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RESUMO 

 O presente trabalho tem como base uma experiência de estágio no Labomídia, 

Laboratório do curso de Audiovisual e Novas Mídias da Universidade de Fortaleza. O 

estágio consistiu na realização da presente “pesquisa baseada em arte” que se deu a 

partir (1) do aprimoramento da interface do arquivo, (2) da elaboração de uma ficha 

digital de informações dos objetos, (3) da migração dos objetos da mídia DVD para 

arquivo digital em um HD seguro, (4) de uma cartografia afetiva do uso do espaço da 

Universidade pelos estudantes (5) de um mash-up com os vídeos do arquivo e (6) da 

corporificação performática desse mash-up. 

 

Palavras-chave: arquivo, novo materialismo, performance, cartografia, mash-up.  

 

 

1. Introdução. 

O curso de Audiovisual e Novas Mídias da Universidade de Fortaleza teve início, 

com sua primeira turma, no ano de 2008, e o Labomídia – Laboratório de Audiovisual e 

Novas Mídias é o laboratório onde se articula e se arquiva as experiências práticas dos 

discentes do curso, como criação de curtas-metragens ficcionais e documentais, 

animações e outros gêneros audiovisuais. 

Intenciona-se, com o presente trabalho, expressar a experiência de estágio no 

Labomídia. Com sete anos de curso, são pouco mais de 100 produções arquivadas pelo 

laboratório, além de existir um número desconhecido de outras produções não 

arquivadas. Percebi uma inconstância no arquivamento das produções, assim como uma 

falta de instrumentais mais consistentes e efetivamente incorporados nos processos de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no IJ 4 – Comunicação Audiovisual do XVII Congresso de Ciências da Comunicação na 

Região Nordeste  realizado de 2 a 4 de julho de 2015. 

 
2  Graduando do 9º semestre do curso de Audiovisual e Novas Mìdias, da Universidade de Fortaleza. 
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produção e avaliação das diferentes disciplinas do curso. Minha própria experiência no 

curso é uma constatação disso, considerando que dos sete vídeos que produzi em 

disciplinas, apenas dois se encontravam arquivados, creio que tanto por insensibilidade 

minha quanto institucional. Essa percepção levanta as seguintes problemáticas:    

 Como os arquivos podem ser preservados a partir de uma consciência da herança 

audiovisual da produção da graduação? 

 Como manter um arquivo vitalizado e em constante diálogo com o entorno que o 

alimenta? 

É objetivo da presente pesquisa, enquanto experiência de estágio, articular, em uma 

prática científica de base artística, um trabalho de curadoria e performance do arquivo 

digital do Labomídia – Laboratório de Audiovisual e Novas Mídias, orientando-se ou 

inspirando-se na reflexão de Jussi Parikka (2012) sobre a nova materialidade dos 

estudos de mídia quanto aos arquivos na contemporaneidade, no conceito de impulso 

arquivista conforme desenvolvido pelo crítico de arte Hal Foster (2004), e, por fim, na 

definição de curadoria a partir da teórica de arte Claire Bishop (2007). 

No caminho a uma hipótese e orientando o percurso para se atingir o objetivo geral, 

estabelecem-se os seguintes objetivos específicos:  

 Organizar e levantar dados dos arquivos gerados pelos alunos do curso de 

Audiovisual e Novas Mídias da Unifor, lançando um olhar curatorial sobre esse 

arquivo.  

 Gerar reflexões sobre o valor e a vitalidade de acervos e arquivos digitais. 

 Articular uma prática com base em arte reforçando a idéia de arquivo como algo 

vitalizado. 

Considerando isso, trabalho com a hipótese de que um olhar vitalizante sobre o 

arquivo do Labomídia pode apresentar aspectos relevantes da produção dos alunos do 

curso e o uso do espaço da Universidade para a experimentação, promovendo uma 

reflexão no corpo acadêmico sobre os valores, usos e potencialidades dos arquivos do 

Laboratório. 

