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● Resumo 
 
 

 
 
 
 
 
 

A pesquisa parte da investigação poética sobre o processo de criação de um Lugar 
Inventado, que ocorre entre a objetualidade das coisas e a sutil materialidade do 
desenho e da palavra. Revisita noções e conceitos de materialidade associados a 
processos de criação e fabricação de objetos, entendendo que o campo da arte é 
também responsável por parte do pensamento sobre a materialidade do mundo, pois 
atuamos também como produtores de formas em processos de criação de objetos de 
pensamento, que também se constituem em invenções e proposições de modos de 
vida. Para isso, através do Lugar Inventado, são desenvolvidos no interior da pesquisa o 
conceito e a metodologia de (Re)fábrica, entendendo a Arte e a Literatura como 
campos que trabalham diretamente ligados ao cotidiano do mundo, apropriando-se da 
materialidade e significado das coisas, operando-as, transformando-as e, por isso, 
atuando sobre elas. Esse conceito é também um dispositivo ficcional por onde os 
trabalhos aparecerão abordados através de três personagens: A Construtora de Pontes, 
O Objetotecário e O Observador, mais que personagens, são sujeitos inventados pelos 
objetos. Por eles são apresentados os três motes teórico-práticos: as construções de 
objetos-lugares; os inventários e classificações de lugares e objetos em escrita e 
desenhos; e as observações tanto dos lugares quanto dos objetos. A forma de 
abordagem se dá através de três narrativas de diários, numa situação de mundo 
chamada Lugar Nenhum. Para isso suscita um diálogo indireto entre personagens que 
problematizam questões teóricas e apresentam a produção artística desenvolvida ao 
longo do doutorado. A tese apresenta um levantamento de algumas produções 
artísticas que fazem uso da apropriação de objetos e também daquelas que percebem 
estes como um objeto fabricado que interfere sobre o meio e as formas de vida. Além 
disso, busca na literatura autores cujas produções são permeadas pelo interesse 
contundente sobre objetos cotidianos. Nesse trânsito entre objetos, desenhos e 
palavras, a possibilidade de invenção de um lugar através dos objetos se torna possível, 
percebendo as implicações poéticas, estéticas e políticas. Desta forma a investigação se 
amplia para uma discussão importante para a atualidade em relação ao consumo, à 
obsolescência planejada e àNeguentropia, propondo uma nova discussão sobre as 
formas de vida e o tempo das coisas.  
 
 
Palavras-chave: objetualidade, sutil materialidade, invenção, modo de vida, 
(re)fabricação. 

 
 

 



● Abstract 
 

 

 

 

 

 

The study starts from the poetic investigation into the process of creating an Invented 
Place, which occurs between objectuality of things and the subtle materiality of 
drawings and words. It revisits notions and concepts of materiality associated with the 
processes of creation and manufacture of objects, understanding that the field of art is 
also responsible for part of the thoughts on the materiality of the world, as we also act 
as producers of forms in the process of creating objects of thought, which also 
constitute inventions and proposals for ways of living. For that, through the "Invented 
Place", we have developed within the research the concept and methodology of (Re) 
manufacturing, understanding art and literature as fields that work directly linked to the 
everyday world, appropriating the materiality and meaning of things, operating them, 
transforming them, and therefore acting on them. This concept is also a fictional device 
by which the work will appear addressed through three characters: The Constructor of 
Bridges, The Object-keeper and The Observer, which, more than characters, are subjects 
invented by objects. Through them, the three theoretical and practical mottos are 
presented: the construction of object-places; the inventories and classification of places 
and objects in writing and drawings; and observations of both places and objects. The 
approach chosen happens through three journal narratives, in a situation of world 
called Nowhere. For this, it raises an indirect dialogue between characters that 
problematize theoretical issues and present the artistic production developed over the 
doctorate. The thesis presents a survey of some artistic productions that make use of 
the appropriation of objects and also of those who perceive them as a manufactured 
object that interferes with the means and ways of living. Furthermore, the research 
seeks authors in literature whose productions are permeated by forceful interest in 
everyday objects. In this transit between objects, drawings and words, the possibility of 
inventing a place through objects becomes possible, realizing the poetic, aesthetic and 
political implications. Thus, the investigation is extended to an important discussion for 
nowadaysregardingrelationswith consumption, planned obsolescence and Negentropy, 
proposing a new discussion about ways of living and the time of things. 

 

Keywords: objectuality, subtle materiality, inventory-invention, ways of living, (re) 
manufacturing. 

 
 
 



● Résumé 
 

 
 
 
 
 
 

La recherche part de l’investigation poétique sur le processus de création d’un Lieu 
Inventé qui se produit entre l’objectualité des choses et la subtile matérialité du dessin 
et de la parole. On revisite des notions et concepts de matérialité associés aux 
processus de création et de fabrication d’objets, en comprenant que le champ de l’art 
est aussi responsable d’une partie de la pensée sur la matérialité du monde, parce que 
nous agissons aussi comme des producteurs de formes dans des processus de création 
d’objets de pensé, qui constituent eux aussi des inventions et des propositions de 
modes de vie. Pour cela, à travers le Lieu Inventé, on développe dans cette recherche le 
concept et la méthodologie de la (Re)fabrique, sous la compréhension de l’Art et de la 
Littérature comme des champs qui travaillent directement liés au quotidien du monde, 
en s’appropriant la matérialié et la signification des choses, en les utilisant, en les 
transformant et donc en agissant sur elles. Ce concept est également un dispositif de 
fiction où les travaux apparaîtront à travers trois personnages : La Constructrice de 
Ponts, L’Objetotécaire et L’Observateur. Plus que des caractères, ils sont des sujets 
inventés par les objets. À travers eux, on présente les trois motes théoriques-pratiques : 
la construction d’objets-lieux ; les inventaires et classifications de lieux et objets en 
écritures et dessins ; et les observations des lieux comme des objets. L’approche se fait 
par trois récits de journaux intimes, dans une situation de monde qu’on appelle Nulle 
Part. On le fait en posant un dialogue indirect entre des personnages qui 
problématisent des questions théoriques et présentent la production artistique 
développée au cours du doctorat. La thèse présente une collection de productions 
artistiques qui s’utilisent de l’appropriation d’objets et aussi de celles qui les perçoivent 
comme un objet fabriqué qui interfère sur le moyen et les formes de vie. En outre, on 
cherche dans la littérature des auteurs dont les productions sont imprégnées d’un 
intérêt cinglant par les objets quotidiens. Dans ce transit entre objets, dessins et mots, 
l’invention d’un lieu par des objets devient possible, en saisissant les implications 
poétiques, esthétiques et politiques. De cette manière l’investigation s’élargit vers une 
discussion importante de l’actualité par rapport à la consommation, l’obsolescence 
programmée et la Néguentropie, en proposant une nouvelle discussion sur les modes 
de vie et le temps des choses. 
 
 
Mots-clés: objectualité, subtile matérialité, inventaire-invention, mode de vie, 
(re)fabrication. 
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Figs.51,52,53,54,55. Helene Sacco. As 5 páginas seguintes: Desenhos realizados em ações externas com a Mala-
escrivaninha durante a 8a Bienal do Mercosul. Nanquim sobre papel, 2011. Fonte: Arquivo da artista. Págs. 
161, 162, 163, 164, 165. 

Fig.56,57. Helene Sacco. Livro de processo. Gabinete Poético Urbano, 2011. Imagem das anotações sobre o 
processo de construção da Mala-escrivaninha. Fonte: arquivo da artista.Pág.167. 

Figs. 58,59. Helene Sacco. Publicação: Gabinete Poético Urbano, 2011. 1ª edição: 20 exemplares.Pág.169. 
Fig. 60. Helene Sacco. Alguns dos cadernos de processo, desenvolvidos entre 2009-2014. Fonte: arquivo 

pessoal.Pág. 170. 
Fig. 61. Helene Sacco. Gabinete de Inventário: Instalação com a mala-escrivaninha e série de desenhos-

objetos, com ação de envio de um desenho por dia por 26 dias. MALG, 2011.Pág. 174. 
Figs. 62,63. Helene Sacco. Gabinete de Inventário: Instalação com a mala-escrivaninha e série de 

desenhobjetos do interior da Mala-escrivaninha, MALG, 2011. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 175. 
Figs. 64, 65. Helene Sacco. Gabinete de inventário em Desenhobjeto, MALG, 2011. Múltiplo 20 

exemplares. 2012. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 176.  
Fig. 66, 67. Helene Sacco. Um dos desenhos do Inventário em Desenhobjeto, no MALG. 2011.Pág. 177. 
Figs. 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Helene Sacco. Gabinete de inventário em Ação de Reprodutibilidade, 

Formas de Pensar a Escultura: Perdidos no Espaço, Campus Central/UFRGS, 2011.Pág. 178. 
Fig. 75, 76, 77. Helene Sacco. Gabinete-Ilha, 2013. Ação de desenho inventariante na Ilha da casa do lago, 

na Praça Coronel Pedro Osório, realizada durante as comemorações do dia do Patrimônio.Pág. 
178. 



Fig. 78. Helene Sacco. Sala mínima. Intervenção numa das paredes móveis no interior do casarão 6 da 
Secult Pelotas. Cadeira, pratos, tapete, relógio, lustre de cristal, caixa revestida internamente em 
tecido com medidas de 220 cm de altura, por 180 cm profundidade e 45 cmde largura. Fonte: 
arquivo pessoal.Pág. 184. 

Fig. 79. Helene Sacco. Imagem do contexto da instalação do trabalho da Sala mínima, 2014. Fonte: 
Arquivo Pessoal. Pág. 185. 

Fig. 80. Marcel Duchamp. Box in a valise (Boîte-en-valise), 1941. 40.7 x 37.2 x 10.1 cm. Fonte: Site Peggy 
Guggenhein Collection. Disponível em: <http://www.guggenheim-
venice.it/inglese/collections/artisti/dettagli/pop_up_opera2.php?id_opera=122&page=> Acesso 
em 28/10/2014.Pág. 187.. 

Fig. 81. George Maciunas. Caixa Fluxus, 1964. KELLEIN, Thomas. Fluxus. London: Thamesand Hudson, 
1995, p. 48.Pág. 188. 

Fig. 82. Helene Sacco. Lugar Inventado. 2011.Múltiplo 1ª edição: 20 exemplares. Fonte: Arquivo Pessoal. 
Pág. 191. 

Fig. 83. Paulo Bruscky. BrusckyInvent’s. Livro de artista em xerox, 1986. Fonte:Revista Valise, v.1,n2, 
2011.Pág. 192.  

Fig. 84. Helene Sacco. Caixa com a coleção de Livros de Artista. 2013. Nela há: Lugar Inventado, 2011, 
Lugar Nenhum, 2012, Gabinete Poético Urbano, 2012 e Gabinete de Inventário em Desenhobjeto, 
MALG, 2011. Carimbo.Pág. 193. 

Fig. 85. Elida Tessler. Dubling. Exposição IN TRANSITION. CisnerosFontanalsArt Foundation, Miami, EUA 
Coleção CIFO. Detalhe do livro Ulisses de James Joyce, do qual a artista extraiu os 4311 gerúndios 
que fazem parte do trabalho.Pág. 198 

Fig. 86.Elida Tessler. Dubling. Exposição IN TRANSITION. Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami, EUA 
Coleção CIFO. Imagem da instalação com os 4311 gerúndios impressos nas rolhas das garrafas e a 
mesa com os cartões postais. Este trabalho faz parte da Coleção CIFO - Cisneros Fontana ls Art 
Foundation. Fonte: site da artista.Pág. 198.  

Fig. 87.Elida Tessler. Dubling. Exposição IN TRANSITION. Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami, EUA 
Coleção CIFO. Detalhe das rolhas nas garrafas, com os 4311 gerúndios impressos. Este trabalho faz 
parte da Coleção CIFO - Cisneros Fontana ls Art Foundation. Fonte: site da artista.Pág. 199. 

Fig. 88. Helene Sacco.2013. A Construtora de Pontes. Detalhe da caixa fechada. 13x13x5cm. 
Fonte:Arquivo Pessoal.Pág. 200 

Fig. 89. Helene Sacco. A Construtora de Pontes. Caixa-jogo, com fotografia, cubos de madeira, instruções 
e tabuleiro. 13 x 13 x 5cm. 2013. Fonte: Arquivo Pessoal. Pág. 200. 

Fig. 91. Helene Sacco. A Construtora de Pontes. Caixa-jogo, com fotografia, cubos de madeira, instruções 
e tabuleiro. 13cm x 13cm x 5cm. 2013.Fonte: Arquivo pessoal. Pág.204. 

Fig. 92. Helene Sacco. Caixa-livro. 11 quartos de empregada, 2013. Caixa com puzzle com desenhos, livro 
de artista com desenhos em processo e dois carimbos, um com a palavra objeto e o outro com a 
palavra lugar. Fonte: arquivo pessoal.Pág. 206. 

Figs. 93, 94. Helene Sacco. Caixa-livro. 11 quartos de empregada, 2013. Caixa com puzzle com desenhos, 
livro de artista com desenhos em processo e dois carimbos, um com a palavra objeto e o outro 
com a palavra lugar. Fonte: arquivo pessoal. Pág. 206. 

Fig. 95. Helene Sacco. Coleção de Escrivaninhas, 2013. Modelo: Escrivaninha Continente. De Walter 
Benjamin para ele mesmo. Nanquim sobre papel Canson A4.Pág.215.  

Fig. 96. Coleção de Escrivaninhas, 2013. Modelo: Escrivaninha de casal com cadeira dobradiça. De 
Georges Perec para Sylvie e Jérôme. Nanquim sobre papel Canson A4. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 
216.  

Fig. 97. Helene Sacco. Coleção de Escrivaninhas, 2013. Modelo: Escrivaninha memória-consciência. De 
Paul Auster para Sr. Blank. Nanquim sobre papel Canson A4. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 217.  

Fig. 98. Raquel Stolf.Lista de coisas brancas – coisas que podem ser, que parecem ou que eram brancas, 
2000-2009.  IN-SONORA V – Muestra de Arte Sonoro y Interactivo, em Madri, em 2009. Fonte: site 
da artista.Pág.252.  

Figs. 99. Raquel Stolf.Lista de coisas brancas – coisas que podem ser, que parecem ou que eram brancas, 
2000-2009.  IN-SONORA V – Muestra de Arte Sonoro y Interactivo, em Madri, em 2009. Imagem do 
espaço com o público lendo o texto, imagem do projeto e detalhe da parede com o texto 
adesivado.  Fonte: site da artista.Pág. 253.  

Fig. 90. Helene Sacco. A Construtora de Pontes. Caixa-jogo, com fotografia, cubos de madeira, instruções 
e tabuleiro. 13cm x 13cm x 5cm. 2013.Pág. 203. 



Fig.100. Elida Tessler. O Homem sem qualidades caça palavras, 2007.  O trabalho reúne 134 telas de 
algodão cru, sendo que em cada uma encontram-se 40 adjetivos em meio a um quadro de caça-
palavras. Fonte: site da artista.Pág. 256. 

Fig.101.ElidaTessler. Detalhe."Could you give me your word?" Bolsa-residência em Civitella Ranieri 
Center, Itália, 2005. Fonte: Site da artista.Pág. 256. 

Fig.102. Elida Tessler. DOADOR Trabalho apresentado na 2ª Bienal do Mercosul, em Porto Alegre - RS. Instalação. 
270 objetos do cotidiano, 270 placas de latão com inscrições em serigrafia. 970 cm x 150 cm x 270 
cm. Fonte: site da artista.Pág. 257. 

Fig.103. Helene Sacco. Diário de Invenção da Objetoteca. Imagem da parte de invenção dos módulos, sua 
montagem e acondicionamento no interior do baú. 2012. Pág. 259. 

Fig.104.  Helene Scco. O baú também é usado para transportar todas as partes do trabalho para as montagens, 
portanto guarda em si a instalação. Imagem da montagem da exposição Arte Sul Contemporânea. 2012. 
Fonte: Arquivo pessoal. Pág. 260.  

Fig. 105. Helene Sacco. O Baú também vira a escrivaninha e nela ficavam carimbos, tabelas catalográficas, 
instrumentos de desenho e escrita, Instalação na exposição Arte sul contemporânea, 2012. Fonte: 
Arquivo da pessoal.Pág. 260.  

Fig.106. Helene Sacco. Objetoteca com conjunto de gabinete. Instalação na exposição coletiva Arte sul 
contemporânea. Teve curadoria de Neiva Bonhs. MAC/ Casa de Cultura Mário Quintana, Julho de 
2012. Dimensões variáveis. Detalhe do gabinete com as 96 gavetas.  Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 
261.  

Fig.107. Helene Sacco. Objetoteca com conjunto de gabinete. Instalação na exposição coletiva Arte sul 
contemporânea. Teve curadoria de Neiva Bonhs. MAC/ Casa de Cultura Mário Quintana, Julho de 
2012. Dimensões variáveis. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 262.  

Figs.108, 109. Helene Sacco. Objetoteca com conjunto de gabinete,2012. Imagens do público em 
experiência com o trabalho, tanto escrevendo como mostra a imagem acima, quanto lendo o 
conteúdo em verbetes organizado nas gavetas. Exposição Arte Sul Contemporânea, 2012 .Fonte: 
Arquivo pessoal.Pág. 263.  

Figs.110. Helene Sacco. Imagens de estudos para o carimbo usado nas vitrines de recortes de desenhos 
de objeto da enciclopédia e projeto para a etiqueta que propunha um inventariar das coisas no 
local, etiquetando os objetos e classificando.Pág. 264.  

Fig. 111. Helene Sacco. Bloco com as fichas taxonômicas. 17x 10 cm. 2011.Pág. 265. 
Fig.112. Mark Dion. Detail of Curiosity Cabinet for the Wexner. Center for the Arts. 1996. Black ink, 

watercolour on paper 61x48cm. Detalhe da parte inferior do desenho. Fonte: Catálogo do 
artista. Phaidon, 1992,p.81.Pág. 266. 

Fig.113. Mark Dion. Estación de campo Honda 22/10-14/12, 2013, Projeto de Gabinete de desenho 
realizado em colaboração com outros artistas e ilustradores em situação de expedição artístico-
científica em Honda, Tolima, para o Espaço Flora, Bogotá, Colômbia. Disponível no site do Espaço 
Flora: http://arteflora.org/2013/11/mark-dion-estacion-de-campo-honda/>. Acesso em 
14/09/2014.Pág. 267.  

Fig.114.Mark Dion."Gyre",a recent expedition/exhibition at the Anchorage Museum.Tanya Bonakdar 
Gallery, in Nova York. 2011. color pencil on paper. Fonte: Siena ArtInstitute. New York. Disponível 
em: http://www.sienaart.org/mark-dion.html>. Acesso em: 01/10/2014.Pág. 268. 

Fig.115. Mark Dion. Scala Naturae. 1992. Imagem do projeto e da montagem. Fonte: Catálogo do artista, 
PHAIDON, 1997, p.71.Pág. 268.  

Fig.116. Mark Dion. O Gabinete das Máquinas da Capital, 2012. I Bienal delSur. Instalação de móveis e 
objetos do Banco de la República del Uruguay. 7,5 x 11 x 1m.Pág. 269. 

Fig.117. Daniel Spoerri. Farmácia Breton, 1971-72. Estante com portas com 117 garrafas com líquido 
inventariado em coletas de viagem pela Bretanha. Fonte: site do artista.Pág. 270.  

Fig.118. Cildo Meireles. Babel. Kiasma Museum of Contemporary Art de Helsinque. Torre formada por 
100 rádios de diferentes épocas e tecnologias formam o trabalho. 2001. Fonte: Catálogo do 
artista. Cildo Meireles. Museé d'Art moderne et contemporain de Strasbourg. p. 29. 2003.Pág. 
272. 

Fig.119. Helene Sacco. Lugar-Inventado, 2011. Livro múltiplo com publicação independente. 1a edição: 20 
exemplares. Cada exemplar recebe seu número como componente da capa fazendo lugar de 
número da casa.Pág. 273.  

Fig.120. Helene Sacco. Lugar-Inventado, 2011. Detalhe do interior do livro, com o texto propositivo e o 
espaço bem no centro do livro para se realizar i inventário por listas em colunas.Pág. 274.  



Fig. 121. Helene Saccco. Objetoteca com conjunto de gabinete, 2012. Detalhe do gabinete de gavetinhas 
que organiza os verbetes da classificação de 96 objetos da instalação. Pág.280.  

Fig. 122. Helene Saccco. Objetoteca com conjunto de gabinete, 2012. Detalhe do gabinete de gavetinhas 
que organiza os verbetes da classificação de 96 objetos da instalação. Pág.281.  

Fig. 123. Daniel Spoerri. An anecdoted topography of chance, 1966.Imagens da capa da edição de 66 e do 
interior do livro que entre as imagens encontramos já no início o mapa com o local dos objetos na 
mesa. Fonte: Site Bacanas Books.Pág. 281.  

Fig. 124. WaltércioCladas. Manual da Ciência Popular. 2007. Fonte: Arquivo pessoal, fotografias do livro 
Manual da Ciência popular.Pág. 283.  

Fig. 125. Helene Sacco. Detalhe das três vitrines que compõem a instalação Objetoteca com conjunto de 
gabinete, 2011. Arquivo pessoal.Pág. 285.  

Fig.126. Helene Sacco. Enciclopédia de onde retirei os Desenhobjetos para a criação das vitrines que 
compõem a instalação Objetoteca com conjunto de gabinete.Pág. 285.  

Fig. 127, 128, 129. Helene Sacco. Na sequência as vitrine que compõe a instalação Objetoteca com 
conjunto de gabinete, 2011. Fonte: Arquivo pessoal.Págs. 287, 288, 289. 

Fig. 130. Helene Sacco. A (Re)fábrica de Objetos Lugares. 2013. Instalação realizada ao longo da ação 
inventariante em Gabinete de Desenhobjeto, no Casarão 2 da Secult de Pelotas. Reunia a Mala-
escrivaninha, a Objetoteca com conjunto de gabinete, e uma coleção de carimbos desenvolvidos a 
partir dos desenhos realizados na ação. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 290. 

Fig. 131. Helene Sacco. A (Re)fábrica de Objetos Lugares. 2013.Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 291. 
Fig. 132. Helene Sacco. Torre de carimbos., 2013. Detalhe de um dos objetos que compõem a instalação. 

A torre organizava os 18 carimbos, cada um com blocos de papel para que o público participasse 
levando um dos desenhos inventariados, e o levasse junto. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 292. 

Fig.133. Helene Sacco. Detalhe do local de leitura junto ao gabinete de gavetinhas da Objetoteca. 
Pág.293. 

Figs. 134 até 142. Helene Sacco. Sequência de 9 desenhos expostas à seguir. São parte dos desenhos 
inventariados no Casarão 2 durante a ação, e viraram 18 carimbos que o público usava 
carimbando os papeis disponibilizados, levando a cópia dos desenhos para casa. Os desenhos são 
em nanquim sobre papel e são todos em folhas A4. Págs. 294 até 302.  

Fig.143.  Helene Sacco. Coleção de fotografias de casas-moventes, 2007-2014. Dimensões A4. Fonte: 
Arquivo pessoal.Pág.311. 

Fig.144.  HeleneS accco. Mapa da cidade caos. 2010. Desenho em nanquim sobre papel com imagem 
impressa.  Dimensões Fonte. Arquivo pessoal.Pág. 312.  

Fig.145. Dan Graham. Casas para América, 1966-67. Texto impresso e fotografia sobre cartão. Cada painel 
101 x 76. Marion Goodman Gallery, Nova York. Fonte: Livro Arte Conceitual, Paul Wood, Cosac 
Naify, 2002.Pág. 317.  

Fig.146.Helene Sacco, 2011. Lugar Nenhum. Múltiplo. 1ª edição: 20 exemplares.Pág. 319.  
Fig.147. Helene Sacco. Lugar Nenhum: marcas para um ponto príncipe, 2012. Imagem da instalação na 

exposição Economia da Montagem: monumentos, galerias, objetos, 2012. Teve curadoria de José 
Francisco Alves e parte dela está integrada ao acervo do MARGS.Pág. 321.  

Fig.148. Helene Sacco. Lugar Nenhum: marcas para um ponto príncipe, 2012. Detalhe da parede 
desenhada com carimbos e o conjunto de fotografias de casas-moventes. Fonte: Arquivo 
pessoal.Pág. 322.  

