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_porta de entrada

arrasto a mala pelos cantos da casa. seu peso machuca meus 
braços. abro-a. nela encontro diversos objetos. gatilhos de 
memórias. tempos passados, histórias que atravessam quatro 
gerações de mulheres.

fico ali algum tempo, pensando, lembrando. o peso sai dos 
braços para o coração. sinto um aperto no peito, angústia ao 
me sentir, de certa forma, representada por sentimentos do 
tamanho de uma família.

no arriscado desejo de retratar o irretratável, separo 
alguns desses objetos e faço simpatias.

simpatia é uma espécie de ritual, um feitiço, feito 
popularmente para obter aquilo que se deseja. mas simpatia 
pode ser, também, um estado sentimental bem semelhante ao 
amor: é a capacidade de dar atenção aos sentimentos de uma 
outra pessoa, é um afeto que as une, é atração, conexão e 
reconhecimento.



a simpatia, como a compaixão, não exige que alguém se 
rebaixe para entender o outro. pelo contrário: nos faz olhar 
no olho com carinho, afeto e, sobretudo, respeito pelo que 
se viveu e viverá.

o título “_pois vejo ouvir vindo no vento” é uma adaptação 
de um dos versos de “Como Nossos Pais”, canção de Belchior. 

as simpatias lidas foram retiradas dos escritos de minha avó.

esta mala contém pertences de:
minha bisavó, Aida dos Anjos (em memória); minha avó, 
Celeste dos Anjos (em memória); minha mãe, Vera Lúcia 
Lourenço e eu, Amanda Jacometi

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2021
Amanda Jacometi



_receita

simpatia para ter simpatia com esta publicação

abra este pdf, leia atentamente e veja as imagens. em 
seguida, ouça os áudios disponíveis neste link:

https://amandajacometi.bandcamp.com/album/pois-vejo-ouvir-vindo-no-vento

de preferência, ouça-os olhando para suas respectivas 
páginas. ao terminar, peça para algum familiar lhe contar 
uma história. abra uma mala, mochila ou bolsa. escreva um 
desejo. coloque lá dentro. ouça.

https://amandajacometi.bandcamp.com/album/pois-vejo-ouvir-vindo-no-vento


_rosto

simpatia para proteger a sua garganta



_tempo

simpatia para quem tem medo



_proteção

simpatia para ter proteção na rua



_ausência

simpatia para trazer de volta a pessoa desaparecida



_infância

simpatia para proteger sua criança



_assinatura

simpatia para realizar um sonho



este trabalho é o resultado dos processos de escuta, escrita 
e fala da residência artística “Soma Rumor - II Encontro 
Latino-americano de Arte Sonora”. agradeço imensamente 
a todas as pessoas que a organizaram, sobretudo a minha 
mentora Raquel Stolf e minhas companheiras de percurso 
Beatriz Galhardo e Lina Marcela Colonia.

juntas, nós quatro produzimos o “cuadernos sonâmbulos” que 
engloba todos os trabalhos individuais, inclusive este. ele 
está disponível em: 
https://anecoica.org/cuadernos-sonambulos/

agradeço, também, às pessoas que estiveram diretamente 
envolvidas no processo, me auxiliando de diversas formas, 
principalmente afetivas. são elas: Alexander de Carvalho, 
Pedro Pedrosa, Maíra Gerstner, Mariana Xavier, Deva Peixoto, 
Marina Guisasola, Paloma Palacio, Lukas Bolini, Cristine 
Ariel, Egon Athaydes, Gabriela Savian e Vitor Vital.

_porta de saída

https://anecoica.org/cuadernos-sonambulos/


Jéssica Araújo (@fulanarts), minha amora querida, é design 
e responsável pela formatação, diagramação e edição das 
imagens.

Acesse o site do SomaRumor e veja este e outros trabalhos: 
http://www.artes.uff.br/somarumor/II/

http://www.artes.uff.br/somarumor/II/