 O estágio ocorreu durante período do semestre letivo 2015.1 (especificamente 

de março a maio) e foi realizado tanto no espaço do laboratório (para pesquisa 

bibliográfica, visualização do arquivo e cópia) quanto no espaço privado do 

pesquisador/estagiário (para visualização do arquivo e pesquisa escrita, principalmente).  
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 A pesquisa foi feita a partir da visualização de todo o arquivo, da catalogação e 

do levantamento de dados sobre as peças audiovisuais que o compõem. Esse 

desenvolvimento foi direcionado à intenção de articular uma série de ações, quais 

foram: (1) o aprimoramento da interface do arquivo, (2) a elaboração de uma ficha de 

informações digitais dos objetos, (3) a migração dos objetos da mídia DVD para arquivo 

digital em um HD seguro, (4) uma cartografia afetiva do uso do espaço da Universidade 

pelos estudantes, (5) um mash-up com os vídeos do arquivo e (6) a corporificação 

performática do mash-up. 

 

2. Desenvolvimento. 

2.1 Questões para os arquivos na contemporaneidade.  

Há uma diversidade de questões em emergência na discussão sobre arquivos na 

contemporaneidade. Essas questões advêm não só da ciência arquivista, de acordo com  

Kouros (2012), mas também da arte, da filosofia e da arqueologia de mídias. Essas, 

relacionadas ao contexto da contemporaneidade e à digitalidade, trazem ao arquivo uma 

mudança de paradigma, um deslocamento de seu modelo espacial para um modelo de 

dispositivo sincrônico de contínua transmissão de dados. Reverte-se a forma clássica de 

se coordenar um arquivo a partir de sua estabilidade ou da mera função de preservação 

de documentos, e se rompe com a separação entre armazenamento e uso dos objetos. 

Essa separação mantinha, conforme Kouros (2012), os objetos do arquivo com “traços 

materiais” auráticos. Esse termo “aurático”, usado pelo autor, remeteu-me 

principalmente a idéia em que aquele que se relaciona com o objeto o faz a partir de 

uma presunção de intocabilidade e interatividade limitada à contemplação visual.   

Para o autor, o arquivo seria um sistema de ordenamento que produz exibições, 

narrativas e interpretações e nessa perspectiva é que o termo “arquivamento 

performativo” designaria um processo dinâmico de ação arquivista que envolve o 

recebimento de arquivos que se encontram prontamente disponíveis para edição e usos 

futuros, condicionando o arquivo em uma rede de cultura arquivista ativa. (KOUROS, 

2012). Creio que essa cultura, ao ser ativa, é também interativa, fazendo do arquivo algo 

sobre o qual o arquivista atua, vitalizando-o, dando-o performatividade.  

O arquivo seria, também, uma forma de se organizar o conhecimento que 

permanece sempre incompleta, que é marcada por lacunas, mudanças e aberturas 

imprevisíveis. (KOUROS, 2012). “This centrifugal logic, which correlates a wide 
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diversity of elements, enhances the possibilities of the different discourses, the dynamic 

of the archive in time.” (KOUROS, 2012) 

Esses primeiros apontamentos nos servem para uma introdução sobre a lógica 

com a qual o presente trabalho com arquivo foi desenvolvido. Iremos nos aprofundar, 

subseqüentemente, em diferentes nuances dessas questões a partir do objeto da presente 

pesquisa, o arquivo do Labomídia.    

 

2.2 O estado do arquivo do Labomídia.  

O arquivo do Labomídia consiste em objetos audiovisuais que advém das 

produções dos componentes curriculares do curso, de trabalhos de conclusão,de doações 

feitas ao arquivo por alunos e de produções realizadas por outros laboratórios da 

Universidade. Com sete anos da graduação em Audiovisual e Novas Mídias, são pouco 

mais de 100 produções arquivadas
3
 pelo Labomídia, além de existir um número 

desconhecido de outras produções não arquivadas. Percebe-se, ao se analisar o arquivo 

(e ao se trazer à memória a experiência individual como estudante de graduação do 

curso), uma inconstância no arquivamento das produções, assim como uma falta de 

instrumentais que estejam incorporados de maneira efetiva e consistente nos processos 

de produção das diferentes disciplinas. 