Fig. 149. Helene Sacco. Detalhes da instalação Lugar Nenhum: marcas para um ponto príncipe, 2012. 
Imagem do desenho na parede com carimbos e da casa de vidro. Fig. 146. Na sequência o aparato 
para desenho acoplado junto à Valise de tempo do Observador com o desenho da árvore presente 
na imagem fotográfica à frente. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 323. 

Fig.150. Helene Sacco. Detalhe da Instalação. Lugar Nenhum: marcas para um ponto príncipe. Vitrine 
Fonte: Arquivo pessoal. (Imagem da Fotografia de Giuliano Lucas).Pág. 324. 

Fig.151. Helene Sacco. Detalhe da Instalação. Lugar Nenhum: marcas para um ponto príncipe. Vitrine com 
a narrativa sobre Lugar Nenhum Fonte: Arquivo pessoal. Vitrine com a narrativa.Pág. 324. 

Fig.152. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da sequência de 
pranchas dos continentes, com os desenhos e narrativas.Pág. 329. 

Fig.153. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da sequência de 
pranchas dos continentes, com os desenhos e narrativas.Pág. 329. 

Figs. 154 até 159. Sequência de 6 imagens seguintes.  Pranchas dos continentes. Compõem a instalação 
Odisseia mínima até Lugar Nenhum, tamanho A4.Pág. 330 até 335.  



Fig.160. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da vitrine que 
compõe o trabalho e fora dela uma luminária e os pássaros que coleciono e insiro nos trabalhos 
desde o Gabinete poético urbano em 2011. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 337.  

Fig.161. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da fotografia que 
participa do interior da vitrine e no interior da ficção da tese. Fonte: Coleção pessoal.Pág. 338. 

Fig. 162. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação.  Vista da montagem 
realizada no MAC, na Casa de Cultura Mário Quintana.Pág. 339.  

Fig.163. HeleneS acco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação.  Detalhe do carimbo do 
Lugar Inventado e da maleta do Observador. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 340. 

Fig. 164. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe dos carimbos 
seguidos de texto. Imagem da montagem no Atelier Subterrânea. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 341.  

Fig.165. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2014. 1a edição. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 
342.  

Fig.166. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da marca do 
carimbo sobre a parede compondo a instalação. Exposição BR116 Circuitos independentes em 
trânsito. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 343.  

Fig. 167. Helene Sacco. Imagem do carimbo do pássaro com a mochila e o desenho original 2011. Fonte: 
Arquivo pessoal.Pág. 343.  

Fig.168. BarthélémyToguo. Em The New World Climax , 2001/2011. Instalação com carimbos de madeira, 
mesa e xilogravuras. Fonte: Catálogo da 8a Bienal do Mercosul, 2011, p.75.Pág. 344. 

Fig.169. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da parede com 
desenho de carimbos, textos e um desenho de observação da paisagem entre eles. Imagem da 
montagem no Atelier Subterrânea. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 345. 

Fig. 170. Leila Danziger. Série diários públicos. Livro: Pensar em algo que será esquecido para sempre.  
Carimbo sobre jornais apagados. 2008. Fonte: Revista Z Cultural, entrevista com a artista. 
http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/diarios-publicos-jornais-e-esquecimento-de-leila-danziger-
2/>.Pág. 346. 

Fig. 171. Leila Danziger. Balangandãns (da série Viagem histórica e pitoresca ao Brasil), 2012. Pulseira de 
ouro e carimbo sobre a parede, 16 x 16 aproximadamente. Fonte: Todos os nomes da melancolia, 
livro de Leila Danziger, 2013.Pág. 347.  

Fig.172, 173. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe do desenho 
em carimbo direto sobre a parede. Imagem da montagem da instalação no Atelier Subterrânea. 
Fonte: Arquivo pessoal. Pág. 348 

Fig. 174. Helene Sacco.  Material de processo de criação, catálogo francês do séc. XIX, para a venda de 
objetos por encomenda Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 349. 

Fig. 175. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da mesa com os 
carimbos em vista superior. Essa montagem ocorreu no Atelier Subterrânea, no projeto BR116 
Circuitos independentes em trânsito.  Nela os carimbos ficavam à disposição do público para 
levarem uma imagem para casa. Pág.350. 

Fig.176. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Imagem dos carimbos e globo terrestre. 
Fonte: Arquivo pessoal.Pág.350. 

Fig. 177. Guto Lacaz. RG enigmático realizado a partir do poema “Tatuagem enigmática” de Duda 
Machado para a exposição Viagens de identidades, Casa das Rosas ,1999. Fonte: Site do Artista: 
Disponível em:http://www.gutolacaz.com.br/grafica/rg_enigmatico.html>. Acesso em: 
27/10/2014.Pág. 351. 

Fig. 178. Pia Linz is sitting in an acrylic glass box under the staircase in the foyer of Berlin´s TV- Tower, 
working on the drawing for the box engraving. Photo: Sheila Barcik. Fonte: site da artista.Pág. 353. 

Fig. 179. Pia Linz. Box Engraving: Studio, 87,5 x 96 x 123 cm, engravin gonacrylic glass, gouache, 2002/03. 
Photo: Pia Linz. Fonte: Site da artista. Disponível em: 
<http://www.scarrus.de/pialinze/groz/gravugr/gravein.htm>.Pág. 354.  

Fig. 180. Helene Sacco. Diário de bordo. Desenhos durante a proposição inventariante do Gabinete 
Poético Urbano, na Casa M. em 2011. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 355.  

Fig.181. Helene Sacco. Cama-barco; cama-lago, 2013. Desenho, texto e objeto. Instalação, dimensões 
variáveis. Fonte: Arquivo pessoal. Pág. 357. 

Fig. 182. Helene Sacco. Cama-barco; cama-lago. Imagem geral da montagem com vitrines com texto e 
desenho e objeto em veludo, monóculos, luz no interior. Trabalho refeito para a exposição 
comemorativa dos 60 anos do EBA, UFPEL. Fonte: Arquivo pessoal.Pág. 358. 

http://www.scarrus.de/pialinze/groz/gravugr/gravein.htm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un artista no puede cambiar el mundo. 
Pero puede mantener vivo un margen 

esencial de inconformidad. Luis Buñuel
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HALL DE ENTRADA             

I. A Invenção do OBJETO da tese 

 

 

 

 

 

 Este estudo propõe uma imersão na minha produção poética, iniciada em 1998, 

ao mesmo tempo que dá continuidade a questões já identificadas durante o Mestrado 

em Poéticas Visuais, entre os anos de 2007-2009, no Programa de Pós-Graduação em 

Artes Visuais, realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

também sob orientação da Profª. Drª. Elida Tessler.  

 A presente tese de Doutorado teve início diante das percepções dos resultados 

da pesquisa da Casa-movente [A1∞]: diário de construção (2009). Nela pesquisei a 

construção de uma casa feita integralmente com objetos cotidianos, uma casa para 

uma pessoa só, mas que acolhia várias, o que garantia que ela criasse raízes 

transitórias onde quer que parasse. Tratava-se de uma casa sobre rodas que trazia na 

sua forma uma estrutura básica de um morar movente, num paradoxo existencial 

unindo o viver nômade com o sedentário. Para isso, embora fosse nômade, sua 

estrutura era formada por objetos do cotidiano doméstico sedentário, tais como 

cadeiras, armários, estantes, máquina de costura, entre outros – todos juntos 

construíam e estruturavam a Casa-movente.    

 Na Casa-movente a criação de um lugar caminhava junto com a invenção de 

uma escrita que procurava entender o inventado, tentando também reinventar o 

objeto. Assim surgiram Objetos-lugares da casa: a Sala-mapoteca, a Pia-escrivaninha, o 

Quarto-biblioteca, a Gaveta-horta-nômade, o Jardim-desdobrável... Uma arquitetura 

inventada também na palavra. A invenção de Objetos-lugares escamoteáveis implicava 

uma escrita costurada, construída pela justaposição das palavras, e essas duas criações 

já apontavam a redução alarmante dos espaços de habitação, bem como uma prática 

utópica frente à precariedade do viver e, dessa forma, a necessidade de (re)invenção 

das formas de vida.  
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Fig.1 . Helene Sacco. Casa-movente. Montagem no 12° Salão Nacional de Artes de Itajaí, 2010. Objeto-lugar sobre rodas, com luz, água e 
estrutura feita de mobiliário do interior doméstico. Fig.2.  Imegem da Casa-movente em inserção na Praça Nereu Ramos em Criciúma, 
2010. Fonte: Arquivo Pessoal fotografia de Fernanda Koch.  



 Essa necessidade de (re)invenção apontava para um sintoma que, além de 

frequente em nossos lares, diagnostiquei como uma prática condutora de modos de 

vida, representada pelo consumo desenfreado de objetos cotidianos, seguido de sua 

obsolescência planejada.    

 Para a construção da Casa-movente eu tinha uma lista que continha objetos de 

diferentes décadas e estilos, e, ao encontrá-los, foi possível perceber o perfil do sujeito 

inventado pela fábrica, junto à invenção do objeto. Neles a utilidade não impõe só 

uma prática, mas propõe um modo de vida.   

 A noção de que somos, de certa forma, "produzidos" em fábricas, e de que 

todo objeto que inventamos também nos inventa, foi uma ideia que se mostrou 

pertinente e que passou a fazer parte da investigação do doutorado, noção que pouco 

a pouco foi se tornando consciente também em meus trabalhos, tornando-se objeto 

de pesquisa da tese.   

 Se os objetos inventam os sujeitos e eu crio trabalhos que desencadeiam 

funções e utilidades que, mesmo que estéticas, estão diretamente ligadas aos objetos 

que conhecemos e partem deles, e igualmente no interior dos trabalhos conferem um 

fazer e um participar, logo me perguntei: quem são os sujeitos que eu invento? Se 

parto de apropriações de objetos, quem são esses sujeitos que fazem parte do meu 

trabalho? Ao reinventar um objeto, eu estaria reinventando um sujeito?  

 Percebi que sim, mas quando cheguei a essa indagação foi como voltar à 

origem de tudo. Lembrei-me que desde o início, desde os primeiros trabalhos 

realizados lá em 1998, o meu processo de criação já iniciava com a invenção de um 

caderno, livro ou diário. Neles era desenvolvido um processo quase sem fim, que 

amalgamava vida, a criação dos trabalhos, coleta de todas as informações possíveis 

sobre o tema, numa pesquisa detalhada junto a colagens, desenhos, escritos e relatos 

de experiência dos trabalho direto nos locais. 

 Tanto empenho na criação de um livro que não era considerado trabalho não 

era por nada. Como os trabalhos que desenvolvo sempre partem de objetos que já 

existem, desenvolvi esse método como uma estratégia de aproximação com a matéria 

das coisas, em observações de suas texturas, cheiros, cores, marcas e memórias, para 
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que os objetos que compro1 se tornassem meus de fato ou que ao menos eu me 

sentisse com mais direito de possuí-los. Mas indiretamente, essa aproximação já 

propunha uma (re)invenção do objeto. Os diários, portanto "funcionavam" como algo 

entre fábrica e ferramenta, eram lugar, forma de trabalho e instrumento de processo 

que revela uma certa forma de pensar em arte. 

 Conhecer a história dos objetos é também uma forma usual de atribuir parte do 

valor sobre eles. Para perceber, basta ir até um antiquário e perguntar sobre o preço, o 

valor das coisas, que ouviremos histórias sem fim. Todas essas informações da 

estrutura e matéria dos objetos, assim como todo o histórico possível sobre ele, 

corroboram na invenção de uma pequeníssima nova história, uma ficção, que mistura 

minhas percepções às coletas realizadas.  Percebi então, que inventar uma história é 

uma forma de possuir um objeto, reivindicar uma posse poética e estética e, assim, 

(re)inventá-lo.  

 Levou tempo, mas foi possível compreender que ao inventar um trabalho eu 

estava também inventando uma história e, principalmente, um sujeito. Isso por 

muito tempo ficou em segundo plano, habitando a esfera da criação dos trabalhos, 

escondido nos diários de processo, até que a percepção do valor desse material no 

doutorado revelasse também a forma de abordagem da presente pesquisa: um 

caminho entre diários.  

 Se aquilo que eu faço ensina-me o que eu procuro (LANCRI, 2002, p.27), a 

escrita inventiva e construtora dos meus trabalhos apresentou-se pouco a pouco como 

fonte, matéria, e forma poética; é, portanto, também assumida como participante do 

trabalho artístico.  

 A primeira presença da escrita de forma mais contundente e atuando no 

resultado final do trabalho, foi na instalação chamada Lugar Nenhum: notas para um 

Ponto príncipe (2011). Nela, uma pequena narrativa exposta na parede junto com os 

objetos e fotografia acionava toda a trama entre esses elementos e jogava com a 

imaginação do público. Outra questão deste trabalho que é importante salientar, é que 

ele surgiu pela insistência de envio frequente de imagens de casas sendo 

1 A compra desses objetos não são programadas, são quase acidentais. Empreendo, sim, visitas a esses espaços de revenda de 
objetos, mas nunca sei o que procuro ou o que irei encontrar, procuro sempre por aquilo que me afeta ou me causa a mais 
absoluta curiosidade possível. Por isso essas compras de objetos são tão potentes, e sem a menor pressa, pois procuro extrair do 
vendedor todas as informações possíveis quanto à procedência, tudo isso sem manifestar, é claro, muito interesse ou algum tipo 
de conhecimento mais especializado, pois são qualidades que inflacionam os valores nesses locais. 
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transportadas em caminhões. Passei a ser conhecida em Santa Catarina e em outros 

estados pelo projeto da Casa-movente – as pessoas sabiam que na época, em função 

deste trabalho, eu colecionava fotografias dessas casas. Com o passar dos anos 

acumulei centenas de fotografias que recebi de pessoas que eu nem mesmo conheço, 

mas que, ao encontrar uma casa sendo transportada, imediatamente lembravam do 

trabalho, fotografavam e me enviavam as imagens, sempre seguidas de um breve 

relato. Minha sensação ao ver essas fotografias, nessas ocasiões, era de que o mundo 

inteiro parecia pouco a pouco sair do lugar, criar rodas e acelerar tempo e movimento.  

Foi dessa prática da observação atenta de como se manifesta a forma de habitar de 

um determinado local e dessa rica coleção de fotografias que nasceu a ficção do Lugar 

Nenhum.  

 O Gabinete Poético Urbano – trabalho que desenvolvi para a Casa M, da 8ª 

Bienal do Mercosul (2011) – foi determinante, pois construí o Gabinete, ocupando o 

espaço de uma vitrine de uma antiga fábrica de chapéus que pertenceu à família de 

uma artista porto-alegrense chamada Christina Balbão. Naquele momento a ideia de 

fábrica nem passava pela minha cabeça, mesmo assim meu esforço foi de "alojar" e 

apresentar a invenção de uma espécie de objeto composto, um objeto-ficcional: a 

Mala-escrivaninha. A ideia na época veio por compreender as escrivaninhas como 

objetos-temporais, como lugares especiais de viagem intensiva no pensamento. Tanto 

no Gabinete, quanto na rua fiquei acomodada na Mala-escrivaninha, e minha ação era 

escrever sobre como descrever uma rua. O que forma uma rua? Pergunta respondida 

no Gabinete em desenho e escrita, no interior de um livro de processo e, seu conteúdo 

o qual depois de editado gerou uma pequena publicação independente. Após este 

trabalho, passei a me interessar ainda mais pela construção do lugar por meio da 

(re)fabricação de objetos e inventários em desenho e escrita.  

 O trabalho da Objetoteca, desenvolvido em julho de 2012, trouxe à luz as 

histórias inventadas sobre os objetos, que antes ficavam submersas nos trabalhos. 

Apresentei sob a forma de um levantamento taxonômico, numa "tentativa impossível" 

de classificar o grande reino dos objetos cotidianos em noventa e seis classes, cada 

uma seguida de um verbete. Esse trabalho marca um mergulho profundo no campo 

dos objetos e a consolidação do tema geral da pesquisa: a materialidade do mundo 
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apresentada por objetos cotidianos. Foi com esse trabalho que percebi no meu 

processo a permanência do método de invenção com origem num inventário. 

 Após esse trabalho passei a ver uma relação entre o campo da Escultura e o da 

Literatura, numa escrita-(re)fabricante de objetos. Aqui aproximo Escultura e 

Literatura pela construção formada por fragmentos do mundo, seja objetual ou em 

percepções e sentidos por meio da palavra-pensamento. Considero que, após a 

realização destes trabalhos e por estar por dentro de um processo de criação 

permeado pela escrita, que a Literatura é, sim, uma das Artes Visuais. Sendo assim, 

meus referenciais aqui nesta tese, partem de forma contundente desse campo; neles 

percebo o quanto há na palavra uma materialidade extraída do olhar detido para os 

objetos, da experiência nos espaços, de uma percepção do mundo que abarca todos 

os cinco sentidos e ainda acrescenta um sexto, que é ligado à linguagem: o sentido-

significado.  

 Foi da Literatura que também compreendi a palavra escrita como portadora de 

uma sutil materialidade, percebendo-a ainda de forma tridimensional por possuir 

visibilidade, sonoridade e significado. Essa percepção se deu pela leitura de parte da 

obra de Francis Ponge, que percebe a palavra não como um elemento qualquer, mas 

como um objeto ou pessoa em três dimensões e que "se impõe em toda sua espessura 

e todas as associações de ideias que comporta" (PONGE, 1997, p.45). 

 Quando cheguei à consciência da materialidade da palavra, passei a revisitar 

todo o resto das formas de materialidade da minha produção, percebendo o meu 

desenho, em específico, como uma materialidade equivalente à existente na palavra. 

Por ser composto de um conjunto de linhas muito finas, que se evidenciam como 

método de formação de um corpo muito leve, ser somente em preto num fundo 

sempre branco e possuir uma característica gráfica sutil. Percebi, assim, o quanto 

meus desenhos e textos são tateantes, esboço-grafia, um desenhoescrito de uma 

matéria em jogo, o quanto a tocam e propõem um fazer-falar, um fazer-sentir, 

perceber objetos e lugares.  

 Passei a entender que produzo como alguém que viaja de um ponto a outro, 

pois perpasso meios: da escrita para o desenho, do desenho para o objeto, do objeto 

para o espaço, e do espaço novamente para os diários e livros com escrita e desenho. 

De um meio ao outro, acumulando as afecções, e assim somando os ruídos de cada um 
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dos meios – por isso nos meus trabalhos os meios se entrecruzam e se influenciam no 

processo de criação e na apresentação, recepção dos trabalhos. Isso fez com que a 

tese salientasse essas passagens, pois os trabalhos possuem essa característica e 

nunca acontecem em um único meio ou procedimento.  

 Então, se proponho observar o que acontece nos meus trabalhos, isso só foi 

possível dentro de um recorte investigativo entre a Objetualidade das coisas e a sutil 

materialidade do desenho e da palavra, por perceber que no trânsito entre uma 

materialidade e outra, surge algo na construção de sentido, na percepção do objeto e 

na experiência estética proposta, que acredito que seja o Lugar Inventado. 

 Essa forma de investigar minha produção por meio da materialidade me fez 

compreender que, de certa forma, já fazia isso há muito tempo em cada objeto 

inventado ou inventariado, pois sempre fez parte da minha produção como artista um 

interesse acentuado por memória material, construção do modo de vida, relação 

sujeito e objeto.  

 Por essa via, também foi possível atualizar o levantamento bibliográfico sobre o 

assunto, descobrindo, assim, que a forma como percebemos não só os objetos, mas 

também a materialidade, vem mudando. As contribuições teóricas que existiam, 

algumas delas já faziam parte do escopo teórico da pesquisa, eram resultantes do 

progresso industrial da virada para o século XX ou das produções do pós-guerra, 

marcadas pela grande arrancada dos EUA como novo poderio industrial. Eram, 

portanto, sintoma de um levante industrial que percebia a materialidade ainda como 

algo isolado do sujeito e cujo foco abarcava mais a observação do design, utilidade, 

consumo. Dos anos 1980 em diante, porém, podemos dizer que nos relacionamos com 

as coisas de uma maneira diferente, talvez em estado de dependência ou numa 

situação de interatividade muito maior, a ponto de modificarem sensivelmente nossa 

forma de vida, consumo e descartabilidade. A tecnologia modificou a nossa forma de 

relação com as coisas, intensificando as relações, e alterando as formas de produção e 

duração.  

 Com base nessa nova forma de uso e de aproximação com as coisas é que um 

giro determinante vem tomando força, reconhecendo a ação dos objetos sobre os 

indivíduos, propondo uma outra forma de olhar para as coisas, percebendo a 

materialidade sob outro mote, que aliás pode modificar nossa ação sobre o meio 
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ambiente. Por esse motivo, a presente tese propõe levantar algumas questões 

pontuais sobre fabricação e materialidade, provocando a reflexão sobre o que 

criamos, fabricamos, usamos e descartamos. Para isso abordei um caminho que vai da 

fabricação ao uso doméstico e ao descarte. Parti, para isso, de pesquisas contundentes 

sobre o assunto por intermédio de Villém Flusser, Hannah Arendt, Jean Baudrillard, 

Michel Maffesoli, Nicolas Bourriaud, Bruno Latour, Michel Serres, e Jane Bennett, 

entre  outros. 

 Foi então que outro desdobramento de análise da pesquisa se mostrou 

definido: o mundo dos objetos e sua relação com a arte numa espécie de (re)fábrica, 

observando por meio dos in(ser)víveis e o tempo das coisas, a necessidade de 

Neguentropia, um conceito bem atual, ainda pouco conhecido, mas que, se 

enfrentado, remodelaria nossa forma de vida e a vida das coisas. Aqui na pesquisa esse 

conceito aparecerá através das reflexões de Michel Serres, assim como as de Jane 

Bennett, que se aproxima dessa questão, por um viés que comprovará a vidas coisas 

com o conceito de Vibrante Matéria.   

 A ideia de (re)fábrica na minha produção, intensificou-se ao ler o livro As 

Coisas, do escritor Georges Perec. Não é um conceito abordado no livro, mas a 

experiência de leitura me levou a reinventar seus objetos-descritos. Ao me envolver 

com a leitura passei a perceber o método de escrita, que ao descrever tão 

minuciosamente os ambientes e objetos, desencadeava uma construção, 

(re)fabricação no meu pensamento. Partindo desta leitura empreendi uma busca, via 

literatura, por descrições de escrivaninhas e no que ia encontrando, ia 

(re)construindo-as em desenho. Esse método abarcava a minha experiência de leitura 

e o que percebia do estilo dos autores rompendo a separação entre realidade e ficção, 

passei a ver alguns autores como verdadeiros fabricantes de objetos sob medida para 

suas personagens. Assim nasceu uma série de desenhos desenvolvida para a Revista 

Lugares, da Fundação Iberê Camargo em março de 2013, sob curadoria de Fernanda 

Albuquerque.  

 Esse trabalho foi de extrema importância para chegar na tese que escrevo hoje. 

Assumi que sou uma construtora de objetos-ficcionais e que, para essas construções, 

inventario objetos, inventando para cada um deles uma história e um novo sentido no 

mundo. Por isso será possível notar que há na escrita e no pensamento da tese muito 
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de uma experiência de leitura, uma escrita que pensa o que foi lido, descoberto e 

criado ao longo dos anos de doutorado no contato e reflexão sobre as coisas.  

 A tese trata de como inventamos a vida por meio da invenção da materialidade 

do mundo, mas, para isso, explora gestos como a percepção, o desenho e a escrita 

como formuladores de uma sutil materialidade, uma transformação, (re)fabricação 

responsável pela (re)significação e (re)criação de sentido, propondo na ficção a 

sobrevivência do mundo. 

 A forma de abordagem origina-se do meu método de trabalho, por 

compreender os livros como lugares inventados, e do processo de criação que se dá 

sempre em diários. Neles, objetos, inventários e ficções surgem, ao fazer do diário de 

processo um lugar que, ao arquivar, alimenta e amalgama as experiências de criação 

dos trabalhos. Maurice Blanchot, ao pensar os diários íntimos, chamou a atenção para 

o quanto há, nessa modalidade de texto, uma flexibilidade. Nela, a escrita incorpora 

sonhos, ficções, comentários de si e ao mesmo tempo acontecimentos importantes e 

insignificantes, pois lá tudo lhe convém desde que respeite o calendário. Essa 

modalidade de escrita e espaço, escreve-se e inscreve-se no cotidiano, numa 

perspectiva que o delimita (BLANCHOT, 2013 p. 271).  

