afecção nos permitiu suporte para que os textos 

construídos enquanto fragmentos pudessem acolher aquelas/aqueles que nos 

acompanharam durante o processo da pesquisa. A aposta em um objeto-corpo 

que pudesse provocar efeitos foi pautada pela ideia de afecção, «estado de um 

corpo quando ele sofre a ação de outros corpos; uma ‘mistura de corpos’ em 

que um age sobre o outro e este recebe as relações características do primeiro» 



(Machado, 2009, p. 74). O encontro com a caixa é aposta nos afetos e na 

produção de efeitos. O objeto-corpo como meio de fazer funcionar outras 

possibilidades de conviver na pesquisa. 
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