O acervo está materializado principalmente a partir de DVD’s em caixas 

dispostas em fileira visualizada logo na entrada do laboratório. Outros objetos do 

arquivo estavam em mesas e prateleiras, apenas armazenados em papéis próprios para 

DVD. Uma pequena parte do arquivo se encontra em arquivos digitais armazenados em 

um HD que estava, no início do estágio, em iminente risco de queimar, conforme 

relatado no dia 03 de março de 2015 pela profissional responsável pelo Laboratório. 

                                                 
3
 Prefiro não ser exato, dado que ao final do semestre em que concluo esse artigo o número sofrerá 

alterações.  
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 O Laboratório consiste em três espaços, um apenas para transição e dois com 

um considerável número de computadores que estão disponibilizados tanto para que os 

alunos realizem seus trabalhos quanto para que docentes e tutores lecionem alguns 

componentes curriculares do curso.  Dessas duas salas, uma se encontra no seu primeiro 

semestre de funcionamento e está dotada de computadores mais novos que os 

encontrados na outra, que datam do início do curso. Um fato interessante sobre os novos 

computadores é que eles não possuem suporte para a leitura de CDs ou DVDs (mídia na 

qual a maior parte do arquivo se encontra), o que me evidenciou uma necessidade de 

que os objetos do arquivo fossem convertidos a uma mídia que fosse acessível por 

qualquer computador do Laboratório.  

Ao elencar os princípios de uma boa coleção de arquivos digitais e seus objetos, 

Schreibman (2007) aponta que uma boa coleção deve ser sustentável com o passar dos 

tempos e que um bom objeto deve existir “in a format that supports its intended current 

and future use. Consequently, a good object is exchangeable across platforms, broadly 

acessible and formatted according to a recognized standard or best practice.” 

(SCHREIBMAN, 2007). Transferindo-os para arquivos digitais os tornei acessíveis a 

todos os computadores do laboratório, além de ter multiplicado suas fontes de maneira a 

diminuir a insegurança da preservação digital. Agi adotando a estratégia da migração 

(transferência do objeto de uma mídia para outra), orientado por um outro princípio dos 

objetos, que não devem “raise unnecessary barriers to remaining accessible over time 

despite changing technologies". (SCHREIBMAN, 2007) 

Quanto aos dados e metadados dos arquivos, a maioria possuía informações 

básicas como título, número, criador. Apenas alguns possuíam sinopse e a informação 

sobre em qual componente curricular haviam sido produzidas. Ao visualizar o arquivo, 

o fiz acompanhado de uma ficha de informações que copiei e que levantei sobre cada 

Figura 1(acima) – Arquivo Labomídia e 2 (abaixo) - Sala Figura 3 (acima) Interface – Figura 4(abaixo) Sala Nova 
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objeto. A ficha continha as seguintes categorias para levantamento de informação, em 

uma extensão do esquema Dublin Core de metadados: número, título, meio, extensão, 

dados espaciais, dados temporais, dados sensoriais, ano de gravação, assunto, palavras-

chave, criador, ficha técnica, gênero, comentários extra. 

Fiz isso orientado pelo princípio elencando por Screibman (2007) que aponta 

que um bom objeto possui a si metadados associados, de maneira descritiva e 

administrativa, tornando possível relacionamentos entre os componentes da coleção e 

assegurando a apresentação própria para o seu uso. Também o fiz orientado pelo 

princípio de uma boa coleção que aponta que ela deve ser descrita de maneira que seus 

usuários possam descobrir suas características a partir de uma diversidade de 

informações a determinar sua integridade, interpretação e autenticidade.  

(SCHREIBMAN, 2007) 

As fichas elaboradas digitalmente, assim como cópias de seu modelo, foram 

disponibilizadas no laboratório no processo de conclusão da pesquisa, não como uma 

proposta de modelo a ser seguido à risca, mas como uma sugestão que pode servir de 

base para um modelo que se proponha colaborativo e aberto à possibilidade de ser 

constituído colaborativamente.   