 Diários também são como tecnologias de si, como Nicolas Bourriaud comenta 

em Formas de Vida: a arte moderna e a invenção de si. Neste livro, ao pensar sobre o 

processo de criação dos artistas modernos e a ligação direta à vida, compara a 

produção da arte como invenção de si, tal como na antiguidade grega os cadernos 

chamados hypomnemata, eram instrumentos de análise da vida aproximando o 

exercício da ética a uma estética da existência (BOURRIAUD, 2011, p.18).  

 No entanto, meu método não é apenas a transferência dos textos dos meus 

diários de processo para o texto da tese. Parti deste método de criação para 

articulação entre pensamento, referências, teoria e ficção existentes nos trabalhos. 

Entendi que a ficção era como um motor que movia minha produção na (re)fabricação 

dos objetos,  fazendo surgir uma gama de textos, personagens, desenhos e outros 

objetos, inventando ao inventariar, ou melhor, (re)inventando um mundo.  

 A forma da escrita assume o tom de diário em narrativas que "não separam o 

fazer do pensar", assim como propunha Walter Benjamin no seu ensaio O Narrador 

(1994, p.220). Esse autor foi determinante nesta pesquisa, pois nele percebi o papel da 
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criação no gesto de narrar.  Foi possível notar também na sua escrita, uma criação que 

parte da experiência direta com as coisas e lugares do mundo. 

 A presente tese alia a narrativa à ficção e ambas à reflexão teórica. Faz da 

leitura um instrumento de aproximação dos autores onde não só o conhecimento é 

acessado, mas uma imagem é capturada. Sendo assim, em alguns momentos da tese 

os autores participam com suas imagens do pensamento. Escrever narrando por meio 

da ficção exigiu-me uma escrita inventiva que procura aliar experiência de criação dos 

trabalhos, desenhos, imagens, experiência dos contextos, transformação dos objetos e 

tudo isso ainda amparando as questões e conceitos em reflexões teóricas que 

procuram potencializar cada campo da pesquisa.  

 Em alguns capítulos da tese, abro o texto em forma de epígrafe, por uma 

conversa mínima entre autores sobre o tema que será abordado: ali a (re)fabricação 

inicia. Portanto, a ficção se apropria também da estrutura genérica e normativa da 

tese, buscando (re)inventar seu uso e sentido. Faz dos autores coadjuvantes da ficção, 

por onde o pensamento sobre a arte, invenção, objetos, escrita e modo de vida, se 

torna o tema de diálogos entre eles  localizados no interior da (Re)fábrica. Essa relação 

com os autores e, portanto minha experiência com a leitura, também aparece quando 

apresento a metodologia da pesquisa em A (Re)união de inventores na (Re)fábrica: 

uma metodologia da invenção.  

 O capítulo chamado Questões preliminares sobre a materialidade ou de como 

fabricar um mundo, trata da introdução sobre o tema geral da pesquisa, a 

materialidade do mundo, por meio da análise da criação e produção dos objetos e sua 

inserção na esfera da vida. Nele abordarei o processo de fabricação industrial por via 

de diferentes campos do pensamento: filosofia, sociologia, história, história da arte, 

investigando a implicação da produção de objetos sobre a forma de vida. Tendo por 

base os autores Vilém Flusser e Hannah Arendt, as definições de matéria e forma serão 

colocadas, assim com o enfoque sobre a fabricação do objeto e a invenção do sujeito, 

apresentando o papel do Homo Faber e a condição humana de seu fazer. 

 Na sequência, no subcapítulo intitulado Objeto ou coisa? OBJETOCOISA, 

apresento um levantamento sobre como a noção de objeto vem sendo estudada e 

discutida em diferentes campos e também no campo da arte e da literatura, a partir 
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desse levantamento e na experiência do meu trabalho artístico desenvolvo e 

apresento o conceito de Objetocoisa.  

 No subcapítulo chamado Da fábrica ao modo de vida, abordo a inserção dos 

objetos na criação do lugar de vida. Nesse capítulo inicio um olhar sobre a criação de 

Georges Perec em A vida modos de usar, em que o conjunto de objetos revela o 

sujeito morador e seu modo de vida. Ao perceber a questão do morador e seu 

conjunto, desenvolvendo um pensamento que vai até o sentido poético de habitar 

elaborado por Martin Heidegger com base na obra de Friedrich Höderlin. Estendo a 

questão até chegar em Michel Serres, na invenção do lugar como invenção da vida, e a 

forma como sempre há ao menos um objeto para um sujeito, revelando sua implicação 

no sentido da vida. Ao chegar nessa questão trago ao debate também Jean Baudrillard 

com a definição de homem do arranjo, na composição permanente de nossas casas, 

que se aproxima do modo como Michel de Certeau percebe a criação dos nossos lares 

como uma espécie de texto. Diante disso, observo o quanto em meu trabalho o 

conjunto de objetos configura a estrutura de um lugar e de uma história narrada em 

cada pequena coisa.  

 Fechando essa primeira parte de escopo teórico, analiso a questão do objeto 

sob uma perspectiva muito importante à pesquisa, os In(ser)víveis: o tempo das coisas 

e a durabilidade do mundo. Exponho parte do meu processo de trabalho que ocorre 

em visitas aos locais de revenda de objetos e em galpões de inservíveis. Nesse capítulo 

a pesquisa se amplia do poético ao ambiental, com origem na proposta perceptiva de 

alteração da forma como olhamos para as coisas. Nessa forma de olhar, outras 

questões são levantadas, tais como: Animismo, Neguentropia, questões abordadas 

teoricamente por Michel Serres e a descoberta científica da Vibrante Matéria 

apresentada por Jane Bennett, já comentadas acima no texto. Ambas apontam uma 

mudança de paradigma propondo na atualidade um Novo Materialismo.  

 No segundo capítulo chamado A (Re)fábrica da arte e da literatura: a invenção 

de si e do mundo, dou continuidade ao caminho percorrido pelos objetos, mas agora 

na esfera da arte e da literatura. Partindo de um recorte sobre os processos de 

produção pela via da arte, busco subsídio nas obras de Nicolas Bourriaud, que nos 

apresenta o "funcionamento da invenção" em arte como invenção de si, assim como 

as formas de pós-produção assumidas pela arte na atualidade. Em cada um dos 
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"campos da (re)fábrica", os referenciais artísticos e da literatura são apresentados, em 

desdobramento do capítulo inicial sobre materialidade, propondo a questão que já se 

anuncia no título da tese, que é um caminho entre a objetualidade das coisas e a sutil 

materialidade. Essa questão na arte será observada levantando pontos do meu 

processo de trabalho, e também considerando os autores, Simón Marchán Fiz, Arthur 

Danto, Lucy R. Lippard, entre outros que abordam a objetualidade na arte, observando 

essa questão a partir do séc. XX na produção de vários artistas, entre eles: Marcel 

Duchamp, Kurt Schwitters, Daniel Spoerri, Melanie Bonajo, Mark Dion, Doris Salcedo e 

Song Dong.  No campo da literatura, a questão da objetualidade será atravessada 

principalmente por Francis Ponge, Jean-Paul Sartre, Georges Didi-Huberman, Georges 

Perec, Júlio Cortazar, Manoel de Barros, Carlos Drummond de Andrade, Paul Auster e 

Orhan Pamuk.  

 Após delimitar as noções conceituais que definem o escopo teórico e prático da 

pesquisa, os quais relatei brevemente até aqui, foi possível perceber que havia 

conceitos principais da minha produção figurando como questões levantadas por três 

personagens que aparecem em diferentes trabalhos:  A Construtora de pontes, o 

Objetotecário e o Observador. Em cada personagem, uma das frentes importantes de 

pesquisa será levantada apresentando a produção prática e reflexão poética. 

 No diário da Construtora de pontes, inicia a trama ficcional dos trabalhos 

apresentando o contexto do mundo por onde a narração acontece. Nela a personagem 

e seus interlocutores abordam questões da pesquisa, como a necessidade de 

construção de um lugar no mundo, e nisso, aparece a crítica à mobilidade e a lógica de 

tempo voltada ao lucro capitalista. Nesse capitulo são abordadas as principais 

construções desenvolvidas na minha produção como artista, procurando tecer um 

sentido entre elas, assim como o papel que a leitura exerce dentro do meu método de 

trabalho. Nos seis subcapítulos aparecem as construções, ações e coleções, que 

podem se dar por meio da escrita, desenho, transformações nos objetos, ou ainda na 

invenção de lugares em forma de livros, chegando ao conceito de livro como Gabinete 

de Papel.  Nesse capítulo, além Walter Benjamin, Maria Esther Maciel, Paulo Silveira, e 

Renata Requião, que contribuem para pensar, coleções, inventários, livro de artista, a 

leitura como ponte, busco também autores que partem principalmente da literatura, 

como Georges Perec, Enrique Vila-Matas e Paul Auster. Para pensar sobre as questões 
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de construção de um lugar de memórias com origem num inventário de objetos, busco 

diálogo por meio da produção dos artistas, Maria Ivone dos Santos, Christian Boltanski, 

Leila Danziger, Marcel Broodthaers, Elida Tessler, Ilya Kabacov.  

 O diário do Objetotecário traz consigo uma parte do processo que se desdobra 

entre inventários, classificações e escrita, que em verbetes descritivos atravessam o 

objeto, observando-o em sua exterioridade em relação com o mundo e com as coisas, 

e na sua interioridade, tentando explorar o Ser das coisas, num diálogo entre arte, 

literatura e vida. Nesse capítulo a escrita passa ser o foco principal da reflexão 

amparada por referenciais teóricos para que o conceito de Sutil Materialidade seja 

delineado. Entre os autores abordados nos subcapítulos estão Maria Esther Maciel, 

Umberto Eco, Walter Benjamin e Francis Ponge, Valère Novarina e Anne Cauquelin. 

Proponho uma interlocução com artistas, entre eles Cildo Meireles, Daniel Spoerri, 

Elida Tessler, Raquel Stolf e Mark Dion em torno das questões de inventário de coisas e 

o uso da palavra.  

 O último capítulo da tese é apresenta o diário do Observador. Um personagem 

que levanta questões pontuais acerca do desenho e da observação do mundo como 

forma de (re)invenção e constituição, no presente, de uma prática de tempo que não 

existe mais, mas que precisa se transformar num exercício fundamental de liberdade. 

Apresento também a diferença entre o desenho apropriado, os desenhos de carimbos 

e o desenho de observação. Nos subcapítulos as observações de lugares e objetos, 

que acontecem também em forma de desenho, propõem a percepção como uma 

prática de Neguentropia e de alargamento do tempo no olhar, um olhar implicado no 

que é percebido.  Para isso recorro entre outros autores, às reflexões de Ítalo Calvino, 

Umberto Eco, Mário de Andrade, Michel Serres e Paul Auster e os artistas Leila 

Danziger, Barthélémy Toguo, Guto Lacaz e Pia Linz.  

 Portanto, com a ficção foi possível retomar questões que se repetem na minha 

produção de um capítulo ao outro e adensar os conceitos principais num momento ou 

noutro. Os três últimos capítulos da teses, de certa forma, estão interligados como 

uma conversa entre diários: um complementa as questões dos outros, só existem 

porque todos eles estão juntos. 

 Proponho, então, com a tese, uma experiência de leitura em imersões 

profundamente teóricas, mas também em narrativas e pensamentos poéticos 
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articulados e estruturados em três diários em que, pela trama, é possível perceber um 

contexto e uma vida partilhada entre eles. O deslocamento para o ficcional propõe 

levar o leitor para o mundo do Lugar Nenhum, que só existe porque também existe o 

nosso mundo. Lá é possível perceber relações e afinidades. Portanto, vamos até Lugar 

Nenhum, mas não sairemos daqui; a ideia é que neste deslocamento, por uma Odisseia 

mínima, e aqui mesmo no mundo, se construa o Lugar Inventado, saída utópica 

fundamental que a tese e a pesquisa poética buscam sustentar. 
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ANTESSALA 

 II. Quando um trabalho habita nosso pensamento:  
 Um breve relato sobre a Pesquisa em Poéticas Visuais.  
 

 

 

 

 Quando um trabalho nos habita é preciso ser bom anfitrião e dar-lhe tempo, 

sem ficar perguntando o dia em que partirá. Mesmo assim é preciso encará-lo, pô-lo à 

prova, dar-lhe também certa distância, para depois aceitá-lo novamente, recompondo-

o numa nova ordem ou lógica poética. Só assim foi possível inventar um lugar ao criar 

a constelação de questões na forma de uma (Re)fábrica, mas isso só aconteceu quando 

assumi a característica ficcional dos trabalhos. Para isso foi necessário tempo para 

perceber que a parte escrita dos trabalhos me exigia tanto cuidado e tempo quanto os 

desenhos, admitindo e aceitando suas características, permitindo os neologismos, as 

invenções, os textos em prosa, as narrativas... Tudo isso me proporcionou um exercício 

profundo não só da minha produção, mas também de tudo que envolve o realizar de 

uma pesquisa em Poéticas Visuais. 

 A tese procura, por entre a objetualidade e a sutil materialidade propor um 

Lugar Inventado, ressalta para isso o valor da invenção. Pretende mostrar que esta, 

mesmo antes de instaurar algo completamente novo, ela é sim, processo intensivo de 

pensamento, que explora um fundo arqueológico e temporal sempre em formação. 

Toda invenção se faz com o vivido, redescobrindo, retomando, fragmentos em 

composições e recomposições incessantes, do que há por vezes apenas nos bastidores 

das formas visíveis. Nesse sentido, toda invenção é uma prática de tateio e de 

experimentação, por isso implica sempre o tempo, sem no entanto, se colocar contra a 

memória, ela se faz sim com a memória, como um campo ontológico do qual a 

invenção pode advir. Contudo a invenção "não é a reserva particular de um sujeito, 

nem se confunde com o mundo dos objetos. Ela é sim, a condição mesma do sujeito e 

do objeto" (KASTRUP, 1999, p.27).  

 As investigações que agora proponho são questões que não se faziam tão claras 

na minha produção ou processo de trabalho no início dessa jornada de Doutorado, 
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então vejo que foi de extrema importância permitir que esses questionamentos me 

habitassem por quase quatro anos. Eu precisei de cada um dos dias dos quatro anos 

para pesquisar, produzir, esquecer, desfazer as certezas, duvidar, e voltar a encontrar 

o meu trabalho. Segundo Lancri (2002, p.20), na pesquisa somos claudicantes, e esse 

estado é inerente às nossas hesitações e incertezas. Uma experiência que também nos 

faz admitir a dúvida e dela compreender "os desvios imprevistos do pensamento" 

(p.26), abandonando as regras, alterando os rumos planejados no projeto.  

 Foi preciso permitir que a força criadora de um trabalho ocupasse sem pressa 

meu pensamento, corpo e vida, pois um trabalho e sua força nos tomam por um 

tempo e vivem em nós, nos exigem, assim, uma leitura-escrita-pensamento e 

desdobramentos destes, mesmo que a princípio pareçam "para nada". Sim, nem tudo 

possui uma utilidade aparente. Como é lenta a passagem de um trabalho ao outro! 

Esse produzir e pensar, é um tempo para decantá-lo, para chegar em questões cruciais, 

que se não fosse a experiência de novas criações e pensamentos com origem no 

trabalho anterior, as atuais não existiriam. No meu caso, um trabalho leva ao outro; 

eles possuem certa ligação e ao mesmo tempo uma autonomia - até isso leva tempo 

para se notar. 

 Numa pesquisa em Poéticas Visuais operamos por meio de sentidos e 

invisibilidades; as questões, de tão próximas, não são tão claras. Precisamos criar 

desvios, um "desvio pelo outro" diante de uma análise precisa dos procedimentos de 

obras e de artistas que estão em correlação com o nosso campo de investigação, num 

vai e vem que busca introduzir também uma distância de nosso trabalho (LANCRI, 

2002, p.20). Com o tempo esses desvios tornam o nosso corpo e pensamento mais 

sensíveis às percepções e relações conceituais.  

 Esses desvios também nos reservam uma das peculiaridades do nosso campo 

que é a abertura para todos os outros.  Nossas imersões em leituras não contemplam 

fronteiras e sim pontes, aproximações, diálogos... Isso faz da pesquisa em Poéticas 

Visuais um exercício de liberdade de pensamento. As descobertas, os mergulhos em 

autores, os achados teóricos, as conversas instigantes com colegas, amigos e 

professores, e também as contribuições inusitadas de pessoas que não conheço, as 

viagens na mais profunda solidão no meu escritório, as descobertas de objetos, as 

dúvidas, os adiamentos e inseguranças, todos são parte da pesquisa, pois me coloco 
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aqui não só como aluna, artista e pesquisadora, mas como professora do campo das 

Poéticas Visuais. Por isso, esse percurso e sua criação me interessam sobremaneira, 

assim como as formas de compartilhamento dessa experiência. Para encontrar essa 

forma, só com o tempo. 

 Tudo isso exige do artista-pesquisador paciência e uma esperança no tempo, 

numa entrega absurdamente grande em estados de atenção. E não pensem que tudo 

isso é para descobrir algo longínquo, raro ou inexistente. Tudo isso é para conseguir 

perceber o que já nos habitava há muito tempo, para que tudo aquilo que nos 

provocava e exigia análise, passe a se revelar num só instante ou em centenas deles e, 

para isso, é preciso estar atento. O mais bonito e angustiante é que nunca sabemos 

quando isso acontecerá; mas acredite, acontece. 

 Esse breve relato é para salientar que esta escrita é sim poético-investigativa, 

portanto reflexiva, mas também atenta na sua forma particular de desenrolar. Isso é 

possível, eu sustento. Podemos, como artistas, criar a pesquisa e observar seu 

movimento. Isso nos oferece um alcance maior do que somos, do que fazemos e do 

queremos da arte. Prática que, além de estética e poética, é sobretudo política. 
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Fig. 3. Helene Sacco. Fábrica de objetos-lugares. Nanquim sobre papel, A4, 2013. Fonte: Arquivo pessoal. 





A luz é sempre igual a uma outra luz. 
Depois se modificou: de luz se tornou alvorada incerta, [...] e a 
esperança teve uma nova luz. A resistência e sua luz. 
?  Pier Paolo Pasolini, 1961.   

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vejo assim uma ligação de famílias de  
inventores... De pontos luminosos, como diria  
o Haroldo, parafraseando Pound, que por sua  
vez já parafraseava Dante... Há coisas na  
história que me interessam sempre: porque o  
inventor antigamente era um excêntrico, era  
assim uma pessoa condenada à maldição...  
Hoje, ao meu ver, acho que o inventor é imune  
à maldição, ele recusa a maldição: quer dizer,  
o estado do artista romântico, do inventor da  
época romântica era se transformar... ele já  
sabia que estava condenado à maldição. À  
solidão, eu acho que todos estão condenados,  
porque quem ainda não descobriu a solidão,  
ainda não descobriu o estado de invenção. O  
estado de invenção é profundamente solitário,  

mas ele é profundamente coletivo.  
?  Hélio Oiticica, 1979. 
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As ideias se relacionam com as coisas como as 
constelações com as estrelas. 

 ?  Walter Benjamin, 1987. 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
O número constelação é ou seria, de fato, 

o livro, a obra de arte, como resultado e 
justificação estética da existência: Observa‐

se no artista como a necessidade e o 
jogo, o conflito e a harmonia se casam para 

engendrar a obra de arte. 
?Gilles Deleuze, 2001. 

 

Para reconhecer uma constelação, a prova é ver 

como ela responde quando a chamamos. Mais 

concludente do que a correspondência das 

distâncias e das configurações no espaço com 

aquelas que estão marcadas no mapa é a resposta 

que o ponto luminoso dá ao nome que foi 

chamado, a sua presteza em identificar‐se com 

aquele som, tornando‐se por ele uma única coisa. 

? Italo Calvino, 1994. 
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 III. A (Re)união de inventores na (Re)fábrica:  
uma metodologia de invenção 

 



● A constelação-fluxograma 

 

 

 

 

 

 

 Numa noite muito fria e longa de estudo que atravessei com uma colega e 

amiga, ela lendo Maurice Merleau-Ponty, eu Walter Benjamin, concentradamente, 

aconteceu algo especial. Em alguns momentos líamos em voz alta trechos para a outra 

ouvir e ajudar a pensar, noutros líamos para nós mesmas, repetindo para alcançar algo 

que nem sabíamos ao certo o que era. Então me peguei pensando sobre a voz dos 

autores. Estava há tantos dias e horas pesquisando e lendo Walter Benjamin que já 

conseguia escutar, por meio da sonoridade de suas palavras, vocabulário, forma de 

escrita e pontuação, uma voz particular. O que isso significa? Percebi ali, em plena 

madrugada, que há algo na escrita que constrói proximidade. Eu já conseguia ouvi-lo e 

isso parecia uma forma de chegar mais perto. 

 Ser lido por alguém é também uma forma de eternidade, quase como brilho de 

estrela – mesmo que não exista, ainda assim aparece à noite, e se alguém sair na rua e 

olhar para o céu poderá notar um pequeno ponto de luz. Nós duas lendo na 

madrugada garantíamos, nem que provisoriamente, um breve cintilar.   

 Fiquei pensando por intermédio dessa lembrança de leitura, em uma 

experiência outra que se tornou frequente nesses anos de doutorado: a de perceber, 

com alegria, quando os autores, por vezes até de diferentes áreas do conhecimento e 

épocas divergentes, citam uns aos outros. Isso me fazia acreditar que estava no 

caminho certo. Pode parecer banal, mas me fazia imaginar que eu não estava só, que 

eu fazia parte de uma rede de leitores-escritores, que naquele momento eu estava 

numa sala com vários interlocutores, num tempo anacrônico discutindo um tema que 

nos era de interesse comum: a invenção dos modos de vida.  

 Jorge Luis Borges, num ensaio sobre livros, disse que "se lemos um livro antigo é 

como se lêssemos todo o tempo transcorrido entre o dia em que ele foi escrito e nós" 
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(2009, p.21). Então ler e escrever são, sim, operações com o tempo, talvez a garantia 

da permanência do brilho da estrela, uma extensão do pensamento no tempo. Sendo 

assim, uma pesquisa poderia ser pensada como uma máquina de tempo e sentido? 

Olho para a minha estante e vejo que sim. Coabitam lado a lado Vitrúvio e Hélio 

Oiticica, autores, artistas, tempos e temas diferentes. Olho e fico buscando uma nova 

ordem. Quem viveria tranquilamente ao lado de outro? Será que Roland Barthes com o 

título de Como viver juntos receberia qualquer autor ao seu lado? A organização de 

bibliotecas deve gerar surpresas interessantíssimas. No entanto, essa breve reflexão 

lúdica, me fez pensar no corpus que os autores e artistas da pesquisa "constroem" 

juntos no interior da tese, na relação que "tecem" entre eles, com o tempo, com a 

pesquisa e comigo. Pois, a criação poética é feita de uma mistura de vida, de 

esquecimento, de recordações e das coisas que lemos.  

 Esse texto que escrevo agora para vocês é resultado da produção e do 

pensamento sobre o meu trabalho, mas se assume enquanto resultado também de 

experiências de leituras. Quando digo isso, não me refiro somente ao conteúdo de 

conhecimento alcançado, mas sim à experiência de criar com a leitura. Roland Barthes, 

no livro Rumor da Língua, nos pergunta: “Nunca lhe aconteceu, ao ler um livro, 

interromper com frequência a leitura, não por desinteresse, mas ao contrário, por 

afluxo de ideias, excitações, associações? Numa palavra, nunca lhe aconteceu ler 

levantando a cabeça?" (2012, p.26). Barthes fala de um texto que fazemos 

inconscientemente ao lermos um livro, aquele texto que é feito lá naquele lugar em 

que o pensamento nos leva. “Simplesmente um texto, esse texto que escrevemos em 

nossa cabeça quando a levantamos" (2012, p.27). Este texto, segundo ele, deveria se 

chamar com uma só palavra: texto-leitura. 

