
sob o efeito de marília 
 

na primeira semana de junho de 2020, assisti o filme uruguaio whisky. 

a personagem marta, no final do filme, revela uma grande habilidade a hermann - consegue 
transformar frases inteiras de trás para frente com grande desenvoltura. 

etnasseretni otium edadiliga amun etnerf arap sárt ed sarietni sesarf 
ramrofsnart eugesnoc - nnamreh a edadilibah ednarg amu alever ,emlif od lanif 
on lanif on ,atram meganosrep a 

˙ǝʇuɐssǝɹǝʇuı oʇınɯ ǝpɐpılıƃɐ ɐɯnu ǝʇuǝɹɟ ɐɹɐd sáɹʇ ǝp sɐɹıǝʇuı sǝsɐɹɟ 
ɹɐɯɹoɟsuɐɹʇ ǝnƃǝsuoɔ - uuɐɯɹǝɥ ɐ ǝpɐpılıqɐɥ ǝpuɐɹƃ ɐɯn ɐlǝʌǝɹ ,ǝɯlıɟ op lɐuıɟ 
ou lɐuıɟ ou ,ɐʇɹɐɯ ɯǝƃɐuosɹǝd ɐ 

  

aicrag ailiram - então descrevemos o presente. 

na primeira semana de junho de 2020, assistimos o filme uruguaio whisky. 

a personagem marta, no final do filme, revela uma grande habilidade a hermann - consegue 
transformar frases inteiras de trás para frente com grande desenvoltura. pensamos a partir da 
metáfora do espelho de narciso. palavras escritas e/ou impressas em um suporte onde 
posteriormente seriam refletidas em espelhos... espelhos de vidro, mas poderiam ser espelhos 
d’água. 

etnasseretni otium edadiliga amun etnerf arap sárt ed sarietni sesarf 
ramrofsnart eugesnoc - nnamreh a edadilibah ednarg amu alever ,emlif od lanif 
on lanif on, atram meganosrep a 

˙ǝʇuɐssǝɹǝʇuı oʇınɯ ǝpɐpılıƃɐ ɐɯnu ǝʇuǝɹɟ ɐɹɐd sáɹʇ ǝp sɐɹıǝʇuı sǝsɐɹɟ 
ɹɐɯɹoɟsuɐɹʇ ǝnƃǝsuoɔ - uuɐɯɹǝɥ ɐ ǝpɐpılıqɐɥ ǝpuɐɹƃ ɐɯn ɐlǝʌǝɹ ,ǝɯlıɟ op lɐuıɟ 
ou lɐuıɟ ou ,ɐʇɹɐɯ ɯǝƃɐuosɹǝd ɐ 

 



 

na época em que estávamos lendo os textos de marília garcia, começamos a pensar: 

existe um método de escrita? 

um método único de escrita? 

em todas as culturas e línguas esse método se aplicaria? 

existe um método de escrita contemporânea? 

de poesia contemporânea? 

o que fala a poesia contemporânea? 

existe um método criado por marília garcia? 

marília garcia criou um método de escrita? 

marília garcia? 

 

escolhi marília garcia pelo nome. 

gostei desse nome. 

às vezes leio coisas só pelo nome. 

escolhemos marília garcia pelo nome. 

gostamos desse nome. 

às vezes lemos coisas só pelo nome. 

 

marília lembra a mulher do lírio, tinha um vizinho com esse nome. marília era braba, dizia que 
picava mulher fofoqueira no facão. 



 

meu pai sempre quando bebia, ao redor de mesa, baralho, cerveja e cigarro, 

contava as mesmas piadas, eu não achava nada engraçado, sequer entendia. 

lembro uma bem esquisita, de uma mulher, de uma colônia do interior do paraná, 

que viajou uma vez para marília - são paulo, e de lá voltou falando: fui pra marília, 

chovília, chovília, que corrília pelias rulias.  

um, ou outro, ria. 

tam - transportes aéreos marília. mudavam o assunto da conversa.  

pesquisando no google imagens sobre marília, encontrei essa de algum 

lugar da cidade. 

 EU AMO MARÍLIA. 