2.3 Aprimorando a interface do arquivo. 

As interfaces de um arquivo são as formas em que esse é apresentado e 

representado. Conforme já dito e visto, o arquivo do Labomídia se encontra disponível 

na entrada de uma das salas do laboratório, em caixas dispostas em fileira ou em papéis 

próprios para DVD em prateleiras. Não há uma ordem expressa na disposição do 

arquivo, apenas se pode perceber que os arquivos do programa televisivo do curso 

(Telemaquinando) se encontravam agrupados, sem estarem misturados com o resto dos 

arquivos, que são produções do curso e doações.  

Conforme Chen et. al (2014), a forma de se representar um arquivo deve ser 

escolhida com cuidado e consideração. Os autores apontam que no século XVIII os 

arquivos eram organizados através de um sistema de classificação que demonstrava uma 

preferência por divisões binárias, e que na era digital novas formas de organização se 

tornaram possíveis, assim como novas possibilidades de visualização.  

Chen et. al (2014) exploram, em seu trabalho, a possibilidade posta aos 

arquivistas de se criar interfaces fotográficas que sejam sensitivas ao contexto social de 

seu conteúdo. Eles fazem isso a partir de uma oficina que deram e que visou expandir 

na prática e no conceito a interface visual do arquivo de um grupo de militância social 
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britânico. Foi a partir da leitura dessa bibliografia que resolvi copiar ao menos um frame 

de cada vídeo do arquivo, imprimir e exibir no espaço do Laboratório, como forma de 

incrementar a interface desse arquivo de imagens e sons, tornando visualizável 

especificamente algumas imagens que o compõem. Foram a mim disponibilizadas 10 

impressões, as quais foram dispostas na parede sobre a qual os DVDs do arquivo se 

apóiam. Considerando que as impressões representam menos que 10% dos objetos do 

arquivo, sugiro que haja um esforço para a impressão desses arquivos e que se incorpore 

na entrega das avaliações nos componentes curriculares do curso a entrega tanto de uma 

ficha básica preenchida pelos alunos quanto ao menos dois stills ou frames impressos do 

trabalho.  

 

2.4. Cartografia e arquivo: permeando de afetividade imagética o espaço da 

Universidade.  

 A partir dos frames coletados nos objetos do arquivo, realizei uma prática de 

cartografia afetiva do lugar audiovisual no espaço da Universidade. A proposta foi 

marcar, com a ferramenta Google MyMaps, em um mapa que representa o espaço da 

Universidade, os espaços utilizados como locação ou representados nas gravações do 

curso. Clicando-se nessas marcações, pode-se ver o printscreen do espaço em seu uso 

audiovisual afetivo. A prática cartográfica envolve, dentre outras ações, uma 

transvaloração (OLIVEIRA, 2011 apud ROLNIK, 1989), pautada por uma sensibilidade 

que se inscreve no espaço representado por um mapa.   Essa inscrição de sensibilidade e 

afetividade no espaço o constitui enquanto lugar, e, no caso aqui presente, um lugar 

audiovisual, imagético e imaginário.  

Creio que o mapa criado aponta para como os alunos do curso de Audiovisual e 

Novas Mídias se relacionam com o espaço da Universidade a partir de um olhar 

Figura 5 (esq.)  – Colando os Frames acima das 
caixas do arquivo. Figura 6 (dir.) Nova Interface 
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principalmente imaginativo, ficcional, permeando o espaço de afetividades imaginárias 

que podem ser capturadas em frames e assim compartilhadas. Essa observação me fez, 

por exemplo, optar por incluir na cartografia a própria ficcionalização do espaço da 

Universidade em si, como no caso do objeto Balões de Camisinhas, dirigido Iago 

Barreto e escrito e fotografado por mim mesmo, cuja narrativa se desenvolve no espaço 

da Universidade ficcionalizado em duas décadas distintas. A ficcionalização na 

cartografia se deu através de um frame do curta em que as personagens namoram na 

lagoa da Universidade na década de 90. Apesar de várias cenas terem sido gravadas no 

entorno da lagoa real, a cena do banho particularmente ocorreu em uma outra lagoa. 