 Os livros são como lugares onde eu poderia chegar, entrar e estar, como num 

mundo diminuto, pois há na escrita também um processo de miniaturização do mundo, 

o que implica, ao meu ver, a transformação da materialidade do mundo para uma sutil 

materialidade. Se a bibliografia utilizada numa pesquisa é o mapa de um caminho 

percorrido pelo pensamento, não seria possível transformar esse caminho num lugar 

de invenção? Ler um livro e depois outro não é um processo estanque, pois não se sai 

de um lugar a outro esquecendo o que se viveu, se leva um lugar até o outro. Aqui na 

tese, essa soma de experiências, de leituras, produção e reflexão resultou num mapa, 
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não só de um trajeto, mas de um minucioso processo de invenção que forma uma 

constelação de sentidos.  

 Essa constelação é um conceito abordado por diferentes autores e campos do 

conhecimento desde a astronomia, que é a sua forma originária, visando à composição 

aparente de um conjunto de estrelas, fazendo com que cada conjunto constelatório 

abarque milhares delas. Também é concebido em concepções filosóficas, como a de 

Walter Benjamin, em que o conceito de constelação afirmava que esta permite uma 

relação entre tempos, o passado e o presente, (re)atualizando conceitos e formulações, 

e nessa nova junção de estrelas distantes umas das outras, sempre há a criação de uma 

figura nova que permite nomeá-las. 

 Passei a me perguntar se revisitar, mapear minha estante e criar nela uma 

constelação de sentido, seria uma mera busca de uma resposta ou se a própria busca 

em si não criaria um caminho fecundo de um ir e vir no tempo e no pensamento. 

Visitar autores por meio da leitura, criando diálogos, recusando-os, resistindo a alguns 

obrigatórios, aproximando-me intensamente de alguns apaixonantes, numa outra 

forma de conversar entre sujeitos, ou, melhor dizendo, entre sujeito e o que de fato os 

livros são: objetos de pensamento. A escrivaninha, somada à estante de livros, passou a 

ser "mais que um lugar", ela é o lugar onde articulo todo o pensamento sobre os 

objetos e a materialidade, dentro de uma linguagem escrita e visual, construída e 

reconstruída a partir de objetos, desenhos e palavras. 

 Nela, conversas infinitas poderiam acontecer, motivando invenções e reflexões, 

diante das quais eu poderia trazer pares inusitados para debater, dialogar. Passei a 

perceber essa situação dentro de uma "mecânica mágica" que chamei de (Re)fábrica. 

Alguns chamam isso de pesquisa, pois pesquisar, de certa forma, (re)fabrica e atualiza 

o conhecimento, ao problematizar, traçar novas relações e abordagens; nessa 

operação acontece uma transformação, uma retificação na forma de analisar o 

problema, ao propor um novo ponto de vista. A (Re)fábrica, como toda fábrica, possui 

seu fluxograma que apresenta sua forma de funcionamento localizado por setores e 

funções. Aqui é uma constelação-fluxograma, já que tratamos de distâncias temporais 

e espaciais, onde o desenho cria a ponte, costura uma possibilidade. Os setores 

interdependentes me ajudaram a dar forma à imagem constelar – um lugar através do 

qual pensei, com a ajuda dos autores e artistas, sobre a fabricação e a atuação dos 
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objetos no mundo, na tentativa de entendê-los em sua invenção e produção sem fim, 

assim como sobre o papel da arte frente à produção de parte da materialidade do 

mundo, seja ela até mesmo na sutil materialidade. 

 Francis Ponge já nos dizia em Métodos que a função do artista é bastante clara: 

deve abrir um atelier e tratar de consertar o mundo, não como um mago, mas como 

um relojoeiro. (1997, p.67). Nesse Lugar Inventado, (re)fábrica-atelier = estante-

escrivaninha, organizo teóricos, autores da literatura e referenciais artísticos 

fundamentais para pensar meu processo. Uma metodologia que segue o mesmo gesto 

de invenção dos trabalhos, mas mais que isso, esse método ajuda a visualizar a 

contribuição de cada referencial dentro da pesquisa. Contudo, não se trata de uma 

fábrica comum. Aqui nossas “ferramentas” são poéticas, se há uma mecânica do 

método, ela sugere um elaborar-pensar aberto na tentativa de ativar os "conceitos 

como maquinarias", propondo na repetição do método a criação da diferença.   

 Uma fábrica só funciona com funcionários. Foi preciso imaginar as 

possibilidades de setores mais elásticos, já que meus “funcionários”, que são parceiros 

em cooperação, têm especializações em áreas distintas, têm origem em tempos 

diferentes, falam idiomas variados. Nessa (Re)fábrica, portanto, restrições são ações 

consideradas uma forma limitante de trabalhar com poéticas. Da mesma forma, como 

sei que alguns não partilham do mesmo ponto de vista sobre alguns assuntos, algumas 

de suas atuações são pontuais, para evitar colisões de pontos de vista. Contudo, o 

clima é bem amistoso, mesmo que alguns se tornem sobrecarregados com algumas 

funções da (Re)fábrica, ainda assim dividem responsabilidades e colaboram na 

reflexão de cada invento.  

 Compreendo que a forma de uma fábrica não seja tão atraente para muitos, e 

que é muito fácil depreciá-la, pois realmente é no espaço das fábricas que muito da 

desumanização do homem ocorre. Nela é que se inventa muito das formas de vida e 

principalmente a separação da natureza e da cultura, erro atroz e origem dos nossos 

maiores equívocos produzidos pela industrialização. No entanto, é preciso (re)pensar 

as fábricas, já que é lá que inventamos parte do mundo, na mesma medida que 

inventamos a sua destruição. Algo precisa mudar. Vilém Flusser (2013, p.43) propunha 

isso ao nos convidar a pensar as fábricas do futuro.  
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 Ressalto também, que a ideia de (re)fábrica veio por perceber a contribuição 

dos autores e artistas na pesquisa, mas ela está intimamente ligada à minha produção 

como artista, por contar com objetos industriais, fabricados, projetados e que comigo 

passam por um processo de (re)fabricação da forma e do sentido. Seja em desenho e 

escrita ou no trabalho diretamente com objetos. 

 Na (Re)fábrica proposta aqui, nossa intenção é a (re)construção de sentido no 

mundo do Lugar Nenhum, utilizando para isso parte do que resta de objetos no 

mundo, percebendo nessa reconstrução as sutis materialidades que o atravessam. As 

invenções não se tratam de produções em série, pois se tratam de pensamentos. Cada 

momento de produção é uma tentativa de voltar a habitar o mundo, fazer dele um 

Lugar Inventado. 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 



MAPOTECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Mapa da (Re)fábrica: pequeno manual de invenções 
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A invenção do OBJETO da tese

Quando um trabalho habita o nosso pensamento

Diálogo entre Pasolini e Oiticica

Diálogo entre Walter Benjamin,
 Gilles Deleuze e Ítalo Calvino

A constelação-fluxograma

Questões preliminares sobre
a materialidade ou de como fabricar um mundo

Diálogo entre Félix Guattari e Georges Perec

Objeto ou Coisa?
OBJETOCOISA

Da fábrica ao modo de vida

Diálogo entre Marcel Proust,
Rainer Maria Rilk e José Saramago

IN(SER)VÍVEIS: o tempo das coisas
e a durabilidade do mundo

A (RE)FÁBRICA DA ARTE E DA LITERATURA
A invenção de si e do mundo

Diálogo entre Paul Valéry,
K. Marx e F. Engels e Louise Bourgeois

A (Re)fábrica em funcionamento

A (Re)fábrica da Literatura

UM pequeno LUGAR INFINITO

Diálogo entre Georges Perec e 
Francis Ponge

(Aqui acomode-se bem e aproveite 
para ler o diário da Construtora de Pontes.
 NIETZSCHE lhe receberá.)

INVENTARIAR, CONTER, MOSTRAR:
lugares de arquivamento, memória e reinvenção

Diálogo entre Borges,
Nuno Ramos
e Francis Ponge.

Da Objetualidade à 
Sutil Materialidade
 da Palavra

(Aqui aproveite para ler o
 diário do Objetotecário.
 Paul Auster lhe receberá.)

Diálogo entre 
Georges Perec e Francis Ponge.

OBJETOTECA:
listas, classificações, ordens,
 coleções, e et cetera

(Aqui se encontra o
 Diário do Observador,
 Thoreau lhe entregará) 

Diálogo entre Paul Auster
Georges Perec e 
Miwon Kwon

A sobrevivência do Lugar Inventado



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1● Questões preliminares 
sobre a materialidade ou de  

como fabricar um mundo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A época contemporânea por exacerbar a 
produção de bens materiais e imateriais em 

detrimento da consciência dos territórios 
existenciais individuais e de grupos, criou um 

imenso vazio na subjetividade. 

? Félix Guattari 

 

 Apesar das aparências, não se trata de um jogo 
solitário ‐ todo gesto que faz o armador de 
puzzles, o construtor já o fez antes dele; toda 
peça que toma e retoma, examina, acaricia, 
toda combinação que tenta e volta a tentar, 
toda a hesitação, toda intuição, toda 
esperança, todo o esmorecimento, foram 
decididos, calculados, estudados pelo outro.  

? Georges Perec 

RECURSOS HUMANOS
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● A materialidade e o processo de invenção-fabricação 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Onde você está agora?  

2. Por um momento deixe tudo que está fazendo, e concentre-se na observação de 

todo o seu entorno. É preciso tempo, eu sei! Mas tome como um exercício de lentidão, 

algo mais que necessário. 

3. Esse lugar é o seu?   

4. Perceba cada objeto que compõe esse lugar e qual a sua verdadeira função. 

5. Entre eles há algum que possua significado para além da utilidade? 

6. Algum deles acolhe seu corpo? 

7. Pense se existe entre eles um que faça parte do lugar há bastante tempo. 

8. Existe, entre eles, algum que não seja necessário?  

9. E entre esses, há ao menos um que possua valor afetivo? 

10. Após essa observação imagine o apagamento de um por um dentro desse lugar, 

como se deixassem de existir para sempre.  

11. Sem eles, esse lugar ainda parece o mesmo de antes? 

 É dessa construção infinita feita por você, por nós todos, que quero falar; uma 

construção da qual presumimos ter controle, a qual acreditamos conhecer, uma 

construção de um lugar permanentemente inventado com as coisas do mundo. 

 A presente investigação propõe observar o que há de intrínseco na produção 

de objetos cotidianos por meio da análise da materialidade e da sua inserção na 

construção permanente das formas de vida, na sua influência diretamente na vida.  

   

51 
 



 Tal escolha se deu pelo mote do trabalho prático desta pesquisa e por perceber 

no campo artístico uma relação estreita via produção de objetos, entendendo-os 

também como parte da criação de materialidade do mundo. Mesmo que na arte 

consigamos encontrar a não presença, a ideia de imaterialidade, ou a 

desmaterialização, a matéria sempre estará em jogo, sempre haverá uma 

materialidade mínima figurando o sentido. Para isso recorri às análises de autores 

sobre a mesma questão, mas cada um deles analisando o problema por ângulos-

palavras diferentes. As relações matéria e forma, fazer e fabricar, produção e indústria, 

objeto e construção, arte e vida, serão introduzidas aqui e terão seu desdobramento 

nos capítulos seguintes. 

 Gostaria de começar também grifando que as palavras matéria e forma, numa 

relação como conteúdo e continente, não como oposições, mas como o que 

possibilitam uma à outra, serão observadas ao longo da tese. Neste capítulo 

apresentamos uma afinidade e também uma grande distância entre a produção 

industrial e a produção artística; essa distância como diferença começaremos a 

analisar por meio de um giro determinante na percepção da materialidade. 

 A palavra matéria deriva da tentativa de tradução do grego para o latim da 

palavra hylé que originalmente significa madeira. Segundo Flusser (2013, p.23), o 

emprego da palavra madeira pelos romanos não era relacionada à madeira no sentido 

genérico do termo, mas referiam-se à madeira estocada nas oficinas dos carpinteiros 

e, para eles, era uma tentativa de criar uma palavra que fizesse oposição ao conceito 

de forma, em grego morphé.  

 O autor detidamente esclarece que ideia de matéria é, portanto, na sua origem 

algo amorfo, uma ilusão, que aguarda a forma para se fazer visível. Essa observação 

das coisas do mundo por intermédio da forma foi o que corroborou para, numa 

relação dialética de compreensão sensorial, chegarmos ao materialismo e alcançarmos 

o sentido para o qual matéria é a realidade. Tal compreensão criou suas oposições, 

como: "matéria-espírito e nessa oposição a percepção sobre os corpos sólidos, que 

podem ser transformados em líquidos, e os líquidos, em gases, podendo então escapar 

do nosso campo de visão" (FLUSSER, 2013, p.25-32). A aparência do material é a forma 

e pode até mesmo simular sua invisibilidade. Nós humanos somos, por natureza, 
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criadores de formas, então cabe refletir sobre essa capacidade, pois é ela que cria o 

mundo e o modo como o habitamos.  

 A partir dessa percepção da matéria é importante destacar que toda produção 

humana é uma operação entre matéria e forma. Seja ela uma locomotiva, seu 

desenho, imagem ou a própria palavra e os caracteres que a nomeiam. Estamos 

sempre lidando com materialidades, ora densas, ora mais sutis.  

 Hannah Arendt (2007, p.149), também retoma a origem da palavra para tratar 

da questão da produção, mas, se observarmos, trata-se de uma palavra que 

complementa a hylé (matéria) apresentada por Flusser. Ela parte da palavra fabri que, 

seguida de tignarii, designava especialmente operários de construção e carpinteiros. 

Para pensar o processo de fabricação que envolve a transformação da natureza em 

cultura e sempre por meio da matéria, a autora retoma a origem da palavra que está 

ligada à Faber “aquele que faz, artesão”, de facere, “fazer”, um fazer alguma coisa no 

sentido de produção aplicado originariamente ao fabricante ou artesão que trabalhava 

com materiais duros, como pedra e madeira.  

 Pensar sobre o papel do Homo Faber1 se torna pertinente à pesquisa ao tomar 

como ponto de partida o fato de que o mundo é uma invenção humana artificial que 

se difere do mundo natural. Dessa invenção provinda do pensamento e do trabalho do 

Homo Faber é que existe a possibilidade de vida humana como a entendemos. A 

construção desse mundo artificial de coisas, através do “trabalho e seu produto, os 

artefatos humanos, emprestam ao mundo certa permanência e durabilidade à 

futilidade da vida mortal e ao caracter efêmero do tempo humano” (ARENDT, 2007, 

p.16). 

 Hannah Arendt também deixa clara a ligação entre o trabalhador e seu 

produto, comentando sobre o funcionamento da objetividade do mundo: 

A objetividade do mundo – o seu carácter de coisa objeto – e a condição 
humana complementam-se uma a outra; por ser uma existência 
condicionada, a existência humana seria impossível sem as coisas, e estas 
seriam um amontoado de artigos incoerentes um não-mundo, se esses 
artigos não fossem condicionantes da existência humana (ARENDT, 2007, p. 
17). 

 

1 A pesquisa que Hannah Arendt desenvolve no livro A Condição Humana, vemos que o termo é moderno e pós-medieval e, 
segundo ela, foi Henri Bergson quem introduziu o conceito de Homo Faber ao meio das “Ideias”(ARENDT,2007, p.149). 
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 Vilém Flusser vê que a fábrica é uma criação comum e característica da espécie 

humana e, por isso, podemos reconhecer os homens por suas fábricas. "Quem se 

interessa por nosso tempo deveria em primeiro lugar analisar criticamente as fábricas 

atuais" (2013, p.35). O autor faz uma análise minuciosa da história da fábrica 

relacionando-a com a história da humanidade, apontando nessa abordagem uma 

transformação não só nos objetos, mas principalmente nos sujeitos. Ao considerar a 

história da humanidade também como história da fabricação, seria possível distinguir 

os seguintes períodos: o das mãos, o das ferramentas, o das máquinas e o dos 

aparelhos eletrônicos. Fabricar, segundo ele, seria "apoderar-se (entwenden) de algo 

dado na natureza, convertê-lo (umwnden) em algo manufaturado, dar-lhe uma 

aplicabilidade (anwenden) e utilizá-lo (verweden)" (2013, p.36).  

 Se as fábricas são lugares onde algo dado é convertido em algo feito, essa 

transformação não é tão simples, neutra e isenta assim. O autor alerta que fábricas são 

lugares onde os homens se tornam menos naturais, gradativamente artificiais, 

precisamente pelo fato de que as coisas são convertidas e transformadas em produtos 

fabricados, pois elas reagem às investidas do homem: "um sapateiro não faz 

unicamente sapatos de couro, mas também, por meio de sua atividade, faz de si 

mesmo um sapateiro" (FLUSSER, 2013, p.37). Não há como não lembrar das cenas do 

filme Tempos Modernos de Charles Chaplim que, mesmo comédia, mesmo se tratando 

de uma ficção, critica contundentemente algo que acontecia contemporaneamente à 

realização do filme, em 1936. Uma lógica de produção industrial que ao acontecer 

trans(forma) a matéria (forma)ndo o produto e o próprio operário. Vemos, nesse 

sentido, que há uma correlação com o problema do trabalhador apontado em A 

Condição Humana, analizada por Arendt (2007).  

 Flusser aponta não somente a transformação do mundo e do próprio 

trabalhador, mas alerta também que o mundo avança para um processo que vai da 

ordenação formal do mundo aparente da matéria em direção à tentativa de dar 

visibilidade ao mundo altamente codificado em números, uma Terceira Revolução 

Industrial na qual já estamos inseridos. Ao desenvolver essas questões, o autor as 

compara apontando as diferenças das duas primeiras Revoluções Industriais: na 

primeira ocorre a substituição da mão pela ferramenta e a segunda Revolução 

Industrial realiza a substituição da ferramenta pela máquina, portanto a primeira 
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expulsa o homem da natureza e a segunda expulsa o homem de sua cultura. Nessa 

passagem de uma fase para outra a mudança é determinante:  

 
Quando se trata de ferramenta, o homem é a constante e a ferramenta é a 
variável: o alfaiate senta-se no meio da oficina e, quando quebra a agulha, a 
substitui por outra. No caso da máquina, é ela a constante e o homem a 
variável: a máquina encontra-se lá, no meio da oficina, e, se um homem 
envelhece ou fica doente, o proprietário da máquina o substitui por outro. 
(FLUSSER,2011,p.38) 
 

 Os avanços tecnológicos vieram com a tarefa de tornar a vida do homem mais 

prática, simples, para que ele tivesse cada vez mais tempo para outras atividades que 

não o trabalho. O que vemos é que trabalhamos mais do que antes, consumimos mais 

do que antes, mas talvez a questão que mais preocupe é que ao passo que nossa vida 

foi se cercando cada vez mais de objetos, nós gradativamente alteramos nossa forma 

de vida, nos tornamos cada vez mais objetificados, coisificados pelo sistema. O que se 

passa com a criação dos objetos da nossa geração? Que indivíduos eles inventam? 

 O processo de produção industrial modificou a nossa forma de relação com as 

coisas. O que ainda no século XIX era encomendado por poucos a um artesão, 

decidindo, assim, seu formato, material, aguardando o tempo para a sua produção – 

tempo este que era revertido também na duração e resistência dos objetos –, um 

tempo depois passa a ser fabricado em larga escala em fábricas, com materiais mais 

baratos baixando os custos do produto, fazendo com que a produção alcançasse 

setores sociais menos favorecidos, transformando todos em potenciais consumidores. 

Até aí o mundo industrial que nascia com a tecnologia das máquinas parecia apontar 

um futuro promissor em que todos teriam acesso às coisas, e em que, graças às 

máquinas, atingiríamos o "progresso" por meio do capitalismo.  

 Os objetos mudaram de comportamento, assim como a nossa forma de 

consumo. Nunca possuímos tantas coisas como hoje, e o que se estranha é que nós as 

utilizamos cada vez menos e por menos tempo.  Segundo Deyan Sudjic (2010, p.07), 

"nossas casas, onde passamos cada vez menos tempo, estão repletas de objetos". O 

fascínio por tudo que é fabricado nos fez desejar não o novo, isso já não basta, mas a 

novidade. Por isso é preciso pensar sobre a produção e o consumo dos objetos, pois 

eles não são neutros e estão longe de serem inocentes, no entanto, ainda assim 

revelam muito de nós, apontam muito mais do que a nossa passividade ao possuí-los.  
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LABORATÓRIO 

 

● Objeto ou Coisa? OBJETOCOISA 

 

 

 

 O que são os objetos? Essa é uma pergunta que o Objetotecário se faz todos os 

dias ao se deparar com um em sua frente e, essa situação de um estar a sua frente é o 

que também a etimologia da palavra aponta: objeto vem do Latim objectum e significa 

o que está adiante, o que está ali, depositado ou atirado diante de mim, portanto algo 

que é visível, algo que posso ver e que já determina nesse "diante de mim" uma 

extensão e uma aproximação entre dois. Para ir ainda mais fundo, podemos também 

dizer que se trata enquanto elemento da matéria, um pedaço, fração sob uma forma.  

 Vilém Flusser, (2014)2 num ensaio filosófico ficcional, mas muito ligado à 

realidade, dá voz aos "camaradas objetos". O ensaio chamado Animação Cultural se 

constrói no contexto de uma reunião gerida por uma mesa com outros objetos ao seu 

redor e sobre ela. Flusser, indiretamente nos apresenta as intenções e ações da 

objetividade do mundo representada pelos objetos, criticando o quanto da cultura e 

comportamento humano são animados por sua influência. Coloca a questão a partir do 

ponto de vista dos objetos, como se fosse possível a eles pensarem sobre a relação 

homem-objeto. Essa reunião propõe uma revolução que procura a inversão dessa 

relação. Em vez de funcionar em função da humanidade, essa passa a comportar-se 

em função do funcionamento do objeto. Essa questão coloca a necessidade de 

reflexão de uma ética de produção, algo que atravessa o pensamento de Vilém Flusser, 

que também desenvolveu uma filosofia do Design. Ao ler parte de sua obra já é 

possível perceber sua preocupação com o campo da cultura, a forma como é 

conduzida e desvalorizada pela esfera da produção. O ensaio, embora em tom ficcional 

e quase satírico, propõe-nos um acordar para uma revolução que nós fascinados 

2 Ensaio publicado em 2014 no site Flusser Brasil. Acesso em dezembro de 2014. Disponível em: 
http://www.flusserbrasil.com/art133.pdf 
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apenas observamos passivamente. Este ensaio escrito nos anos 80, já buscava refletir 

para uma mudança não só na produção, mas também no consumo.  

 De tão complexa, se perguntarmos o que são os objetos, essa pergunta precisa 

vir amparada por um recorte histórico, pois as definições variam e também se 

aproximam muito, no entanto algo vem se modificando. Nossa forma de produção e 

nossa relação com os objetos mudaram contundentemente nos últimos 30 anos, e nos 

últimos 10 anos, de uma forma quase impossível de acompanhar tamanha a 

complexidade.  

 Desde que iniciei uma pesquisa com mais afinco sobre os objetos, isso por volta 

de 2008, as questões se modificaram, se agravaram e outras, principalmente, se 

confirmaram. Durante a pesquisa que realizei no mestrado, parti de Jean Baudrillard 

(1929-2007) em Sistema dos objetos, de 1968. Trata-se de uma pesquisa profunda no 

campo dos objetos enquanto signos, criticando principalmente a questão da produção 

e consumo, que na época já sinalizava um problema ambiental. Abraham Molles 

(1920-1992), em Teoria dos objetos, de 1972, trata da questão dos objetos sob a ótica 

também do Kitsch através da fenomenologia e da inserção deles nos lugares do 

mundo, seja na casa, sótão, magazine, depósito ou lixo. No entanto, a pesquisa de 

mestrado se dirigiu para a minha relação com os objetos adentrando no campo da 

memória, então busquei as pesquisas de Walter Benjamin (1892-1940), em Rua de 

Mão única, de 1928, e outros livros, percebendo-os através de uma relação entre 

sujeito e objeto e os modos de vida. Em Benjamin, vemos o retrato do período entre 

guerras, período este de crise e recessão na Alemanha, ao qual faz críticas sociais e 

políticas contundentes. No entanto, seu foco não é a indústria e sim o consumo, 

observando os objetos a partir da esfera do humano, pois percebe, através deles, a 

alteração do sujeito. As três referências acima são de momentos históricos e sociais 

diferentes, os dois primeiros buscando dar conta do grande salto de fabricação, 

produção e consumo dos EUA a partir dos anos 50.  