 

a pesquisa revelou que em marília - a cidade - havia a exposição de animais extintos. 

e também, muitos dinossauros. 

alguns anos atrás teve em  marília a dinossauroparede. 

o objetivo era divulgar o museu paleontológico da cidade. 

produzidas com material reciclável, medindo 7m cada. 



 6 estátuas foram espalhadas pela cidade.  

uma sumiu. 

cada uma, custou em média 3 mil reais. 

referências aos estudos de paleontologia desenvolvidos na cidade. 

algumas descobertas importantes sobre a vida desses animais foram feitas em marília. 

a secretaria de cultura fez o boletim de ocorrência. 

e a polícia investiga o caso. 

 

                   escultura de dinossauro de 50 quilos é furtada no interior de SP 
 

no final da tarde, a escultura foi encontrada abandonada em uma rua 
vicinal às margens da rodovia do contorno da cidade. 

 

 

após lermos esta notícia, fizemos um exercício coletivo para imaginar o que os dinossauros de 
marília - a cidade - poderiam conversar com a marília - nome próprio. afinal, marília - nome 
próprio - costumava andar pela cidade de são paulo com a sensação de estar deslocando-se 

por uma rua de sua cidade natal, o rio de janeiro.   

 

tinha um tio que sempre contava lorotas e 
mentiras que pareciam verdadeiras. todos sabiam 
que era mentira, mas todos acreditavam. lembro 
de uma vez que ele viajou do sudoeste até o norte 
do paraná. viagem longa para a época, que rendia 
muitas histórias na família. certa vez, viajou com a 



viação garcia. contou que foi a melhor viagem que 
fez na vida. tinha viajado num ônibus leito, bem 
confortável. poltronas fofinhas e kit lanche, que 
não comeu, mas trouxe os lanchinhos de ida e volta 
para seus filhos. sempre dizia: a melhor empresa 
de ônibus do paraná é a viação garcia. quando 
adolescente, fui pela primeira vez para curitiba 
num ônibus da garcia. lá pelas tantas senti o chão 
ficar quente. o motor explodiu e começou a pegar 
fogo. ficamos horas parados na estrada. 
mandaram outro ônibus. tão pior quanto aquele. 
passei muito tempo pensando em meu tio e na 
garcia. 

 

 

no livro parque das ruínas - ruínas; 

no livro câmera lenta - lenta; 

no livro paris não tem centro - centro; 

em todos os livros - marília garcia. 

 

marília garcia - nome próprio - costuma em suas escritas repetir palavras, repetir sons, 
imaginar esses sons, imaginar lugares... a sonoridade presente em seus textos e escritos, assim 
como as associações entre lugares e palavras, é algo que nos instiga e envolve. captura olhos e 

ouvidos. 

antes do efeito 

[primeiro encontro] 



no livro estratégias expansivas - publicações de artistas e seus espaços moventes de michel 
zózimo da rocha, nas páginas pretas de divisão de sessão - enumeração 111. 

"As palavras escritas também podem ecoar… Placa de sinalização!" (zózimo, p. 113). 

  

 

[segundo encontro] 

o primeiro encontro foi o nome impresso nas páginas do livro. 

o segundo encontro foi nas disposições de livros sobre a mesa na sala 20 do PPGAV UDESC. 

30/03/2020 - 13:30h. outros lugares da arte. organizava meticulosamente pilhas de papéis, 
cartazes, impressos de artistas com fita crepe branca dispostos na parede. abandona o ato. 
retorna a mesa. reorganiza ordenadamente/desordenadamente pilhas de livros. 
ordenadamente/desordenadamente. maiores na base menores no topo. não. menores na base 
maiores no topo. nem maiores, nem menores, médios. a organização é uma ordenação sua, 
não conseguimos entender do que se trata. inicia a apresentação das pilhas de livros. 
escritoras/mulheres. a organização da sua ordem é tempo de lançamento? nível de interesse? 
não importa. escolhemos a pilha pelos títulos.  

 

às vezes escolhemos coisas só pelo nome.  

[terceiro encontro] 

o primeiro encontro foi o nome impresso nas páginas do livro. 

o segundo encontro foi nas disposições de livros sobre a mesa na sala 20. 

o terceiro encontro foi nos títulos de livros dispostos sobre a mesa. 

parque da ruínas - paris não tem centro - câmera lenta - um teste de resistores - expedição 
nebulosa / revista serrote. marília garcia. 