Como o espaço ficcionalizado é o espaço da própria Universidade, a afetividade da 

imaginação narrativa se inscreve cartograficamente para além da dicotomia entre 

ficcional e real. O mesmo curta também trouxe outra questão, que foi a inclusão do uso 

do entorno da Universidade a partir de cenas que foram gravadas na comunidade que 

faz fronteira com o espaço acadêmico. 

Creio que ambos esses exemplos expressam o caráter “afetivo” do mapa e 

apresentam um uso diversificado e imaginativo do espaço da Universidade.  O mapa 

pode ser acessado no seguinte link: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zLJduaX25SIo.k3SpoQqy82oE  

 

2.5. O arquivista como um curador e o curador como um autor de cinema: o 

impulso arquivista na Arte Contemporânea.   

Figura 7 – Cartografia Afetiva do Lugar Audiovisual no Espaço Unifor 
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Quando se pensa na relação entre arte contemporânea e arquivo, a referência 

mais marcante é o crítico de arte Hal Foster, quem tratou de um “impulso arquivista” 

(2004) na arte contemporânea e acabou repercutindo no próprio campo teórico da 

ciência do arquivo. Esse impulso de relacionamento entre arte e arquivo assumiu, para o 

autor, uma personalidade distinta na contemporaneidade a partir de artistas arquivistas 

que buscam fazer a informação histórica fisicamente presente (FOSTER, 2004), tirando-

a de sua posição geralmente deslocada ou obsoleta.   

Esses artistas articulam, conforme Foster (2004) objetos e informações de 

arquivo de uma maneira que estimula suas interpretações humanamente e não suas 

meras reproduções mecânicas. O autor propõe novas ordens de associação afetiva, 

mesmo que parciais ou provisórias aos seus fins, seguindo uma lógica do artista como 

um curador, não só em práticas de design sobre os arquivos, mas também em práticas de 

produção a partir de uma matriz de citação e justaposição.  

Para Bishop (2007) uma boa prática curatorial estaria baseada em um 

conhecimento ético, filológico e tecnológico familiarizado com a coleção trabalhada; 

historicamente profundo; conhecedor de desenvolvimento digital. Realizar um trabalho 

de curadoria seria, para a autora, pouco diferente de se realizar uma instalação de arte, já 

que, para ela, desde os anos 1960 a instalação é uma forma de arte em que o artista 

demonstra práticas pessoais de seleção de objetos. Para a autora, quando a arte faz a 

identificação entre as ações de criação e seleção, os papéis do artista e do curador 

também se tornam idênticos. O curador trabalha, então, como um meta-autor e também, 

conforme Bishop (2007) ao se referenciar a Boris Groys, como um autor de cinema, 

como um diretor que possui um corte e uma versão que se pode obter do material 

gravado.  

Ainda conforme Schreibman (2007), uma boa coleção é curada de maneira que 

suas fontes estejam administradas em seu ciclo de vida, em um trabalho com relação à 

metadados e produção de informações enriquecedoras sobre os objetos do arquivo.  

Esses apontamentos orientaram uma prática de mash-up dos arquivos. Conforme 

Koshmida et. al (2009) o termo mash-up tem raízes em práticas que mixam vários 

pedaços de músicas diferentes em uma mesma gravação. O termo foi generalizado e se 

tornou uma prática em domínios diferentes do musical, como o audiovisual.  