 Segui a pesquisa e encontrei em Roland Barthes (1915-1980), sociólogo, 

filósofo e semiólogo francês, na obra Aventura Semiológica, de 1981, uma abordagem 

a partir do ponto de vista de objeto-signo. Algo sintomático da época em pleno avanço 

do interesse pela linguagem e pela semiótica, fruto também de uma civilização técnica, 

em que os objetos e as imagens significam e comunicam, pois estes são sistemas 
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estruturados de signos e por isso um sistema de diferenças, oposições e contrastes. 

Para Barthes os objetos são algo inumano, existem um pouco contra o homem, e se 

definem pelo que é fabricado, portanto, matéria acabada, estandardizada, formada e 

normalizada, sendo assim, um elemento para o consumo. Para ele existiria também no 

objeto algo que é sentido por nós como uma espécie de transitividade do objeto: o 

objeto é o homem agindo sobre o mundo, modificando o mundo, estando no mundo 

de maneira ativa; portanto, os objetos são uma espécie de mediação entre a ação e o 

homem. Sob seu ponto de vista não existiria objeto para nada, pois não existem 

objetos puros. Todo objeto fabricado assume uma intenção e uma função, e para além 

delas, ainda sempre há o que vasa, escapa do objeto, veicula outras informações, 

como um sentido que transborda do seu uso (BARTHES, 2001, p.208). 

 Para Michel Maffesoli (1944), no livro A contemplação do mundo, 1995, em 

pleno debate sobre ética das imagens, mídia, imaginário, virtualização, há o que já se 

poderia esperar: um aumento ainda maior do consumo através dos apelos cada vez 

mais elaborados das imagens. Nessa obra os objetos são vistos como Objetos-

imajados, pois como elemento de matéria são uma modulação. Desenvolve seu 

conceito de objeto a partir do que Gilbert Simondon chama de "realidade pré-

individual”, uma realidade que assim como os objetos, cada um de nós contém. O que 

justificaria, segundo ele, a atração, a correspondência, e mais ainda a participação 

quase mágica que esses objetos nos levam a querer nos reintegrar, como se fossem 

uma rememoração da matéria-prima de que todos nós somos feitos, como se fossem 

uma constante anamnese de uma realidade coletiva não consciente. Portanto, cada 

objeto está dado enquanto lembrança de uma imagem primordial, e isso explicaria os 

apegos fetichistas e todas as projeções que suscitam. Seria então uma imagem 

individual, pessoal, como uma comunhão que estabelecemos com o mundo, 

infelizmente uma comunhão do consumo, como mônadas individuais fazem de cada 

um, um elemento do todo coletivo. Objeto-imajado revelaria de certa forma o quanto 

na civilização atual a proliferação de objetos passa a se comportar também como uma 

das potências da imagem. Ao argumentar os poderes dos objetos, nos revela que o 

objeto-imajado, mesmo inanimado anima uma comunidade, e isso estaria também 

ligado aos ritos antigos, algo não lembrado em nossas memórias atuais, mas que 

certamente está sedimentado em nossas percepções, em que certos objetos 
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representam entidades não presentes e, portanto, imagens em situações mágicas. Na 

atualidade se expressa através desse vínculo objeto-imagem que também se refere a 

todos os objetos que não existem sem uma imagem que os tornem conhecidos, 

permitindo assim difundi-los e vendê-los ainda mais (MAFFESOLI, 1995). 

 Aqui já estamos longe das antigas fábricas, dos marceneiros, dos objetos sob 

encomenda, ou de questões de design e conforto. Na atualidade, já conscientes da 

total inseparabilidade dos objetos do nosso dia a dia, e até mesmo do nosso corpo, 

estamos gradativamente equipados com prolongamentos corporais, algo que nem 

chamamos mais de prótese de tão arraigados a nós. Ao mesmo tempo são objetos 

tecnológicos portadores de um funcionamento que na maioria das vezes nos escapa, 

objetos inteligentes que se interconectam e nos colocam em conexão com o mundo. A 

complexidade dos objetos atuais faz com que diferentes campos do pensamento 

passem a revisitar pesquisas que vão muito além da utilidade. 

 Vemos que a forma de perceber os objetos se modificou através do que cada 

época exigia de resposta ou necessidade de reflexão. A diferença que vejo é que o que 

era uma impressão lá no início do século XX está virando realidade, a partir de alguns 

pensadores, no que diz respeito à fabricação em série, à reprodutibilidade técnica, 

ação das coisas sobre o corpo, sobre o espaço e sobre o mundo. Tais questões 

assumem nos dias de hoje mais do que um alerta, uma real preocupação em várias 

áreas do conhecimento, levantada através da triste consciência de que nos 

transformamos não só em consumidores de produtos, mas que – de fato – estamos 

consumindo o planeta, deixando-o sem chances de vida ou reparações se algo não for 

modificado agora.  

 Também nos anos noventa, outro pesquisador passa a se interessar por esta 

questão: o antropólogo, sociólogo e filósofo francês Bruno Latour (1947), que junto 

com outros pesquisadores vai chegar na chamada Teoria Ator-rede. Esta teoria se trata 

de uma nova forma de analisar a atividade humana considerando-a numa rede de 

atores humanos e não humanos, num emaranhado de relações estabelecidas com 

outros seres, em outros lugares, e até em outros tempos.  Segundo Latour, somos 

ultrapassados pelo que criamos, "objetos não são meios e sim mediadores, bem como 
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todos os outros actantes. Eles não só transmitem fielmente a nossa força – não mais 

do que nós somos fieis mensageiros da deles" (LATOUR, 2009, p.56)3. 

 Em abordagem próxima, mas diferente, aparecem as pesquisas do antropólogo 

britânico, Tim Ingold (1948), que atua em campos como arquitetura, arte e design. 

Desafia a noção estabelecida de "objeto" ao propor que ele seja visto dentro de uma 

noção de "coisa". Para isso também desafia a teoria de ator-rede de Latour, por 

reproduzir a divisão metafísica entre sujeito e objeto. Para Ingold, as "coisas" são 

porosas e fluídas, perpassadas por fluxos vitais integrados aos ciclos da vida e do meio 

ambiente, como um complexo parlamento de fios. Com a industrialização "a forma 

passou a ser vista como imposta por um agente com um determinado fim ou objetivo 

em mente sobre uma matéria passiva e inerte" (2012, p.38). A crítica ao conceito de 

objeto vem pela percepção de que os objetos seriam fechados numa forma, na 

aparência e na pura utilidade e função, não significando nada mais para além disso. O 

interessante é que o autor vai basear sua teoria na percepção de objeto e coisa 

concebida por Paul Klee: 

Um trabalho de arte não é um objeto, mas uma coisa - e, como argumentou 
Klee, o papel do artista não é produzir uma forma pré-concebida, nova ou 
não, mas juntar-se a e seguir as forças e fluxos dos materiais que dão forma 
ao trabalho. (INGOLD, 2012, p.38). 
 

 Ingold insere o conhecimento da arte frente às discussões atuais apontando a 

capacidade de compreensão que nosso campo possui sobre a materialidade, 

entendendo-a como aquilo que passa por ela, materialidade, mas vai sempre para 

além.  

 Com essa participação da arte nos debates contemporâneos sobre a produção 

de materialidade, não poderia deixar de lembrar de Henri Bergson, com uma citação 

que volta e meia repito em aula para meus alunos: 

 
O pensamento que é apenas pensamento, a obra de arte que é apenas 
concebida, o poema apenas sonhado não custam muito; é a realização 
material do poema em palavras, da concepção artística num quadro ou 
numa estátua que demandam esforço. O esforço é penoso, mas é também 
precioso, mais precioso que a obra que resulta dele, porque graças a ele, 
tiramos de nós mais do que tínhamos, elevamo-nos acima de nós mesmos. 
Ora, esse esforço não seria possível sem a matéria: pela resistência que ela 
opõe e pela docilidade com que a podemos conduzi-la, ela é ao mesmo 

3 Tradução nossa.  
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tempo obstáculo, instrumento e estímulo; ela experimenta nossa força, 
conserva-lhe a marca e provoca intensificação. (BERGSON, 1979, p.80). 

 O conhecimento impregnado em nós durante a experiência com a matéria 

resulta em algo superior à sua "forma final", se é que esse fim existe. O interessante é 

que aqui, para Henri Bergson, a matéria é algo vivo que nos experimenta tanto quanto 

nós a experimentamos, que provoca intensificação.  

 Maria Esther Maciel, pesquisadora e escritora, diz que todo poeta faz das coisas 

sua matéria ao atribuir sentidos no ato de dizê-las, pois da palavra coisa:  

 
[...] emergem várias possibilidades de sentido. Se, num extremo, ela é capaz 
de designar tudo quanto existe ou possa existir para ser nomeado, 
classificado, definido ou representado, no outro aponta para o que não se 
sabe, para o enigma do que resiste aos nomes e à classificação. (MACIEL, 
2004, p.97). 
 

 Uma abordagem que também percebe a extensão dos objetos à natureza e 

nega a percepção do objeto como algo inerte, entendendo-o como vibrante matéria, 

como um sistema de trocas constantes, vem sendo defendida por Jane Bannett (1957). 

Ao perceber a vida das coisas, aborda também a questão do crescimento do consumo 

avassalador e junto com ele a modificação do nosso comportamento com as coisas.  

Ampara sua tese na filosofia de Espinosa, Gilles Deleuze, mas também na literatura, 

em autores como Franz Kafka e Henry David Thoreau, percebendo o quanto, nesse 

campo, a forma de olhar para as coisas as atravessa e adere-se em forças para além 

delas, usa para isso o conceito de assemblage, assim como abordado na arte. E sobre a 

questão da diferença entre objetos e coisas, aborda uma pesquisa do campo da 

Cultura Visual, do professor de História da Arte da Universidade de Chicago W. J. T. 

Mitchell. Para ele:  

 

Os objetos são o modo como as coisas aparecem a um sujeito – quer dizer, 
com um nome, uma identidade, um padrão estereotípico ou gestalt. (...) As 
coisas, por sua vez, (...) [sinalizam] o momento quando o objeto torna-se o 
Outro, quando a lata de sardinhas olha para trás, quando o ídolo mudo fala, 
quando o sujeito experiencia o objeto enquanto estranho e sente a 
necessidade daquilo que Foucault chama de “uma metafísica do objeto, ou, 
mais exatamente, uma metafísica daquela profundidade nunca objetificável 
da qual os objetos emergem para o nosso conhecimento superficial" (2004, 
p.156-157).4 

4Tradução nossa.  
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 Após essas pesquisas e após percorrer toda a sorte de percepções sobre os 

objetos como coisas, quinquilharias, forma, design, signo, representações, memórias, 

história, utilidade, fetiches, funções, meio, mediadores, intermediadores, parlamento 

de fios, não humanos, actantes, agentes, matéria vibrante, assemblage, etc., o que são 

os objetos? Percebi que essa resposta eu deveria responder e a partir do meu 

trabalho, do meu processo. Portanto, vejo que parte do meu processo aborda os 

objetos como coisas e outra como objetos, ou talvez, na verdade, em oscilações entre 

uma forma e outra. Pois quando desenho, me interesso pela forma como eles se 

apresentam, mas quando me aproprio dos objetos para a (re)fabricação, um 

cruzamento entre os dois conceitos acontece. Quando escrevo sobre os objetos, eles 

são muito mais, passam a ser coisa, aquilo que por mais que eu tente nunca defino, 

por isso me provoca e me pede respostas.  

 Por isso resolvi que no meu caso, assim como Jane Bennett, não preciso optar 

por um ou por outro, mas reconhecer esse trânsito, esse meio, um entre, onde o meu 

trabalho acontece entre a coisa e o objeto. 

 Então a forma que percebo se chama: Objetocoisa. Aquilo que vejo e 

reconheço através de uma função, utilidade, personalidade inventada na fábrica para 

um nicho de mercado, e quando o percebo, sem passagem estanque, já é coisa, pois 

passa a desdobrar para além do que é visível do objeto, ou melhor, cada vez mais para 

o interior das coisas, em complexas ramificações possíveis. Um objetocoisa que 

também não cessa de se desdobrar de meios, que é por vezes um híbrido ou mutante, 

seja na objetualidade, no desenho ou palavra.  
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CONTROLE DE QUALIDADE 

 

● Da fábrica ao modo de vida  

 

 

 

Os objetos ganham o mundo e habitam nossos lares e vidas, passam a ser 

coadjuvantes de nossa história também como marcos temporais que nos ajudam a 

contar uma biografia tecida de afeto e sentido de mundo.  

Parece ser assim que em nosso cotidiano inventamos a possibilidade de 

habitar. Ao observar a casa como espaço de subjetividade, criamos um ângulo de 

análise em que não há lugar para a ideia de meio apenas como receptáculo. O espaço 

passa a ser resultado das relações entre seres e objetos: 

 
Os fenômenos, quaisquer que sejam, não se desenrolam no espaço, 
desenrolam um espaço. Não há objetos no espaço, há espaço nos objetos, os 
objetos não estão localizados, localizam, criam localizações. O espaço como 
tempo são funções dos elementos, ou melhor, dos conjuntos ou sistemas de 
elementos. (FREITAS, 1991, p.251 apud BRANDÃO,2002, p.21). 
 

 Ressalto essa construção por partes, valorizando a forma como organizamos, 

elegendo, acomodando, distribuindo e definindo nosso lugar na forma de um conjunto 

a partir do que nos faz sentido. Os objetos ou as “coisas” de fato não só constroem, 

mas nos dão um sentido de lugar no mundo. Aqui alio as palavras produção e 

fabricação à ideia de construção dos lugares. Poderíamos aqui propor que além de 

Homo Sapiens e Homo Faber, também nos caracterizamos como Homo Ludens, num 

jogo permanente de construção do lugar de vida.  

 Georges Perec, em A vida modos de usar (2009), nos apresenta um universo 

construído por partes, elementos mínimos como puzzles, onde os objetos tecem a 

construção e o modo de vida, ou de "usar a vida" num prédio em Paris. Lá sujeito, 

objeto e lugar, estão intimamente ligados a ponto de criar uma imagem de si no 

mundo. Os personagens são descritos imantados das coisas e lugares e de sua ação 
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direta nesse contexto, seus modos de usar a vida são traços singulares de cada 

história. Após ler esse livro fiquei com o desejo de conhecer o lugar de vida de Perec, 

como ele o construiu e o modo como ele o viveu. Percebi, ao ler esse livro, que ele não 

apresenta apenas o modo de vida daquelas pessoas, mas pela insistência do gesto de 

descrever os lugares inventariando cada item que os constrói, ele nos revela como 

construímos permanentemente a vida através das coisas, e esse lugar é uma imagem 

fragmentada, como um puzzle infinito do qual nunca se fecha completamente a 

imagem. No texto de preâmbulo do livro, o autor explica a lógica do puzzle através do 

que conceitua como "força do conjunto". O conjunto para ele é a forma, estrutura 

aparente feita por partes que sozinhas não dizem muito, mas relacionadas apontam o 

quanto cada um dos elementos que estão interligados numa configuração revelam 

uma imagem única. 

 Quando entendi essa questão colocada por Perec na forma de descrever tão 

minuciosamente os lugares, percebi o infinito de coisas que os compõem e 

compreendi a necessidade que tenho de criar um universo em cada trabalho, onde 

cada instalação passa a ser um campo de relações de infindáveis peças puzzles que se 

reordenam em cada montagem e que configuram um conjunto que apresenta um 

sujeito. Meus trabalhos são lugares inventados por objetos que também inventam 

uma forma de uso tanto quanto inventam seu usuário. Isso é possível notar nos três 

objetos que apresentarei aqui na tese: Mala-escrivaninha, Objetoteca, Valise-

observatório. Todos eles são (re)invenções de objetos, subvertendo forma e sentido.  

 Mas no cotidiano, em nossos lares, poderíamos nós subverter o sentido e o 

modo de uso do que já foi premeditado na fábrica na invenção de cada objeto ao 

submetê-lo a uma nova ordem dentro de nossos conjuntos? A arte e a literatura nos 

dizem que sim, mas seria preciso antes reconhecer na construção do modo de vida 

uma parcela de invenção de si em que o habitar se realiza poeticamente.  

 Construir, diz Heidegger, é a consequência do habitar e não a sua razão; não 

um construir apenas como erguer paredes, mas o que lhe dá fundamentação. O 

homem, no entanto, só habita após ter construído num outro modo, quando constrói 

e continua a construir na compenetração de um sentido. As “coisas” são lugares que 

propiciam espaços. Por isso o filósofo fundamentará seu conceito a partir do poeta 

Höderlin, que enfatiza em sua poesia que é poeticamente que o homem habita. 
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(HEIDEGGER, 2001, p.169). A poesia daria a medida de mundo e dessa medida um 

sentido, uma forma de habitar.  

 Michel Serres, no seu livro chamado Atlas (1995), enfatiza que a resposta sobre 

o que é a vida é dada ao inventar um lugar. E quando pergunta: Onde vives? O verbo 

viver quer dizer residir (1995, p.39-42). Serres aborda nesse mesmo capítulo a história 

do Filósofo Diógenes O Cínico, para comprovar o quanto da vida depende da forma 

como construímos o nosso lugar. Ele retoma o pensamento de Diógenes que 

propunha: Quer definir alguma coisa ou alguém?  Retire pacientemente tudo o que 

não lhe pertence em propriedade, circunstância, ou modalidade, que oculta e recubra 

sua essência. Tal proposição era bastante compatível com a forma de habitar de 

Diógenes, pois este morava num barril, com apenas alguns pertences básicos, como 

uma caneca, uma tigela e cobertas. Algo bem próprio de um mendigo ou um cão, 

como muitos observavam, mas esse modo de habitar dava sentido a uma ética de vida 

na qual o filósofo acreditava. Serres ainda faz uma análise comparativa de figuras 

historicamente conhecidas e que viveram também com muito pouco, como São 

Francisco de Assis e Jesus Cristo. Nessa análise, vemos que mesmo assim existe o único 

objeto que também funciona, para além de toda utilidade, para salvaguardá-los 

quando todas as coisas lhes terão sido subtraídas. Este objeto passaria a ser o lugar 

primordial “de sua sobrevivência, de direito, de conhecimento, lógico e ontológico” 

(SERRES, 1995, p.52). Segundo o autor, mesmo o mais necessitado entre todos os 

pobres sempre conservará para si um objeto mínimo, privativo, que possa salvar 

alguns instantes de intimidade.  

 De um extremo ao outro, do mínimo objeto até o universo que abarca uma 

casa, os modos tão cotidianos com os quais arrumamos e ambientamos os objetos 

domésticos formariam não só a lógica funcional, mas nos confeririam um sentido de 

mundo. Sobre essa questão, Michel Serres comenta:  

Os espaços se distribuem nela e as coisas são colocadas de forma tal, 
que, por exemplo, o banheiro não se afasta demasiadamente do 
dormitório. (...) vemos que tudo esteja ao alcance das mãos, do 
descanso e do trabalho; (...). As visitas elogiam a variedade de peças e 
disposição, que combina perfeitamente as distâncias úteis com as 
contiguidades necessárias (1995, p.39).  
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 Os significados implicados em cada uma de nossas ações, que cotidianamente 

praticamos no interior do espaço doméstico, constroem nossa relação de 

familiaridade, esboçam nossas formas de agir, viver, que sempre acabam por revelar o 

seu construtor-morador. É o que Jean Baudrillard vai chamar de O homem do arranjo, 

"não somente proprietário nem simples usuário e sim um informante ativo da 

ambiência" (2006, p.32). Sua construção não é nem posse, nem mesmo a satisfação, 

mas sim a responsabilidade que lhe importa no sentido próprio em que arranja a 

possibilidade permanente de respostas. Aqui me parece que O homem do arranjo se 

aproxima também da lógica do conjunto de Perec.  

 Para o criar o arranjo,  ele domina os objetos, os controla, os ordena, 

submetendo-os assim dentro de uma forma de manipulação e de equilíbrio tático 

comparado a um sistema (BAUDRILLARD, 2006, p.32-33). São, portanto, um reflexo de 

uma visão de mundo na qual cada objeto confere uma atmosfera de interioridade, 

fazendo da própria casa o equivalente simbólico do corpo humano.  

 O Homem do arranjo aparece não só nas marcas sobre as coisas, mas no 

conjunto criado à maneira de sua rotina, de sua necessidade e quanto mais tempo de 

convívio com os objetos num mesmo lugar, mais impregnados ao dono o objeto e o 

lugar ficam. Michel de Certeau (1996), nesse sentido, ainda acrescenta que o tempo 

age sobre a forma e o sentido das coisas. A construção do lugar comporia, então, uma 

espécie de texto que fala de como vivemos: 

 
Um lugar habitado pela mesma pessoa durante certo tempo esboça um 
retrato semelhante, a partir dos objetos (presentes ou ausentes) e dos 
costumes que supõem. O jogo das exclusões e das preferências, a 
disposição do mobiliário, a escolha dos materiais, a gama de formas e de 
cores, as fontes de luz, o reflexo de um espelho, um livro aberto, um 
jornal pelo chão, uma raquete, cinzeiros, a ordem e a desordem, o visível 
e o invisível, a harmonia e as discordâncias, a austeridade ou a elegância, 
o cuidado ou a negligência, o reino das convenções, toques de exotismo e 
mais ainda, a maneira de organizar o espaço disponível, por exíguo que 
seja, e de distribuir nele as diferentes funções diárias (refeições, toalete, 
recepção, conversa, estudo, lazer, repouso) tudo já compõe um “relato 
de vida”, mesmo antes que o dono da casa pronuncie a mínima palavra. 
O olhar atento reconhece imediatamente a confusão dos fragmentos do 
“romance familiar”, o traço de uma encenação destinada a dar certa 
imagem de si, mas também a confissão involuntária de uma maneira 
mais íntima de viver e de sonhar. (CERTEAU, 1996, p.204) 
 

 Esse trecho de Certeau resume em parte o que comentei sobre a percepção de 

Georges Perec (2007) sobre a construção do modo de vida, sobre como "usamos" a 
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vida através das coisas e como elas passam a nos definir.  Vimos que além de uma 

invenção que começa lá na fábrica, há outra que se perpetua na vida cotidiana. A 

invenção das formas de vida, por via da produção industrial não cessa na fábrica, 

continua além dela, seja com o artista que se apropria do objeto e questiona assim a 

produção, distribuição e uso, seja com qualquer sujeito que decida fundar um lugar 

para si no mundo.  

 O que devemos "produzir”, pelo visto, deveria partir de uma reflexão profunda 

não só da utilidade, da forma, mas sobretudo do mundo e do sujeito. Sabemos que 

isso não é fácil em nenhuma das esferas da produção, mas a arte vem se colocando 

como o campo das utopias possíveis. Parece-me que inconscientemente ou 

objetivamente a arte vem buscando "formas", "objetos" e "processos" ligados às 

práticas de subjetivação, constituição de um alargamento das noções, percepções e 

visibilidades do mundo pela constituição do sujeito sensível, seja ele o público, o 

participante, o colaborador, o coautor, ou o artista.  
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DEPÓSITO

 
 
 
 

 Acho bem razoável a crença céltica de que as 
almas das pessoas que perdemos se mantém 
cativas em algum ser inferior, um animal, um 

vegetal, uma coisa inanimada, efetivamente 
perdida para nós até o dia, que para muitos 

nunca chega, em que nos sucede passar 
perto da árvore, entrar na posse do objeto 

que lhe serve de prisão, e tão logo as 
reconhecemos, está quebrado o encanto. 
Libertas por nós, elas venceram a morte e 

voltam a viver conosco. ? Marcel Proust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Enquanto vemos a cadeira cair, seria 

impossível não estarmos nós recebendo essa 
graça, pois espectadores da queda nada 

fazemos nem vamos fazer para deter e 
assistimos juntos. Com o que fica provada a 

existência da alma, pela demonstrativa via de 
um efeito que, dito está, precisamente não 

poderíamos experimentar sem ela. Torne 
pois a cadeira a sua vertical e comece outra 

vez a cair enquanto à matéria voltamos.  

?José Saramago 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Abandonam a ordem precisa 
da posse que as nomeia; 
logo mais, qual será a vida que terão, 
a vida que não será mais a vida do homem 
que as amara? Sentirão, elas também, 
saudades em meio ao moroso pó? 
Ou será que as coisas se ajudam mutuamente 
em favor de um mais pronto olvido? 
O vago contentamento de ser matéria 
retoma‐as, devolvendo‐as à cega mãe que as 
toca, e mal as recrimina por terem consentido 
a passar pelo pensamento humano. 