 

outros encontros ou outros efeitos sob o efeito de marília 



a galeria pivô, exibiu no dia 22 de maio de 2020 - a leitura performática de marília garcia então 
descemos para o centro da terra. 

outros encontros estavam se estabelecendo e sendo narrados por marília. 

energia e movimentação das afinidades, quando percebemos que estamos fazendo as mesmas 
coisas, ou, coisas semelhantes a outra pessoa, que causa combustão.       

 

 

marília narrou caminhadas, devaneios e percepções captadas através de seus deslocamentos. 
fazemos isso, nos perdemos, observamos coisas, retornamos à elas várias vezes para conferir a 
evolução da coisa no lugar. 

sob os efeitos das algas verdes filamentosas, tivemos acesso a uma tese de doutorado do 
departamento de bioquímica da universidade federal do ceará, que tratava de estudo sobre os 
efeitos neuro farmacológicos das algas vermelhas.  

os efeitos psicoativos da gracilaria cornea apresenta potencial terapêutico contra desordens 
degenerativas.        

marília citou dois autores/dois livros em sua fala - revolução das plantas de stefano mancuso e 
a vida das plantas de emanuele coccia.  

citou também uma investigação que realizou nas raízes expostas de árvores na rua tutóia, na 
cidade de são paulo onde reside.  

na época investigávamos algo semelhante, não as raízes que vão para o centro da terra, mas, 
filamentos de algas em galhos secos no mangue que se lançam para o céu.  

como uma arquitetura, exposta no livro de mancuso, como arquiplantas ou a extensão do 
domínio da vida de coccia. 

[...] viver é essencialmente viver da vida de outrem: viver na e através da vida que outros 
souberam construir ou inventar (p. 14, coccia, 2018). 

 

nos galhos secos, aparentemente mortos, nada de 

vida. mas na natureza tudo aquilo que morre, não 

está totalmente morto. uma folha seca, por 

exemplo, é rica em vidas, substâncias e nutrientes 

fundamentais para proliferação e permanência da 

vida. um galho seco, uma árvore seca, uma ossada, 

https://www.pivo.org.br/canal/marilia-garcia-entao-descemos-para-o-centro-da-terra/
https://www.pivo.org.br/canal/marilia-garcia-entao-descemos-para-o-centro-da-terra/


a mesma coisa. visitei as encostas do mangue da 

costeira do pirajubaé. a origem possui várias 

fontes, uma delas vem da língua dos povos carijós 

que habitavam a ilha de florianópolis, e era - preg 

ibaé / periguay - búzios, muito grandes, ou ainda, 

breguigoens, traduzido para o português como 

berbigão - seria algo como: caminho dos 

berbigões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nos limites entre o mar/baía e o mangue,  

muitos galhos secos, tocos de árvores antigas 

que viveram há muito tempo.  

na subida e descida das marés,  

uma nova vida se estabelece.  

no final de 2019, fizemos algo semelhante,  

na praia da daniela. um pequeno trecho,  

possui muitos galhos expostos,  



passamos pelo menos 3 meses fotografando  

a paisagem em diferentes horários do dia. 

no período da pandemia, não era possível ir à praia.  

como não possuíamos carro  

e os transportes coletivos estavam parados,  

o único recurso era irmos a pé ou de bicicleta.  

investigamos o mangue perto da minha casa  

no bairro itacorubi. não causou entusiasmo. 

pegamos a bicicleta e fomos investigar a costeira.  

e lá estavam as paisagens que buscávamos. 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

convidamos um poema para passear  

 

I. 

coreografia 

seguir em linha reta. 

se uma pessoa se aproxima: 

dar dois passos de afastamento 

sem máscara: dar três 

que traço essa caminhada produz no mapa? 

 

II. 

às margens do rio belém 

marília garcia lê 

então descemos ao centro da terra 

na rua cecília meireles 

caminho ao som da voz 



projetada no auto-falante  

do celular 

 

passeia o poema  

e sobrepõe curitiba 

aos mapas 

são paulo 

o céu em são paulo 

rio de janeiro 

florianópolis 

o céu em chapecó 

sob o efeito de marília.  