 O mash-up elaborado para a presente pesquisa se deu a partir de cinco temas 

diferentes, mixando 26 objetos do arquivo do Labomídia. Os temas são os seguintes:  

(1) fazendo lugar no espaço da Universidade, (2) fazendo lugar no espaço da cidade, (3) 
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às coisas dando materialidade e tatilidade, (4) às emoções exteriorizando, (5) às 

lembranças e heranças evocando. Utilizo o mash-up como uma forma de discurso 

crítico sobre a população de imagens na contemporaneidade, conforme o historiador de 

arte David Joselit (2013) quando trata da reciclagem de imagens. O mash-up gerado, 

além de se incorporar ao arquivo como meta-dado, pode vir a ser exibido em mostra do 

curso (como ferramenta de reflexão sobre o arquivo do Laboratório) e exibido 

separadamente. Optei por o publicar on-line e tal se encontra disponível no seguinte 

link: https://vimeo.com/127889513.  Abaixo a Figura 8: printscreen dos cinco temas do 

mash-up. 
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2.6 Novo Materialismo em estudos de mídia: corporificando e performatizando o 

arquivo.  

Da mescla entre filosofia com teoria das mídias tem surgido um interesse crescente pelo 

corpo e por um novo olhar sobre a materialidade. Conforme Parikka (2012) o corpo e os 

objetos não humanos têm sido entendidos em uma intensidade material de tipo 

tecnológico e biológico, como processos que escapam da percepção humana consciente. 

Essa compreensão se integra a uma recente onda teórica advinda dos estudos de mídia 

na Alemanha. Um dos nomes dessa onda seria Wolfgang Ernst,  quem, conforme 

Parikka (2011), possui um pensamento arquivista que demanda um movimento da 

noção espacial dos arquivos para o que ele chama de uma criticidade temporal, em uma 

abordagem que vai repensar a materialidade em seu contexto técnico-matemático, 

contrabalanceando, na opinião de Parikka (2011) a ênfase exacerbada que os estudos de 

mídia dão para o significado e a representação.  

Esse novo materialismo traz questões relacionadas ao corpo e às suas 

capacidades como a voz, a dança, a carne e os movimentos em sua relacionabilidade. 

Também traz questões acerca da construção de sentido dos objetos por si mesmos e não 

reduzidos a significação lingüística e a própria agência da materialidade midiática na 

forma a qual a cultura é processada e transmitida por mídias técnicas.    
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el nuevo materialismo intenta distanciarse de la falacia hilemorfica: la 

division entre nosotros (humanos, conocimiento, significado, forma) y 

ellos (el mundo real de los objetos, las cosas, la materialidad, casi 

siempre considerada pasiva y carente de significado con relacion a los 

signos).  (PARIKKA, 2012) 

 Ao lançar olhar sobre essa nova materialidade, Parikka (2012) aponta para o 

filósofo francês Gilbert Simondon, quem afirma que a materialidade das coisas e da 

tecnologia é compreendida quando se reconsidera e se duvida da presunção de origens 

clássicas de que a forma é exterior a matéria, levando-se em conta a mídia não só como 

algo mecânico, histórico ou dialético, mas também como algo não humano 

(componentes químicos e a própria ecologia e tecnologia das mídias).  

 Esse olhar renova o campo da arqueologia das mídias, que seria também um 

método e uma estética de prática mídio-crítica com base na idéia de que as próprias 

mídias, e não só os humanos, tem se tornado arqueólogos do conhecimento.   “The 

archive does not tell stories; only secondary narratives give meaningful coherence to its 

discontinuous elements” (KOUROS, 2012 apud ERNST, 2004). 

 Considerando essa relação entre novas materialidades, o arquivista e o arquivo é 

que optei por me utilizar de um personagem performático (de nome Mendig@ Cyborg) 

com o qual tenho iniciado um trabalho que objetiva criar uma série de performances e 

vídeoperformances, titulada Futuro Mendigado. Para a presente pesquisa, corporifiquei 

e performatizei o mash-up feito com objetos do arquivo do Labomídia. É a partir dessa 

ação que optei por trabalhar com os neologismos “artquivo” e “artquivista” no título do 

presente arquivo, evidenciando essa relação entre trabalho de base artística e trabalho 

arquivístico.   