?  Rainer Maria Rilke 
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● IN(SER)VÍVEIS: 
o tempo das coisas e a durabilidade do mundo 
 

 

 

 

 

 Uma vez me perguntaram por que me interesso por objetos cotidianos. Fiquei 

um tanto assustada com a pergunta, embora eu tivesse inúmeros argumentos para me 

interessar por eles. No entanto, a pergunta me pareceu algo que exigia uma resposta 

de cunho pessoal e independente de qualquer abordagem teórica. Acredito que as 

pessoas pensem que sou uma espécie de colecionadora ou que vivo cercada de 

antiguidades, isso não é assim.  Talvez entre os motivos que me provoquem tanta 

curiosidade e interesse esteja algo mais antigo, pregresso, algo da ordem do íntimo 

localizado no meu viver e habitar desde a infância.  

 Já morei em muitas casas, estou na de número 26, eu acho. Passei a infância de 

mudança para muitos lugares do Brasil e vi, por repetidas vezes, minha casa, digo, o 

seu interior, ser construído, desconstruído e reconstruído inúmeras vezes. Gostava de 

ver o caminhão da mudança formando um grande bloco com tudo de nós, o que na 

minha imaginação de criança era um grande cubo de encaixes perfeitos. Aí está parte 

da resposta: eu me vi, nos vi muitas vezes representados por aquelas coisas. Nelas via 

a nossa história rememorada em muitas imagens-lembranças. As nossas coisas eram 

como peças-móveis que em várias ocasiões cruzavam o país e adquiriam uma nova 

ordem, diferente e ao mesmo tempo tão familiar. Desde então, jamais deixei de ver o 

Ser no objeto, pois na minha percepção são inseparáveis, vida, ser e objeto. Será que é 

por isso que existe uma palavra chamada inservíveis? Prefiro ser otimista e crer que 

ela comprove que após viverem conosco não se tratem mais de apenas objetos 

inertes. 

 Que palavra mais curiosa, essa. A palavra in(ser)víveis reinstala essa questão de 

forma contundente. O prefixo in pode significar negação, logo, deduziríamos que "ali", 

"naquilo", esta coisa não é ser, tampouco possui vida. Mas curiosamente, e talvez seja 

aqui que o meu otimismo retome o seu vigor, o mesmo prefixo pode significar algo em 
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movimento, e ainda um movimento em direção ao interior – o que nos oferece 

também a versão de que lá no setor dos in(ser)víveis, dentro de cada um dos objetos 

preserva-se um pouco de ser, um pouco vida. Trata-se de uma questão crucial de 

ponto de vista.  

 Mas nós como simples "observadores da queda", como disse Saramago no 

diálogo no início do capítulo, como poderíamos notar algo assim? Não se trata de 

animismo, embora eu ache extremamente interessante a ideia de tudo no mundo 

possuir uma alma. Se sou animista, não é algo consciente, mas prefiro apostar na ideia 

de que os objetos como invenções humanas que convivem conosco e assim 

possibilitam a vida, acabem recebendo um pouco de nós neles, como memórias, 

lembranças. Essa relação feita de tempo é o que chamo de o "tempo nas coisas". Há 

algo no uso cotidiano que constrói singularidade naquilo que é feito na maioria das 

vezes em série. Passe a perceber a forma de suas coisas, com o passar dos dias de uso 

e verá que elas pouco a pouco passam a se parecer com você. Entender essa 

transformação instaura uma forma de perceber também o "tempo das coisas". Esse 

contato que se dá no tempo, acontece através de uma perda que se faz no uso, pois 

elas se desgastam, nós as desgastamos, as consumimos até o fim ou até descartá-las. 

Percebê-las de outra forma mudaria algo nessa relação? 

 Se o mundo é percebido a partir da perspectiva de que os objetos possuem 

uma alma, ela é, com muito sacrifício, "animada" por poucas pessoas que procuram 

entender e estender o tempo das coisas.  Se o mundo possui uma alma para além da 

natureza e construída a partir dos objetos, ele deve parte desse animismo aos 

escritores e artistas que conseguem olhar com outros olhos cada coisa no mundo: seja 

pedra, casa ou céu. Marcel Proust no livro Em busca do tempo perdido (2006), na 

primeira parte, em que relata sua experiência em lugares e a força com que os objetos 

incidiam sobre ele, também fala em querer se alinhar com os antigos Celtas que 

animavam os seres vivos e até os objetos inertes. Carlos Drummond de Andrade, no 

conto Compra de uma cadeira (1984), nos revela uma paixão inexplicável por uma 

velha cadeira de palhinha. Francis Ponge, por anos ficou a escrever quase que 

diariamente sobre a sua mesa de trabalho (2002). Será que os objetos são realmente 

inertes ou os artistas e escritores, realmente veem algo que de fato não existe neles? 

Os exemplos são infindáveis!   
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 Nos últimos anos vem surgindo uma nova forma de perceber todas as coisas, 

sejam orgânicas ou inorgânicas, objetos, tecnologia, tudo que passa ou não pelas mãos 

do Homo Faber. Antigamente se acreditava que tudo no mundo em algum momento 

entrava em processo de entropia, chegando ao seu esgotamento enquanto forma de 

vida, energia e materialidade, voltando à terra de alguma forma. Lembro das cartelas 

com o ciclo de vida das coisas que recebíamos na escola, apontando quanto tempo o 

plástico leva para se degradar. O que se vê atualmente é que esse tempo é muito mais 

longo do que se imaginava, e que nossa capacidade de destruição do meio ambiente, 

que, aliás, vem aumentando, é muito mais rápida do que o tempo que a terra leva para 

recuperar sua resiliência ou para que as coisas a ela retornem sem que também 

continuem degradando-a por contaminação. A nova ciência observou os sistemas 

neguentrópicos, em que o comportamento de partículas subatômicas, ainda que 

ultracongeladas, é de condutores de energia, mesmo alterando sua constituição 

material. Tudo que há, tudo que existe no mundo, veio dele, e precisa dele voltar a 

fazer parte, sem que, com isso, leve-o ao fim. Mas nossa produção tem transformado 

tão profundamente a matéria das coisas que não há mais como esse ciclo se realizar se 

assim continuarmos.  

 A cientista política, Profª e Diretora do Departamento de Ciências Políticas da 

Universidade Johns Hopkins, lançou em 2010 um livro Chamado Vibrant Matter: A 

Political Ecology of Things (Vibrante Matéria: A ecologia política das coisas) que vem 

impactando o meio acadêmico e reverberando numa nova forma de perceber as coisas 

dentro do termo Vibrant Matter, propondo um novo Materialismo Vital.  Bennett, no 

livro, nos relembra as formas de relação que estabelecíamos com as coisas ao longo da 

história da humanidade, mostrando que são inúmeras e que gradativamente expõem 

nosso comportamento, nos submetem ao descontrole. Entre as formas iniciais dessa 

relação nós éramos simples proprietários – palavra que vem de prioridade, daquilo que 

é essencial –, depois passamos a colecionadores – connoisseur, arquivistas, 

consumistas, acumuladores, catadores –, apontando uma contundente ligação desses 

organismos não humanos conosco, o que revela uma força que é exercida sobre o 

homem que a recebe passivamente por ser uma relação já naturalizada pelo tempo. As 

chamadas coisas inanimadas têm uma vida, e no fundo de uma vitalidade inexplicável, 
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encontramos a vibrante matéria, que manifesta essa energia, incidindo uma força em 

nós e em outros organismos. As teorias da percepção, como a fenomenologia de 

Merleau-Ponty, já apontavam sobre quanto o nosso olhar é solicitado pela experiência 

de nosso próprio corpo, descobrindo em todos os outros objetos uma força de 

expressão, alegando que não há distância entre as coisas e nós.  Perceber a 

materialidade que formamos e acumulamos, incluindo o que vai de nossas casas aos 

oceanos, implicaria uma maior consciência da sua "agência" sobre nós e o meio 

ambiente e, com isso, um consumo mais consciente. As ações propostas por Bennett, 

não se tratam de viradas políticas de impacto radical e, sim, se dão através de 

micropolíticas e de práticas educativas, já que o envolvimento com as coisas se dá no 

cotidiano em gestos muito simples da vida.  

 Podemos retornar ainda mais à história da percepção e ver há quanto tempo já 

se pensa em torno dessa relação. O filósofo holandês Baruch Espinosa (1632-1677), 

que era também artesão, ao desafiar o reducionismo e a visão mecanicista do mundo 

realizada pelo filósofo francês René Descartes (1596-1650), alegava que o mundo não 

só era experimentado em uma teia de relações e interações complexas, mas que cada 

parte de corpos não humanos com cada corpo humano ativava uma natureza 

cognitiva. "Entender é uma pura paixão, isto é, uma percepção, na mente, da essência 

e da existência das coisas, de modo que nunca somos nós que afirmamos ou negamos 

algo da coisa, mas que ela, mesma, que em nós afirma ou nega algo de si mesma". 

(ESPINOSA, 2012, p.123). Tudo sempre está em relação, as coisas nos afetam.  

 Ser é ser percebido, "esse est percipi", conceito ou sentença de George 

Berkeley (1685-1753), filósofo idealista irlandês que não acreditava na matéria, por 

isso postulava uma filosofia imaterialista pautada na percepção através dos sentidos. É 

com ele que Michel Serres revisita a obra de Virginia Woolf chamada Ao Farol. Não por 

Berkeley ser imaterialista, mas principalmente por crer na existência das coisas a partir 

da percepção.  

 Virginia Woolf escreve no livro Ao Farol uma história que perpassa gerações e 

cujo enredo acontece no contexto de uma mesma casa. Segundo Serres (2013, p.69), a 

casa narrada é um instrumento para que a autora perceba a passagem do tempo e 

elabore perguntas através da personagem Ramsay, entre elas: "que acontece a uma 

casa durante o tempo em que ninguém a habita, ninguém a mantém, ninguém a 
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aprecia, ninguém a pinta?" O tempo passa e, necessariamente surge a destruição e a 

ruína (2013, p.70).  

 Uma pergunta que nos parece óbvia em um primeiro momento, na realidade 

tem uma resposta cabal no cotidiano, contexto onde se encontram gestos mil que 

fazem todas as coisas resistirem à vida ou existirem por mais tempo. Mas o que está 

em jogo quando falamos em gestos mil? Como se opor à erosão e à entropia das 

coisas? A resposta quem nos dá é Virginia Woolf através de Ao Farol, livro que foi 

escrito enquanto ela lia Marcel Proust. Ela nos dirá, através das personagens, que 

quando a casa fica só ela definha, mas que nossas percepções não só garantem a 

existência das coisas, como também podem mudar o percebido.  

 Michel Serres nos conduz na apreciação e reflexão do livro e ao final nos 

pergunta: "Nossa percepção se oporia, então, à entropia das coisas? Existiríamos como 

faróis?" (2003, p.73). Como podemos nos opor à entropia das coisas? O que podemos 

nós? O que sabemos nós sobre o tempo e as coisas? O autor ressalta que a filosofia, a 

arte e a literatura não cessam de engendrar novas formas de "sustentar" o mundo. 

Nossas percepções fazem o mundo, ou melhor, o criam. "Quanto mais percebemos o 

mundo, mais o mundo existe e menos ele se arrisca fracassar" (2003, p.83). Ao analisar 

a obra de Virginia Woolf, Serres elabora uma prática de resistência à degradação do 

mundo, do meio ambiente, algo que podemos, segundo ele, expandir até mesmo para 

as relações humanas, pois o que é que acontece quando nos dedicamos a olhar para as 

coisas? Responde-nos que "perceber os seres enche-os de ser" (2003, p.84). Perceber 

seria algo próximo da prática da Neguentropia, através de um cuidado com as coisas, 

de um Contrato Natural com o mundo, abolindo as polarizações estanques, dicotomias 

como natureza e cultura, sujeito e objeto,...  

 Meu trabalho nasce desse método de olhar para as coisas. Essa percepção é o 

que faz com que um objeto vire outro, que uma nova descrição de objeto se realize, 

que um desenho (re)invente a forma de olhar algo banal. Assim a Neguentropia não 

estaria só no resgate e alargamento do tempo de vida do objeto, mas na (re)invenção 

das formas de olhar para as coisas, pois essa forma de olhar desperta também um 

olhar imantado de cuidado. Questão sugerida em Ensaio sobre a cegueira, onde a 

epígrafe já nos diz "Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara" (1995). Saramago indica 

que essa frase é do Livro dos conselhos, livro fictício, nunca editado por ele, mas 
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assume uma fala direta ao leitor, como um conselho de escritor que olha o mundo e vê 

a gradativa desaparição da capacidade de olhar. Não posso deixar de perceber o 

quanto a palavra repara em português assume não só uma forma de ver, mas também 

uma ideia de consertar as coisas.  

 Perceber os objetos para além da sua utilidade, compreendendo sua implicação 

na forma de vida, poderia estender seu tempo e ao chegar ao limite, ao fim, ainda 

assim, poderíamos reinventá-los. Portanto, pensar na (re)invenção, (re)utilização, na 

(re)fabricação, não seria pensar apenas no objeto, na nova utilidade e implicação na 

forma de vida, mas sobretudo na durabilidade do mundo.  

 É o que vem pensando a dupla de pesquisadores ingleses Ruth Potts e Andrew 

Simms, sob o termo de Novo Materialismo. Mais que um conceito, é tema de um 

manifesto publicado em 2012 e que vem tomando força. Conheci recentemente este 

manifesto e descobri várias ações em comum com a forma como entendo a 

materialidade do mundo e como deveríamos olhar para as coisas como um todo.  

 O manifesto1 do Novo Materialismo propõe, entre outras ações, que olhemos 

para as coisas com mais cuidado, utilizando-as, mas fazendo-as durar; isso aconteceria 

com a aprendizagem de velhos ofícios já construídos culturalmente pelo homem, mas 

que vêm desaparecendo sob a nova tendência de uso das coisas pautada em apertar, 

clicar botões e delegar, programar comandos. Aprender a consertar as coisas faria a 

indústria repensar o tempo de vida dos objetos e rever os conceitos naturalizados pela 

nossa civilização, como a obsolescência planejada.  

 Aqui recordo uma passagem do livro Uma invenção da Utopia, de Edson Sousa, 

em que ele relata uma ida sua até o sapateiro. Durante a conversa com o sapateiro ele 

diz: "Os objetos vivem estragando!" O sapateiro atento ao que ele falava, reponde: 

"Ainda bem! Se não estragassem eu não viveria!"(SOUSA, 2005, p.12). Essa resposta 

revelou para Edson Sousa uma densidade filosófica dada pela compreensão de que o 

sapateiro vive da imperfeição do mundo. Segundo o autor "é preciso buscar um 

pensamento que surja do precário, da insuficiência das categorias conceituais e que 

ainda se interesse pela dor dos outros" (2005, p.13).  

1 Manifesto do Novo Materialismo. Acesso em 25/10/2014 
Disponível em: http://www.thenewmaterialism.org/ 
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 O mundo atual parece ter esquecido não só da imperfeição da qual nós 

também fazemos parte, mas na nossa capacidade em aprender, em descobrir como 

consertar as coisas. Olhar mais detidamente para as coisas faria de nós mais do que 

consumidores do mundo, nos tornaria mais implicados com a situação atual do mundo 

onde ilhas de lixo se formam pelos oceanos. As coisas que não quisermos mais devem 

ser doadas para outras pessoas com certa regularidade ou transformadas e 

consertadas por nós ou pelos novos trabalhadores do "mundo que cuida das coisas".  

 A pressão sobre a indústria seria no sentido de exigir equipamentos que 

durassem por mais tempo, que não poluíssem, que não degradassem o meio 

ambiente. Também uma diminuição do consumo pelo simples prazer, sem 

necessidade, procurando então o preenchimento emocional em relações humanas 

verdadeiras, em aprendizado e conhecimento, em atividades culturais e esportivas. 

Isso poderia, no primeiro momento, surtir um efeito negativo sobre os empregos, mas 

no campo de prestação de serviços as velhas profissões e habilidades voltariam a ser 

solicitadas à medida que passássemos a respeitar mais o mundo e aquilo que 

produzimos a partir dele, gerando então milhares de empregos no campo da criação, 

manutenção, transformação e consertos. O ponto crucial do Novo Materialismo se 

apoia na realidade ambiental tendo em vista que o capitalismo só prevê o crescimento 

como estratégia e nisso se localiza toda forma de extrativismo, com o qual o que é 

retirado jamais volta ao seu estado original, e principalmente que os recursos naturais 

são finitos e atualmente já se sabe que estão ao fim.  

 Vou até esses espaços onde os objetos estão acumulados em grandes pilhas, 

montanhas, e afirmo que não há como não se impactar. A experiência de visita aos 

inservíveis comprova que além de desperdício, aquela grande montanha manifesta a 

nossa falta de cuidado com as coisas, pois muito do que lá está ainda poderia ser 

usado se não fosse abandonado antes do tempo ou tratado com descaso por 

necessitar ser consertado.  

 Ao ver essas montanhas de coisas eu imediatamente lembro de outras duas 

formas de ser da mesma coisa-montanha, seus dois extremos, do início ao fim da vida 

das coisas: a primeira, uma grande pilha de containeres sobre os navios cargueiros 

cruzando os oceanos para preencher as lojas, sempre esvaziadas pelos consumidores; 

e a segunda, as grandes montanhas de lixo eletrônico que países como Gana aceitam, 
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mensalmente do primeiro mundo, nos mesmos navios cargueiros. Aceitam por terem 

assinado um documento em que dizia serem equipamentos eletrônicos de segunda 

mão. Como forma de dupla ajuda, numa frágil esperança de avanço tecnológico, o que 

por lá chega, só a duras penas consegue ser lixo reciclável, catado por crianças e 

adultos que ainda por fim agradecem por terem, com isso, encontrado uma forma de 

como viver mais um dia. Esse lixo já chegou algumas vezes em nossos portos, e nós, 

ofendidos, enviamos a carga de volta, que em algum lugar foi parar, certamente sem 

ser no lugar de origem.  
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4. Helene Sacco. Registro fotográfico do setor dos inservíveis, 2013. Arquivo Pessoal. 

 

 

 

78 
 



 
5. Helene Sacco. Registro fotográfico do setor dos inservíveis, 2013. Arquivo pessoal. 
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2● A (RE)FÁBRICA  
DA ARTE E DA LITERATURA 

 
  

 



 

Por que foi feito esse objeto?  
Mas para o que serve, digo‐me,  

aquilo que os artistas produzem?  
  ?Paul Valéry 

 
 
 
 
 
 

Não sou o que sou, 
 mas o que faço com minhas mãos.  

?  Louise Bourgeois 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Se o homem é formado pelas circunstâncias, 
é necessário formar as circunstâncias  
humanamente.  
  ?K. Marx e F. Engels 
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● A invenção de si e do mundo 

 

 

 

 

 

 Esse fazer de si ao fazer o objeto me provoca intensamente a pensar e traçar 

um paralelo, uma ponte com a arte e a vida. Como artistas, também somos produtores 

de objetos, convertemos materialidades. Se as fábricas, ao inventar os objetos, 

inventam os sujeitos, o que nossos objetos artísticos realizados ou apropriados 

procuram propor? Essa diferença me parece crucial. A pesquisa busca pensar a arte 

também como artefato humano que é igualmente produzido por meio de dar forma à 

matéria seguindo uma intenção, e daí a diferença: nossas intenções são poéticas, 

nossa produção se destina à criação de objetos de pensamento, não tanto como um 

fim ou utilidade, mas como um meio. 

 A forma, tanto quanto a matéria, nos é elemento crucial, já que para a arte 

tudo é considerando como elemento que expressa sentido, dotado ou portador de 

sentido. É preciso entender essa questão não como um formalismo, mas como, 

novamente, a origem da palavra nos apontará. Do ponto de vista etimológico, a 

manufatura corresponde ao sentido estrito do termo in + formação, que é literalmente 

dar forma. No sentido amplo do termo fabricar é informar e aí se justifica também o 

uso comum que fazemos com o sentido de fabricar como um inventar ou engendrar 

ideias (CARDOZO in FLUSSER, 2013, p.12). Aqui na pesquisa, a fabricação, ou melhor, a 

(re)fabricação procura pensar na materialidade das coisas e, se a palavra materialidade 

está intimamente ligada à forma, meus escritos, assim como os meus desenhos, 

também são formas que informam a matéria, seja ela objeto do mundo ou 

pensamento sobre o mundo – caminhos que acabam se cruzando num momento. 

 Portanto, produção industrial, produção da realidade do mundo e produção de 

si, por mais díspares que pareçam, estão intimamente ligadas. As diferenças desses 

campos nem sempre foram tão evidentes quanto nós as percebemos hoje. Nicolas 
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Bourriaud, no livro Formas de Vida: Arte Moderna e a invenção de si, aborda já no 

início essa questão, comentando que: existe, de fato, uma diferença fundamental 

entre o ofício do artista moderno e os demais ofícios, diferença esta que reside na 

natureza dos gestos realizados. Enquanto que as outras profissões como um todo 

requerem um aprendizado específico e o emprego de gestos previamente definidos, o 

artista moderno propõe ele mesmo a invenção e a sucessão dos gestos que lhe 

permitem produzir. Além disso, o ritmo pelo qual ele exerce cada um de seus gestos 

depende unicamente de sua decisão, assim como seu campo de atuação e distribuição 

do seu trabalho. Portanto, "a arte de hoje difere das outras classes de objeto pelo fato 

de não ser determinada por um contexto profissional normativo" (BOURRIAUD, 2011, 

p.12).  Vejo que essa liberdade na produção talvez seja uma herança construída com 

muito empenho, idealismos, constrangimentos e recusas, uma herança da arte 

moderna aos artistas atuais. Garantir para si a liberdade de produção que escape à 

lógica capitalista é, para alguns, uma forma de resistir à opressão do capital, que 

transforma não só a arte, mas toda a esfera da vida em algo como se fosse um produto 

consumível. Tal radicalismo muitas vezes faz de seu perfil profissional algo incoerente 

na visão do público e do sistema como um todo.  

 O processo de produção normativo surgiu no final do século XIX regido pela 

racionalização do trabalho que impunha normas dentro das formas de organização 

industriais pautadas pelo Taylorismo e pelo Fordismo. Este foi o giro determinante na 

materialidade do mundo, possibilitando uma grande transformação na realidade, 

imposta pela produção em massa, dentro da regra de padronização de bens de 

consumo. 

 Alguns artistas, frente a esse cenário, procuram questionar o papel e os 

métodos que são impostos como sistema de produção capitalista. Aqui mais uma 

palavra nos exige atenção. Bourriaud, assim como os outros autores aqui abordados, 

parte da busca etimológica e chega ao significado da palavra produção no Latim 

producere que significa pôr à frente, fazer avançar à sua frente.  

 Nós, artistas, também usamos a palavra produção no nosso vocabulário. Mas 

de que forma os sistemas de produção capitalista, que fragmentaram a experiência 

humana, habitariam o campo das artes? Segundo Bourriaud, o artista moderno mostra 

que criar não é para ele um mero fabricar objetos e sim "fazer avançar uma obra, 
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mesclar produção e produto, num dispositivo de existência" (BOURRIAUD, 2011, p.68). 

Essa concepção de produção de artista apontada por Bourriaud, me lembrou a 

passagem do texto de Jean Lancri em que ele comenta sobre Montaigne, que fez da 

pesquisa sobre si uma arte, dizendo que ele escrevia ao final dos Essais: "Não fiz meu 

livro mais do que meu livro me fez" (LANCRI, 2002, p.32).   

 Num outro livro de Bourriaud, Pós-produção: como a arte reinventa o mundo 

contemporâneo, o autor parte do processo de criação dos trabalhos artísticos 

analisando a expressão Pós-produção utilizada na prática cinematográfica, para dizer 

que:  

 
Esses artistas que inserem seu trabalho no dos outros contribuem para 
abolir a distinção tradicional entre produção e consumo, criação e cópia, 
ready-made e obra original. Já não lidam com uma matéria-prima. Para eles, 
não se trata de elaborar uma forma a partir de um material bruto, e sim de 
trabalhar com objetos atuais em circulação no mercado cultural, isto é, que 
já possuem uma forma dada por outrem. Assim, as noções de originalidade 
(estar na origem de...) e mesmo de criação (fazer a partir do nada) 
esfumam-se nessa nova paisagem cultural, marcada pelas figuras gêmeas 
dos DJ e do programador, cujas tarefas consistem em selecionar objetos 
culturais e inseri-los em contextos definidos. (BOURRIAUD, 2009, p. 08) 

  
 Para Bourriaud, alguns artistas partem do já existente, como cultura, 

reelaborando os códigos, as formas de distribuição e até mesmo de produção de 

sentido. Talvez esse método de criação esteja aliado a um pensamento neguentrópico, 

conceito que faz parte do pensamento de meus trabalhos, os quais abordarei mais 

adiante na tese. Neste trecho ele aponta, em parte, o que faço com meus objetos, que 

são apropriados tal qual estão no mundo, mas passam por uma subversão de sua 

forma e sentido, (re)inserindo-os novamente ao mundo como objetos pensamento, 

objetos que pensam o mundo. Nesse sentido, essa percepção de Nicolas Bourriaud 

sobre o campo da arte se assemelha com o que proponho como (re)fábrica, ao partir 

sempre do já existente, não por um simples gesto operacional, mas como forma de 

(re)significar, (re)fabricar, a partir do existente. Tudo isso também como uma forma de 

compreender e gerar novas formas de perceber o próprio mundo.   

 Sobre a questão da forma, Bourriaud, em Estética relacional, faz a seguinte 

pergunta: o que chamamos de forma? Na resposta, deixa clara a relação da arte 

vinculada ao campo também da produção de formas e, portanto, de formas que 

informam, influenciam a realidade e interferem nela. Para o autor, trata-se de uma 
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unidade coerente de uma estrutura, como uma entidade autônoma de dependências 

internas apresentando características de um mundo, por isso "a obra de arte não 

detém o monopólio da forma; ela é apenas um subconjunto na totalidade das formas 

existentes". Portanto, assim como as outras produções de objetos, "toda obra é 

modelo de um mundo viável" (BOURRIAUD, 2009, p.26-27).  

 Essa postura tem como origem possível, uma crítica realizada por Marx numa 

de suas teses, intitulada A Ideologia Alemã, de 1845. A tese salienta o problema da 

separação entre práxis e poiésis. A práxis, "na filosofia grega, designa a ação livre pela 

qual o homem busca transformar a si mesmo. A poiésis remeteria a uma ação mais 

servil, uitilitária, pois estaria sujeita a condições materiais" (BOURRIAUD, 2011, p.67). 

Mas Marx propõe justamente a união das duas noções: 

 
A práxis se introduz constantemente na poiésis, e vice-versa. Não existe 
liberdade efetiva que não seja também uma transformação material, que 
não se inscreva historicamente na exterioridade, como tão pouco existe um 
trabalho que não seja uma transformação de si. (BALIBAR apud BOURRIAUD, 
2011, p.67) 
 

 Todo resultado do trabalho humano não pode ser pensado fora de suas 

condições de produção. Também fazemos isso ao observar uma pesquisa em artes, a 

prática e a reflexão como produção compõem um todo. Chega-se a conclusão de que 

"o homem produz a si mesmo através de sua ação (...) Ao produzir seus meios de 

existência, os homens indiretamente produzem a vida material em si" (MARX apud 

BOURRIAUD, 2011, p.67).  

 Frente a esse levantamento realizado até aqui posso dizer que é na arte que 

encontramos "formas de produção" que conseguem engendrar "formas de 

resistência". Essas práticas artísticas criam também "formas de visibilidade" do que 

está em jogo na política como "forma de experiência" (RANCIÉRE, 2009, p.16). Volto ao 

diálogo ficcional da epígrafe, na parte inicial deste capítulo, em que Paul Valéry, Karl 

Marx e Friedrich Engels tentam entender para que serve o que os artistas criam e 

percebo, numa operação de relojoeiro, como nos dizia Ponge, a (re)fabricação de 

sentido no mundo e junto a essa operação minuciosa, que lida com o que é visível e 

invisível, a garantia da persistência do que há de humano em nós.  

 

 

85 
 



SETOR DE PRODUÇÃO 

● A (Re)fábrica em funcionamento 

 

 

 

 

 A arte, desde a Revolução Industrial, vem sofrendo profundas transformações e 

propondo uma aproximação com o campo da cultura como um todo. Tal aproximação 

vem da percepção da alteração das formas de vida, da visível modificação das cidades 

e, sobretudo, da necessidade de uma reação ou, no mínimo, de uma reflexão, de parte 

da vida que se submete ao regime capitalista predatório.  

 A tecnologia industrial alterou os meios técnicos, influenciando os processos de 

criação e modificando contundentemente também a materialidade da arte.  

 No século XX vemos na arte uma tentativa de criticar, analisar, entender os 

objetos, seus significados, sua semântica e, principalmente, a percepção de uma 

gradativa fragmentação da experiência humana. Se antes tínhamos uma relação com 

os meios de produção de objetos através de uma mão de obra manufatureira, em 

práticas e artesanias desenvolvidas pelos séculos, herdadas em gerações, os artistas do 

século XX perceberam uma nova forma de construção de mundo, que não só era 

realizada em grande parte por uma distância humana representada pela máquina, 

como viram a serialidade substituir a singularidade. Nessa nova forma de produção, os 

lucros, os tempos e os objetos são diferentes, assim como a forma de convívio com 

eles.  

 Essa percepção sobre os processos atravessados por coisas do mundo, objetos 

banais, fragmentos do mundo fabricado, pode ser analisada na produção de muitos 

artistas e movimentos até os dias atuais, mas meu foco aqui não se dirige a 

representações de objetos, como nas pinturas da tradição, por exemplo, de natureza 

morta, ou pinturas de retratos em que o retratado aparece em cena composta por 

seus objetos que lhe conferem característica profissional, moral e de sua 
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personalidade. Essas obras nos ajudam, sim, a comprovar um elo antigo entre sujeito e 

objeto, em que eles são mais que coadjuvantes de uma cena composta. Meu interesse 

é no uso de objetos como material, em apropriações, transformações, justaposições, 

acúmulos, etc., ou na criação provinda da nítida consciência da aproximação entre arte 

e vida e até mesmo proposições que abordem a produção industrial num elo possível 

com a arte como transformação utópica ou crítica profunda de uma ideia baseada no 

progresso.  

 Essa prática iniciada ainda no início do século XX, veio pela percepção do 

poderio da produção industrial. Obras do Cubismo e também do Construtivismo já 

haviam criado a inserção de fragmentos do mundo no espaço da arte, mas vejo no 

Dadaísmo um exemplo de um dos primeiros movimentos a abordar criticamente o 

objeto industrial deslocado para a arte, e isso principalmente através de Marcel 

Duchamp.  

 Mesmo antes do gesto artístico dos Ready-made, suas pinturas e desenhos já 

apresentavam percepções do mundo industrial. O grande vidro (1915-23) aponta para 

uma realidade em que a figura humana é substituída pelas máquinas. A pintura no 

vidro propõe um funcionamento maquinal entre a Noiva que, por fim despida, traduz 

uma realidade erótico-mecânica e mental numa operação circular que começa no seu 

Motor-Desejo e volta a ela, como um mundo autossuficiente, do qual participamos 

representados pelas Testemunhas Oculistas. Essa expressão me parece bem sugestiva, 

para além de todo o erotismo já abordado na obra, me parece mais uma situação 

existencial frente ao imponente sistema maquinal que rege o mundo. Podemos 

também traçar um paralelo no mundo maquinal, lembrando da situação vivida na 

época pelos trabalhadores das fábricas num misto de distração e encantamento. Essa 

espécie de máquina inventada por Duchamp tinha como desdobramento a Caixa 

Verde, como se fosse um folheto explicativo com suas funções, manejo e 

funcionamento, como um grande manual de instruções. Organizada aleatoriamente 

com folhas soltas, qualquer tentativa de relacionar as informações da caixa são 

realizadas pelo leitor, o que me parece uma ação propositiva por parte de Duchamp 

para envolver ainda mais o público no jogo de descoberta da máquina proposta com o 

Grande Vidro. 
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 A ideia de Duchamp era que ela fosse composta por três partes 

(materialidades): uma plástica, outra literária e a última sonora. (PAZ, 2012, p.36).  As 

pinturas e desenhos que fazem parte não só do Grande Vidro, mas também da Caixa 

Verde, e outros trabalhos da época, trazem figuras que sugerem corpos, através das 

vestes sem os corpos que as estruturam, uma forma esvaziada do sujeito. Tais formas 

são muito parecidas com os catálogos de venda de roupas da época, nos quais o 

modelo humano deixa de aparecer e o objeto passa a predominar, uma possível alusão 

de uma vida cada vez mais pautada pelo industrial.  

 

 

 

Fig.6. Marcel Duchamp. O Grande vidro ou A noiva 
despida pelos seus celibatários, mesmo. 1915-1923. 
Fonte:  http://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-
the-bride-stripped-bare-by-her-bachelors-even-the-
large-glass-t02011 

 

 

 

Fig.7. Marcel Duchamp. Documentos de 
processo. Página do Manufacture française 
d'armes et cycles de Sainte-Etienne, de 1913. 
Fonte: Catálogo do artista, Taschen, 2002,  
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Fig.8. Marcel Duchamp. La Boîte verte (Caixa Verde), 1934, 
com desenhos e notas sobre o Grande Vidro. Catálogo do 
artista, 2002.  

 

 

Fig.9. Marcel Duchamp. Suporte de garrafas, 
1914,1964. Readymade: suporte de ferro 
galvanizado para garrafas, original 
desaparecido, 59 x 37cm.Fonte: Janis Mink, 
Catálogo Taschen, 2002.  

  

 Quanto aos seus trabalhos feitos diretamente a partir de objetos do cotidiano, 

num processo iniciado em 1915 e chamado de Ready-made, Duchamp dizia partir de 

uma absoluta ausência de interesse estético. A escolha era baseada numa relação de 

indiferença visual e total ausência de bom gosto ou mau gosto – talvez mais uma 

postura contra a fascinação que normalmente os objetos causavam nos consumidores 

da época –, ele procurava justamente pelo mais comum, o mais ordinário dentre eles. 

 A lógica do industrial aparece também no trabalho 3 Paragens Padrão,  de 

1913-1914 – uma caixa que guarda uma ideia de método produtivo e principalmente 

uma espécie de "lei". Para a realização ele cria um método mecânico de soltar um 

metro de linha a um metro de distância do chão, e exatamente na forma que caía era 

imediatamente fixada a sua forma. O acaso dentro do gesto mecânico gerava a 

variação da forma dentro de uma medida e método exatos que, ao fixar a forma nas 

ripas de madeira, criam um modelo, uma régua, uma ferramenta para criar, pela 

repetição, outras linhas, como unidades de medidas que propõem padrões arbitrários 

frente à exatidão industrial.  
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Fig.10. Marcel Duchamp. 3 Paragens Padrão. Réplica de 1964. (a original é de 1913-14). Fonte Site da Tate 
http://www.tate.org.uk/art/artworks/duchamp-3-stoppages-etalon-3-standard-stoppages-t07507 

  

 É muito importante observar em Marcel Duchamp também o quanto a palavra 

ativa outra forma de acessar os objetos, o quanto seus títulos e jogos de palavras 

dinamizam a relação que se faz na experiência com o trabalho, entre sujeito, objeto e 

linguagem, gerando uma outra forma de perceber o objeto. Nele a palavra é método 

de(re)fábrica.  

 O fascínio pelos objetos foi identificado também pelo movimento Surrealista, 

que propôs a desconfiança da sua inocência. Salvador Dalí, na edição da revista Le 

Surréalisme au Service de la Révolution, no terceiro número, em 1931, apresenta um 

catálogo de objetos surrealistas, listando formas de classificação em seis categorias: I. 

Objetos de funcionamento simbólico (origem automática); II. Objetos 

Transubstanciados (origem afetiva); III. Objetos a serem projetados (origem onírica); 

IV. Objetos embrulhados (fantasias diurnas); V. Objetos mecânicos (fantasias 

experimentais); VI. Objetos moldados (origem hipnagógica). Nessa tentativa de 

classificar os objetos, ele não chega a descrever muito cada grupo, além dos Objetos 
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de funcionamento simbólico em que comenta um objeto de Giacometti, mas já indica 

pela abertura de cada uma dessas classes o quão vasto pode ser o campo de produção 

de objetos, principalmente quando sob o funcionamento da imaginação. (DALÍ, 1931, 

p.16-17)1. Quando conheci a lista de Salvador Dalí, compreendi a minha necessidade 

de criar classes, ordens e subordens para os objetos na Objetoteca. Parece que ao 

iniciarmos um inventário o inventariado mostrar-se como infinito, pois a necessidade 

de classificação se apresenta.  

 
Fig.11. Meret Oppenhein. Objeto (café da manhã de pele) 1936. Xícara, pires e colher revestidos de pele. The 
Museum of Modern Art, Nova York. Fonte: Bradley, Fiona. Surrealismo. Cosac Naify, p. 43, 2001.  

 

 Esse interesse aos objetos por parte dos surrealistas reinstala no âmbinto da 

arte uma retomada da capacidade fetichista de um objeto já há muito tempo 

explorada pelas sociedades ditas primitivas. O fetiche é um objeto ao qual se atribui 

poderes mágicos ou significados além da forma, incluindo também interpretações 

eróticas, portanto explora sentidos tanto sociais, religiosos e culturais quanto 

psicossexuais. A xícara de pele de Meret Oppenhein, explora através do 

estranhamento tais significações ao relembrar a forma de uso e a relação com líquidos 

somada à experiência tátil da pele.  

 Com o conceito de Objet trouvé, através de coletas ao acaso, os objetos 

encontrados eram em sua maioria formadores de composições inusitadas e também 

criavam a partir de fragmentos reunidos e justapostos, gerando novas interpretações. 

Perceberam as alterações das formas de vida pautadas pela serialização da produção 

industrial que modificava a realidade através da enxurrada de novos objetos que 

tomavam conta dos lares. A vida se tornava uma invenção que poderia partir da forma 

1 Revista publicada na íntegra no site Mélusine, site do Centro de Pesquisa sobre Surrealismo, da 
Universidade de Paris III. Centro com 30 anos de existência que reúne escritos e publicações e incentiva 
a pesquisa e a memória da produção do Surrealismo. Acesso em 25/10/2014.  
Acessado em: http://melusine.univ-paris3.fr/Surr_au_service_dela_Rev/Surr_Service_Rev3.htm 
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de perceber a realidade ou se submeter à construção pelo que vinha da fábrica e se 

oferecia como objeto de uso. Num ensaio de 1927, Walter Benjamin comenta que "os 

surrealistas seguem menos as pistas da alma que das coisas [...] o Kitsch é a última 

máscara do banal, que usamos no sonho e na conversação, para em nós 

incorporarmos a força do mundo desaparecido dos objetos" (BENJAMIN, 2008, p.77 

apud, GENDRON, 2000, p.10). Questão levantada por André Breton em Crise de l’objet, 

de 1936 (Crise do objeto), texto que propõe objetos poéticos, que nos façam além 

deles, também perceber a realidade em volta (BRETON, 2002, p.359). 

 Valorizando a linguagem e a capacidade metafórica, o Surrealismo fez com que 

os escritores e artistas fossem além da realidade manifestada nos objetos, enfatizando 

seu poder evocador na capacidade de cada coisa se tornar sempre outra. Sendo assim, 

colocam em cheque a aparência das coisas, preenchendo-as de interrogações, 

incertezas, abrindo à participação do inconsciente e do onírico. Uma operação 

elaborada na percepção do mundo das coisas, comprovando que a realidade do 

mundo na qual nos apoiamos a partir dos objetos é completamente ilusória e muitas 

vezes manipuladora. Percebem a característica polissêmica entre objetos e palavras, 

apresentam uma ideia de percepção da forma que comprova que um objeto sempre 

diz mais do que pensa dizer, abrindo assim para caminhos e jogos de significação e 

sentido – ponto abordado pelos perquisadores da materialidade do século XXI.2 Vejo 

que minha forma de perceber os objetos cotidianos se aproxima muito das propostas 

surrealistas. O inventário de objetos realizado pela Objetoteca através de verbetes, 

procura inverter a perspectiva e entender como pensariam os objetos, assunto que 

exolorarei no capítulo do Objetotecário.  

 O artista Kurt Schwitters, mantendo-se próximo e ao mesmo tempo 

independente do Dadaísmo e do Construtivismo, cunhou para si toda uma gama de 

produções articuladas dentro do pensamento Merz (na tradução, Mércio; uma parte, 

uma sílaba de um anúncio do Komerz-Bank); dentro da lógica do fragmento, deslocava 

partes da materialidade do mundo, como bilhetes de metrô, papéis de escritório, 

anúncios, botões, rodas,... para seus trabalhos, que de "forma" diversificada 

2 Para saber mais, a pesquisadora Jane Bennett aborda essa questão no livro: BENNETT, Jane. Vibrant Matter: A 
Political Ecology of Things, Duke University Press, 2010. 
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abarcavam arquitetura, poesia, pintura, música, contos,... num processo que, a partir 

do fragmento de restos, sobras do mundo, fabricava uma nova lógica, uma nova forma 

de vida. Num momento em que a euforia com o progresso já diminuía pela 

reverberação da guerra e seu poder destrutivo, os fragmentos de coisas que aparecem 

nas obras de Schwitters, denunciam um estilhaçamento da vida, através de uma lógica 

gradativamente mais presente no cotidiano do século XX: o fragmento. 

 Após a Segunda Guerra Mundial, vemos a retomada não só do grande poderio 

industrial, mas também das vanguardas que perceberam sensivelmente este impacto. 

Movimentos e grupos como a Pop Arte, apontavam a nova cultura de massa aparente 

nas mercadorias de consumo e o poder da indústria e seus novos materiais.  

 Singularidade, seriação e reprodutibilidade sempre foram questões debatidas 

pela arte e Andy Warhol, por exemplo, em seu ateliê - que aparece batizado de Factory 

- produzia telas que consistiam em satirizar a indústria cultural e ao mesmo tempo em 

que se aproximavam com a publicidade, usando a mesma linguagem visual: a 

serigrafia. Mesmo partindo de uma imagem que se reproduzia ao infinito, preservava 

seu caráter de obra única pelos erros e desajustes propositais no enquadramento das 

imagens nas várias camadas de cores. A construção se evidenciava, assim, em razões, 

erros e escolhas completamente humanas. 

 Num ensaio de Arthur Danto intitulado O Mundo como Armazém: Fluxus e 

Filosofia, na exposição: “O que é Fluxus? O que não é! O porquê.”, na busca por 

compreender os objetos dentro da lógica que convertia a ideia de Ready-made em 

ação, percebe nela algo semelhante à reação que ocorreu com a Brillo Box de Warhol, 

"numa transfiguração do Lugar-comum". 

 Nas produções do Fluxus, os objetos, que na experiência cotidiana eram 

amplamente vendidos em massa e radicalmente baratos, por eles eram colecionáveis e 

também distribuídos gratuitamente, ou ainda em trabalhos que, acionando a 

participação por meio de partituras e ações propositivas, indicavam acentuadamente 

uma ligação entre arte e vida, propondo extinguir a fronteira entre as duas. Os objetos 

cotidianos eram uma forma de excluir a fronteira, criando uma situação que gerasse a 

quebra da vida condicionada pelo sistema do capital. Tal questão é abordada por 

Danto no início do seu ensaio, ao relembrar um texto de William Kennick, de 1958, que 

convidava as pessoas a se imaginar entrando, 
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num imenso armazém, repleto de todos os tipos de coisas – quadros 
variados, partituras de sinfonias e danças e hinos, máquinas, ferramentas, 
barcos, casas, estátuas, vasos, livros de poesia e prosa, móveis e roupas, 
jornais e selos, flores, árvores, pedras, instrumentos musicais. Agora 
instruiremos alguém a entrar no armazém e voltar trazendo consigo todas 
as obras de arte lá contidas. (DANTO, 2002, p.23). 
 

 Os anos 60 marcam a retomada da atenção sobre os objetos. A ascensão do 

consumo e da obsolescência em objetos programados, planejados para durar cada vez 

menos, foi um fator que acabou se desdobrando na arte, em experiências transitórias, 

efêmeras que se desviam do mercado, o criticam e também o subvertem. O uso de 

objetos heterogêneos em situações que potencializam os interesses dos artistas e 

tencionam a matéria a se manifestar de forma poética e simbólica, em significados que 

constroem, junto com a forma e o pensamento, o sentido de cada trabalho, seja ele 

também o não sentido. O retorno da objetualidade com o Novo Realismo, 

Neodadaísmo, Arte Povera, acarreta numa reação contrária como aponta Simón 

Marchán Fiz. O autor percebe o reverso do excesso de objetos no mundo e na arte, 

nota que "a intensidade máxima do objetual e coisal provoca um efeito 

aparentemente ‘contrário’: o conceitual, na medida em que remete pra além de si 

mesmo e deriva em um instrumento de ampliação e extensão da consciência3" (FIZ, 

2009, p.169).  

 As assemblages de composições materiais com fragmentos de objetos já 

subvertidos de sua função original, inseridos em configurações muitas vezes aleatórias, 

são herdeiras de Duchamp, Schwitters e do Surrealismo. Essas assemblages 

misturavam toda sorte de materiais que também afetavam as mesmas substâncias, 

fazendo-as agir umas sobre as outras, e motivavam modos de transformação, o que se 

tornou uma prática por umas das facetas da Arte Povera. Esta também foi uma das 

formas utilizadas na época para superar os limites entre pintura e escultura, fazendo 

da pintura mais um, entre tantos objetos, caminho aberto pelas Combine-painting (FIZ, 

2002, p. 164).  

 Além das assemblages, outro método empregado pelos artistas, que ressalta a 

enxurrada de objetos são os acúmulos. Bastante empregados pelos Novos Realistas 

franceses numa disposição em caixas e vitrines, como as de Arman, que criavam 

grupos de iguais e semelhantes, numa relação direta ao infinito da serialização.  

3Tradução nossa. 
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Fig.12. Arman. Acumulação, 1961. Jarras esmaltadas em vitrines de plexiglás. 83 x 142 x 42 cm. Fonte: 
Catálogo Taschen, Arte no séc. XX. p. 518. 2010. 

 

 Próxima da lógica das assemblages, surgem as Tableaux Pièges de Daniel 

Spoerri, que nos convidam à recostrução de uma cena, criada ao acaso, pela 

familiaridade dos elementos como copos, pratos, garrafas, talheres, guardanapos, 

cinzeiros, como se uma reunião festiva houvesse recém acabado sobre o trabalho. 

Utilizando mesas, bandejas, entre outros suportes, estes acolhiam toda sorte de 

elementos, mas todo o conjunto era apresentado no plano da parede, dialogando com 

a frontalidade da pintura. Comentarei outros trabalhos desse artista ao longo da tese, 

em situações de classificações de objetos e sua organização e criação em livro.  

 

 

Fig.13. Daniel Spoerri. Restaurante de Spoerri no Jeu de Paume, 2001. Fonte: site do artista. Disponível em: 
http://www.danielspoerri.org/web_daniel/sprachwahl.htm>. Acesso em: 13/10/2014.  

  

 Nos anos 70 percebe-se uma nova diferenciação do uso de objetos cotidianos. 

Essa nova abordagem foi nomeada pelo crítico Günther Metken como Spurensicherung 

(arte em busca do traço, guia, vestígio), definindo uma marca de relação com a 
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memória e por essa via o desdobramento para ficções (SCHNECKENBURGER, 2010, p. 

567).  

 Uma tentativa de (re)construção que contava com objetos, fotografias, 

desenhos, textos e vídeos, e com a característica nitidamente acumulativa de 

evidências. Neste caso, as formas de apresentação passam a ser um dado importante, 

muitas vezes sob uma lógica de coleções, inventários, arquivos, vitrines com grau de 

mimetismo pseudocientífico, propondo, com essa estratégia, uma revisão histórica, 

uma crítica que utiliza o presente como reconstrução até mesmo biográfica. Essa 

questão é percebida, por exemplo, em artistas como Nikolaus Lang, Christian 

Boltansky, Ilya Kabakov, entre outros. 

 Em Boltansky vemos que a busca do passado é também a busca de si mesmo, 

voltando com persistência à infância ligada ao tema do Holocausto. Produz e articula 

uma série de evidências em instalações que aliam as palavras inventário e invenção, 

num discurso que (re)dimensiona noções de memória e monumento.  