 Não creio que tal ação dimensione a complexidade da questão apontada pelo 

campo da nova teoria midiática alemã, principalmente quando essa se refere à questão 

matemática, relacionada à programação dos arquivos digitais. Creio, todavia, que a 

articulação do aspecto conceitual do personagem performático se relaciona de maneira 

interessante com questões levantadas aqui. Tanto a série de performances Futuro 

Mendigado, quanto a teoria de mídia alemã pensam em uma agência do arquivo pautada 

pela relação entre materialidade humana e não humana e trazem uma dimensão das 

questões técnicas da mídia. 

A série de performances que desenvolvo se constitui significativamente a partir 

da indumentária elaborada para a ação. Uma máscara audiovisual com olhos em EL-

WIRE e uma boca audiovisual, um rosto-mashup de um corpo com estética punk e 

movimentos que partem de uma estranheza animalesca. Descrevo-a como uma 
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experiência de corporalidade técnico-imagética físico-digital performativa, 

superficialmente e ambiguamente futurista e animalesca.   

Realizei, considerando isso, três ações com a personagem e o mash-up de 

objetos do Labomídia: uma no laboratório, uma no espaço do bloco do curso de 

Audiovisual e Novas Mídias e uma próximo a entrada da Universidade.  

 

Figura 9 – Artquivista corporificando o mash-up. 

3. Conclusão. 

A presente pesquisa deu ênfase na experimentação de possibilidades postas na 

contemporaneidade ao trabalho com arquivos audiovisuais e na geração de dados 

qualitativos mais que quantitativos. Apesar dessa ênfase em ações de visualização e 

corporificação do arquivo, também realizei um trabalho mais administrativo, 

organizando o arquivo e levantando dados sobre ele. Vários dados quantitativos, 

todavia, não foram desenvolvidos dada a ênfase qualitativa e performativa da pesquisa. 

Creio que, devido ao tempo limitado (de março a maio de 2015), a qualidade e a 

extensão desse trabalho administrativo foram mais tímidas e são relevantes mais como 

base para um desenvolvimento e um aprimoramento futuro por parte de outros 

estagiários ou funcionários do laboratório.  

O enquadramento teórico por ora fundamentou o desenvolvimento da pesquisa e por 

ora inspirou certas ações pela apropriação. A idéia de perfomatividade material do 

arquivo descrita em trabalhos como o de Parikka (2012) e Kouros (2012) foi aqui 

apropriada de uma maneira que desloca um pouco o termo “performance” para o seu 

aspecto artístico, e deu uma nuança interpretativa peculiar. 

Desejo que, com essas ações, o corpo acadêmico reflita sobre o arquivo do 

Labomídia e cultive uma cultura colaborativa de vitalização, corporificação, curadoria e 
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gestão dos objetos, experimentando com as metodologias marcadamente das novas 

mídias em relação com herança digital e audiovisual.  
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5. OBJETOS DO ARQUIVO MIXADOS 

Acapulco, de Bárbara Cariry. 

Aerodinâmicos, de Carlos Normando 

Balões de Camisinhas, de Iago Barreto. 

Brainstorm, Criação Coletiva. 

Boneca de Porcelana, de Raiane Ferreira. 

Carmelita, de autor desconhecido 

Damas da Liberdade, de Célia Gurgel. 

Desnorte em Novembro, de Samuel Carvalho. 

Dia Ruim, de Larissa Pinheiro. 

Dr. Religare Contra o Universo, de Gabriel Mota. 

En Penne, de Gabriel Junqueira e Rc Campos. 

Histórias de Nirez, de Gregori Fiorini 

Ignotos, de Glênio Mesquita. 

Mães do Metal, de George Andreoni. 

Mate-me que Já Te Matei, de Ítalo Nóbrega. 

Maracatucá, de Juliana Herculano. 

Não vá se perder, Diego Camelo e Diego Dias. 

Notícias de Rosinha, de Célia Gurgel/UFC 

O Vigia do Lago, de Raiane Ferreira. 

Rumores, de Simone Pacheco.. 

Sonectude, de Paolo Alexandre. 

Sol e cores de Jeri, de Célia Gurgel. 

Upaba, de Patrícia Borges, Rc Campos e Thalyta Bonfim.  

Travessa Crato, de autor desconhecido. 

 

 