  

 Inventário e invenção são duas palavras que abordarei ao longo da tese e que 

se comportam no interior da pesquisa como estratégia investigativa sobre objetos e 

lugares. Essa estratégia desencadeia as ficções e as descrições em verbetes que 

 

Fig.14. Christian Boltansky, Inventário de objetos de um apartamento de uma velha senhora de Baden-Baden, 1973.  
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operam sobe a forma de montagem e apresentação dos meus trabalhos, pelo grande 

número de elementos que compõe as instalações. 

 Percebo nos trabalhos de Boltansky o quanto o objeto assume o status de 

sujeito, ou seja, substitui com sua presença a demarcação de uma ausência na 

frequente tentativa de construção de uma memória que parece sempre escapar. Em 

outros capítulos também voltarei a abordar algumas de suas produções.  

 Em 2013 realizei uma entrevista chamada Entre o lembrar, arquivar ou 

esquecer: a arte e seus gestos mnemônicos e inventariantes, com três pesquisadoras 

do tema da memória na arte contemporânea, Maria Ivone dos Santos, Julia 

Buenaventura e Soledad García Saavedra, para a Revista Valise, número 6. Pretendia 

compreender certa recorrência ao tema na produção de artistas, se havia algum 

motivo histórico e social para tal fator,  como o impacto do Holocausto para Boltansky.  

 Os possíveis motivos foram surgindo ao longo da entrevista, entre eles a 

globalização, a dinamização do acesso aos arquivos e informações, mas principalmente 

o processo de abertura dos arquivos da ditadura nos últimos anos. Segundo Maria 

Ivone dos Santos, o tema da memória na arte: 

Surge com força a partir dos anos 70 e aprofunda-se nos 80. Muitas 
narrativas novas surgem, algumas não consideradas antes pela História. O 
artista muda também sua prática e passa a tomar para si a tarefa de 
constituir seu lugar no mundo, ao ordenar abrindo o seu arquivo. Os 
processos artísticos revisitam sistemas de circulação das imagens e da 
informação, buscam desenhar outros agenciamentos. (SANTOS, 2013, p. 
161) 

 

 Procuro pensar sobre meu processo de trabalho, quando realizo inventários 

dos lugares, o quanto cada texto, desenho ou fotografia, torna-se uma outra forma de 

fazer memória, pois a relação com a realidade se mantém, mas é alterada por uma 

nova ordem que reconfigura o sentido do lugar a partir de uma perspectiva traçada 

através do meu olhar. Portanto, passo a ser a narradora daqueles lugares e de seus 

objetos, numa espécie de memória inventada que, ao inventariar, cria outras formas 

de agenciamentos, alterando na forma de ver o mesmo, o que sempre esteve ali e, por 

isso, se tornou invisível.  

 Ilya Kabakov também produz a partir de um repertório visual em comum com 

seu meio, história e memória. Seus trabalhos contam com instalações que criam 

contextos ficcionais fazendo uso de objetos e textos que nos conduzem para a 
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atmosfera dos trabalhos. Seus trabalhos em desenho também criam narrativas visuais, 

como pequenas fábulas em que o repertório histórico e visual passa a operar criando 

vínculos entre realidade e ficção.  

 Esse panorama trata-se mais de um exercício de reflexão pela via da produção 

artística de outros artistas diante da objetualidade, observando suas produções como 

respostas configuradas a partir do que se dá como realidade visível. Meu interesse é 

mais voltado aos objetos do cotidiano doméstico, onde a presença do objeto 

apresenta o sujeito morador.  

 Melanie Bonajo, em fotografias performadas, cria uma abordagem que reflete 

um efeito dominador do objeto sobre o sujeito, que não sabe ao certo o que fazer com 

toda parafernalha de coisas que se pode encontrar no interior doméstico, onde o 

corpo é mais um entre tantos objetos desse universo e justapostos acabam 

apresentando uma sensação de domínio.  

 Em seus trabalhos vemos uma objetificação do sujeito que aparece ingênuo, 

por vezes como um refém sob tortura, indefeso diante da força manipuladora dos 

objetos. O resultado das performances viram vídeos, séries de fotos e delas, muitas 

publicações.  

 
Fig.15. Melanie Bonajo. Furniture Bondage.  Fotografias que compõe a publicação. Publication. 282 mm by 218 
mm / 54 pp. Published by Kodoij Press, 2009. 
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 A questão da imposição sedutora dos objetos através de todo um campo 

especializado em incentivar o consumo, amparado pela indústria cultural e difundido 

pelos meios de comunicação, algo como o que foi comentado por Michel Maffesoli sob 

o título de Objetos-imajados, é abordada por Mark Dion através da lógica 

inventariante em que nos apresenta como construímos nossa vida a partir da invenção 

desses objetos, com sempre mais um a surgir e vir fazer parte de um grupo crescente e 

 

Fig.16. Melanie Bonajo. Furniture Bondage. Uma das fotografias que compõe a publicação. Publication. 282 
mm by 218 mm / 54 pp. Published by Kodoij Press, 2009. 
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infinito. Apresenta a classificação do sujeito humano como um colecionador sempre 

insatisfeito e à procura de mais uma peça para compor um todo sempre a ser 

contruído.  Interessante perceber como o Fordismo impôs ao mundo a lógica do 

infinito. 

 Em seus trabalhos, dentro de uma lógica taxonômica, observa o 

comportamento de espécies que, nesses dois trabalhos na sequência, apresentam o 

sujeito que os utiliza, consome e descarta, como no caso do Concrete Jungle (The 

birds). Dion opera através de um reenquadramento cultural dos objetos apresentando, 

através de sua organização espacial, suas configurações enquanto produto também da 

cultura, que apresenta o sentido do objeto nesse universo, para além do objeto em si. 

 

 
 

Fig. 17. Mark Dion.  Toys 'R.U.S' Série When Dinosaurs Ruled the Earth, 1995. Fonte: Catálogo do artista. 
PHAIDON, p.38. 

100 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As esculturas com objetos de Doris Salcedo instauram uma tensão interior 

através da dimensão da memória, o peso do tempo sobre o que nos parece 

imobilidade nas coisas. A maioria dos trabalhos da artista parte de testemunhos de 

vítimas reais da guerra na Colômbia.   

 Em todos os objetos, tanto os escolhidos pela artista quanto os doados pelos 

familiares, podemos encontrar cargas de histórias e, nelas, conotações simbólicas que 

buscam fazer memória do esquecido. Camas, cadeiras, armários, mesas, entre outros 

pequenos objetos de uso pessoal, são a presença, em fragmentos, da ruína ao mesmo 

tempo que são a testemunha de uma ausência humana. Nos levam a revisitar o 

ambiente doméstico e a traçar paralelos com as nossas coisas. Sobrevivendo a nós, 

eles agem como deuses domésticos, testemunhas oculares do tempo que insiste em 

nos ultrapassar. O cimento como petrificação da vida, faz dela monumento e sepulta a 

lembrança junto ao objeto; neles o tempo é massa que se impregna nas frestas, 

vincos, falhas. 

  

 
 
Fig.18. Mark Dion. Concrete Jungle (The Birds), 1992. 150 x 420 x 130 cm. Objetos descartados, 
animais empalhados. Fonte: Catálogo do artista, PHAIDON, p.117. 
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Fig. 19. Doris Salcedo. Intervenção urbana na 8ª Bienal de Instabul, 2003. Aproximadamente 1.550 cadeiras de 
madeira. 10 x 5,5 x 5m. Fonte: Cantos, cuentos, colombiabos, 2013, p. 20 entrevista com Hans Michel Herzog. 
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 Perceber as coisas nos faz, de alguma forma, desvendar certo funcionamento 

da vida, nossos hábitos repetidos na rotina diária tão banalizada que nos faz esquecer 

e tornar a repetir. Essa questão Mona Hatoum também salienta através do uso de 

objetos cotidianos em instalações que propõem dar a ver questões políticas, de gênero 

e sociais silenciadas pelo embrutecimento da vida contemporânea.  

 Por um outro viés da memória, trabalha o artista chinês Song Dong. Em 2009 

expôs no MOMA uma instalação construída com milhares de coisas que foram usadas, 

conservadas e guardadas por sua mãe ao longo de mais de 60 anos na mesma casa, a 

casa de sua infância. Essa ação cotidiana passou a acontecer após a fámília mudar 

 
Fig.20. Doris Salcedo. Sem título, 1998. Objetos em madeira, cimento e metal. 214 x 149.5 x 57 cm. Fonte: 
Cantos, cuentos, colombianos, 2013, p. 21 entrevista com Hans Michel Herzog. 
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bruscamente o estilo de vida – o pai de Song foi preso político durante a Revolução 

Cultural na China. Ela passou a guardar tudo, e a consumir as coisas até um ponto em 

que elas não desaparecessem para que fossem guardadas. Esse acervo, que poderia 

muito bem narrar a memória material de gerações na China, permaneceu por anos 

acumulado na casa onde o artista Song Dong cresceu. Após convencer a sua mãe, 

transformou a insistente acumulação em arte, através da montagem minuciosa de 

taxonomia, em que ele organiza os objetos por tipos: bacias, sapatos, barras de sabão, 

roupas, talheres, garrafas, caixas de remédio, escovas de dentes, ursinhos de pelucia, 

tudo que foi de uso da família ao longo dos anos e era devidamente organizado pela 

mãe. 

  

 Song Dong montou também, bem ao centro da instalação, uma estrutura inicial 

de uma casa que dá a dimensão aproximada de um dos cômodos da casa, oferecendo 

a possibilidade de comparar a dimensão local de origem. O acúmulo ressurge como 

gesto biográfico de um drama familiar do qual cada objeto revela uma presença e uma 

ausência; fala da vida com as coisas, através delas, fala a nós e às nossas coisas em 

nossas casas, pois é praticamente impossível não realizar em pensamento uma 

imagem de tudo que acumulamos em casa ou do que consumimos sem perceber. O 

hábito faz com que tudo desapareça.  

 
Fig.21. Song Dong. Waste Not, 2009. Instalação no MOMA. Fonte: site do The New York Times, matéria do dia 14 de 
julho de 2009.  
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BIBLIOTECA 

 

● A (Re)fábrica da Literatura 

 

  

 

 A (Re)fábrica faz surgir o Lugar Inventado, contexto que reivindica um olhar 

reflexivo no que há na fronteira invisível entre objetos e palavras. Que fronteira é 

essa? O que há entre as palavras e as coisas? A vida, o lugar, o cotidiano, a repetição, o 

hábito e o apagamento e, frente a isso, a necessidade da invenção como forma de 

reisistência.  

 Observando o que foi levantado até aqui, ouso dizer que o trabalho de 

(re)fabricar inicia com a percepção. Mas como é que fazem artistas e poetas para 

constantemente (re)inventar o mundo? O que há na arte e na literatura que faz com 

que consigam instaurar uma outra ordem ao mundo? 

 Para Georges Perec, tudo inicia ao interrogar o habitual; quando isso é feito, 

somos convocados a ver o infra-ordinário. "Nós vivemos, é claro, respiramos, é claro, 

nós caminhamos, nós abrimos portas, descemos escadas, sentamos em uma mesa 

para comer, deitamos em uma cama para dormir. Como? Onde? Quando? Por quê?" 

(PEREC, 1989, p.9). Mais que um método, filosofia poética para (re)pensar o mundo, 

Perec nos provoca a invenção de uma antropologia pessoal ou, no mínimo, a partir 

dela, (re)inventar novas formas de estar no mundo. Talvez seja essa, se é que existe 

uma, a maior das tarefas da arte e da literatura: a de nos (re)situar novamente à vida, 

iguais, mas diferentes. 

 Reinventar um objeto é criar novas formas de uso, e com elas também um 

manual de interferência naquilo que entendemos como realidade. Seguindo o Manual 

de Instruções de Julio Cortázar, ele nos convida à "tarefa de amolecer diariamente o 

tijolo, na tarefa de abrir caminho na massa pegajosa que se proclama mundo (2013, 

p.12)". Não é fácil observar o óbvio, desvendar o habitual, pois "como custa negar uma 

colherinha, negar uma porta, negar tudo que o hábito lambe até dar-lhe uma 

suavidade satisfatória. Quando o mais simples é aceitar a fácil solicitação da colher, 
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usá-la para mexer o café" (CORTÁZAR, 2013, p.13).  Atravessar o banal, criar uma 

fenda de entrada para verdadeiramente tocar as coisas, e isso se faz observando e 

questionando a vida.  Para isso, Cortázar cria uma crítica poética através de métodos e 

manuais, nos faz ver o banal de muitas formas, entre elas nas Instruções de como subir 

uma escada ou nas Instruções de como dar corda ao relógio.  É preciso reinventar as 

coisas, desafiar nossas certezas, nem que seja desaprendendo saberes, provocando 

novas experiências e com elas também uma consciência renovada do que chamamos 

de vida.  

 Tomar o partido das coisas, perspectiva que demarcava o ponto de vista de 

onde Francis Ponge percebia a vida e o homem, questão que fez com que Jean-Paul 

Sartre procurasse entender certo materialismo exacerbado do poeta, que cismava em 

se interessar pelo que era, a princípio, inumano. A aparente dicotomia entre o ser e as 

coisas que podemos pensar numa visada superficial, logo é posta em cheque pela 

exploração poética de Ponge que, ao atravessar as coisas e nomeá-las, dizê-las, 

reinstala a união sólida e definitiva entre o ser e as coisas. Em Ponge encontramos uma 

forma de descrição desviante, que não cuida somente das qualidades, mas do Ser. "E o 

Ser de cada coisa lhe aparece como um projeto, um esforço em direção à expressão, 

em direção a uma certa expressão com um certo matiz de secura, de estupor, de 

generosidade, de imobilidade" (SARTRE, 2005, p.244).   

 Se as coisas representam também nossa forma de perceber o mundo, talvez 

seja possível começar pelas insignificâncias, para aqui também lembrar Manoel de 

Barros nas pequenas coisas e seus desobjetos. Foi muito importante perceber na 

produção desse poeta a possibilidade de inversão de sentidos entre sujeito e objeto, 

ou seja, para Manoel de Barros, em Livro das Ignoranças, "as coisas não querem ser 

vistas por pessoas razoáveis, querem ser vistas pintadas de azul" (BARROS, 1993, p.70). 

O que pensam de nós as coisas? O poeta inverte a posição de quem sente e olha para 

algo, assim traça uma perspectiva invertida que inicia a partir do objeto.  Questão que, 

em Perec, aparece através de uma mudança de estatuto, do infraordinário como 

campo de sentido, o visível que nunca é percebido. É preciso lembrar aqui da "cisão do 

ver", que diz que aquilo que vemos também nos olha. "O que vemos - só vale - só vive 

em nossos olhos pelo que nos olha" (DIDI-HUBERMAN, 1998, p.29). Nos provoca, 

afeta, modifica. 
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 Talvez seja por esse motivo que encontramos na arte e na literatura um 

interesse pela objetualidade do mundo, pelas invenções, eficácia, utilidade, limites, 

esgotamentos, fracassos, precariedade das coisas, pois, na verdade, é através das 

coisas que observamos que encontramos o que ainda há de humano em nós. 

 Poderiam ser várias as abordagens a partir da palavra, como a poesia concreta 

e a capacidade de pensar a visualidade e a materialidade da palavra, mas na pesquisa 

meu interesse se deu por um viés que explora a objetualidade do mundo dando voz 

aos objetos, numa aproximação acentuada com a literatura e sua entrada no que é 

bem cotidiano, o lar, o morar, o sentir as coisas, expondo uma dúvida, uma 

curiosidade, uma procura.  

 Foi interessante observar também que o interesse pela objetualidade na 

literatura não se dá somente através da palavra, são vários os exemplos de escritores 

que fazem uso de desenho, coleta de imagens e objetos para a criação das ficções, 

para se aproximar o máximo possível de uma personagem, entendê-la de fato. De 

certa forma isto comprova uma ligação extremamente forte entre sujeito e objeto e, 

por que não reafirmar mais uma vez, a proximidade entre arte e literatura, pois 

poderíamos também aqui fazer o caminho inverso e ver o grande número de artistas 

que escrevem não só como método criativo, mas como resultado final dos trabalhos. A 

palavra é a ponte entre esses campos, seja escrita, falada, vista, tocada, imaginada... 

 O romancista turco Orhan Pamuk, para a criação do livro O museu da inocência 

(2008), recolheu inúmeros objetos, criando contextos, atmosferas de lugares e as 

personalidades das personagens a partir destes. Há, em meio à trama, uma coleção 

organizada também pelo narrador, e esse melancólico museu de objetos acaba sendo 

a versão em miniatura dos dramas sociais da época e das relações entre homens e 

mulheres no país. Os conjuntos de objetos que aparecem em cada capítulo revelam 

um caso de amor vivido por um homem de trinta anos na Turquia dos anos de 1970, 

expondo, através do romance e dos objetos, parte da memória material daquela 

época. Após o lançamento do livro, Pamuk construiu verdadeiramente o museu em 

Istambul, inaugurado em 2012, embora cada conjunto de objetos que aparece no 

museu tenha sido criado em concomitância com a escrita do romance. O museu real 

apresenta conjuntos de objetos e imagens organizados em vitrines e cada uma delas 
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refere-se a um dos 74 capítulos do romance, numa espécie de inventário em que o 

público e o leitor podem reconstruir os contextos narrados. 

 Após saber dessa experiência de Pamuk, pensei também no funcionamento das 

vitrines que crio, o quanto elas são contextos ficcionais em miniatura, e a proximidade 

e equivalência dimensional e imaginária que possuem com a espacialidade criada e 

suscitada pelo livro. 

 Minha produção como artista é desenvolvida a partir de objetos que já existem, 

me interesso por algo que ainda vive em cada um deles. Penso no sentido pelo qual foi 

feito tal objeto, qual prática de vida se fez nele, à qual uso a forma conduz? Quem 

poderia ser o sujeito que o possuía? Se fosse possível alcançar e ver qual memória esse 

objeto detém, o que nele descobriríamos? Essa prática me faz encontrar o sujeito no 

objeto. (Re)ligar novamente, ainda que como um exercício experimental, objeto, 

homem, mundo. Para isso utilizo o método da (re)fabricação que se dá efetivamente 

através da transformação do objeto e também de uma construção ou (re)fabricação 

através da palavra, em pequenos textos, verbetes, pequenas narrativas e descrições 

que ao final (re)inventam também um sujeito.  

 O objeto (re)inventado passa a ser instrumento de análise e investigação do 

mundo que, ao subverter a forma e a função, consegue explicar como é precária a 

estabilidade de tudo que acreditamos, como se a modificação física e textual de um 

simples objeto, tivesse a capacidade de fundar no mundo um espaço para as exceções, 

acasos ou improbabilidades. Ressalto, nessa operação com o objeto, o quanto este 

possui um devir humano, comprovando que todo objeto possui em si uma capacidade, 

potência infinita, mas também o seu avesso, o esgotamento e o fracasso, assim como 

cada um de nós.  
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● Um caminho entre diários 
 
 
 
 

 
 
   

 Lugar Inventado deriva do trabalho chamado Lugar Nenhum, no qual existe 

uma visão de mundo em colapso, ruína, em que tudo é mobilidade. A civilização 

mundial reduzida, precária e faminta segue o fluxo das autoestradas em busca de 

energia, calor e comida. Mantém-se assim por muitos anos até que algumas pessoas, 

cansadas de habitar o movimento, resolvem parar e resistir, reconstruindo com o que 

encontram no caminho a possibilidade de vida num Lugar Inventado.  

 Entre eles estão A Construtora de pontes, O Objetotecário e O Observador. 

Cada um à sua maneira procura reencontrar algo de humanidade no que restou da 

materialidade do mundo através de objetos cotidianos, pois percebem neles uma 

história narrada em fragmentos, uma forma de obter respostas e reconstruir um novo 

modo de vida.  

 A Construtora de pontes resolve parar e inventar a construção de um lugar. 

Para isso procura construir sentido onde há diferenças, extremos, distâncias, sempre 

na invenção de um objeto ou lugar, seja com as coisas encontradas, seja com as 

palavras. Ela gosta de habitar os livros. De lá inventaria, em desenho, objetos, e, neles, 

um sentido de lugar. Ela percebe a mudança de materialidade que há num lugar e 
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noutro, por isso entende a escrita como a construção minuciosa de um relojoeiro, 

assim como o desenho, em que linha por linha, ponto a ponto, um corpo muito leve 

passa a figurar. Para ela os dois meios são a primeira forma de o pensamento assumir 

um corpo no mundo.  

 O Objetotecário foi um arquivista do museu nacional e por hobby, ou para não 

enlouquecer, inventaria objetos cotidianos por intermédio da classificação em ordens 

e subordens, em verbetes, numa descrição desviante e digressiva que, ao falar dos 

objetos, fala da vida humana como ele a viveu um dia. Ternura, humor, melancolia e 

crítica atravessam seus textos organizados dentro de uma lógica-poética que revela o 

caos, o infinito e as limitações de qualquer forma de sistematização da realidade. 

Mesmo assim não deixa de todos os dias realizar o seu trabalho de coleta e escrita, 

pois para ele é preciso cuidar das coisas. Essa rotina diária o fez inventar a (Re)fábrica 

de objetos-lugares.  

 O Observador guarda algo raro – sobrevive nele o espírito do viajante que 

entende não só o valor de partir e chegar, mas principalmente o de estar. Por isso é o 

inventor da lentidão, procura restabelecer o tempo certo, que parte da experiência de 

estar verdadeiramente nos lugares. Lá ele olha, desenha e escreve como tentativa de 

compreensão sensível. Dos três, é o mais crítico em relação à realidade do mundo. Vê 

os objetos como fragmentos de um texto para ser lido; para isso procura inventar um 

duplo positivo de cada coisa, por meio de carimbos que viram marcas de sua passagem 

nos lugares e também geram na reprodutibilidade uma forma de denúncia mais 

silenciosa das mudanças nas formas de vida.  

 No meio da trama também participam algumas referências artísticas e teóricas 

reais, tomadas como personagens da história, assim como cenas narradas por alguns 

autores passam a pertencer ao ambiente ficcional, e para além disso, somam-se 

fragmentos de fatos reais e dados do mundo atual. Essa história aparecerá poucas 

vezes, por meio de páginas dos três diários, sempre no início de cada capítulo da tese, 

em narrativas, como fragmentos de um grande puzzle em construção. 
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Diários 

são inventários dos dias 

em narrativas da vida. 

Salienta-se, no entanto, que esta é 

uma obra ficcional e que qualquer 

relação com a realidade não é mera 

coincidência. 
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A Construtora de pontes ● 
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“Um vir a ser e perecer, um construir e destruir, 
sem qualquer acréscimo moral, numa inocência 
eternamente idêntica, neste mundo existe apenas 
no jogo do artista e da criança. E, do mesmo 
modo que a criança ou o artista brincam, brinca 
também o fogo eternamente vivo, construindo e 
destruindo, sem culpa – e esse jogo o éon joga 
consigo mesmo. [...] Não é um impulso sacrílego, 
mas o sempre renovado impulso de brincar que 
invoca novos mundos à existência. A criança, por 
vezes, deixa de lado o brinquedo: mas assim que 
começa a construir, encaixa e monta e modela de 
acordo com leis e ordenações que lhe são 
próprias". ● NIETZSCHE 
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Inverno de 2007, manhã do dia 11 julho. 
Localização: latitude 28°55'34'' sul e longitude 49°40'45''. 
 

 

 

  

 - Para onde todos estão indo? 

 Perguntei ainda menina ao ver mais um pássaro se chocar 

contra a janela. Era como se tivessem esquecido como se voa, para 

onde se voa ou o caminho de casa. Nós também tínhamos esquecido e, 

como os pássaros tontos daqueles dias, desaprendemos a ficar ou nos 

situar num lugar.  

 - Para onde vamos? Perguntei a meus pais quando me disseram 

para escolher o que levar comigo. Mas eu nem mesmo conseguia 

pensar, e parecia que todos estavam partindo para sempre. O que 

significa partir para sempre? Para onde vamos? 

 Tratava-se apenas de uma pergunta de criança. Poderiam ter 

respondido qualquer coisa ou então me dado uma resposta fantasiosa 

com um final ou chegada no melhor dos lugares. Tratava-se apenas de 

uma criança, no entanto eu parecia ser a única pessoa a ousar saber o 

destino da viagem. Não surgira nenhuma resposta, nenhum olhar, som 

ou ruído que pudesse me censurar ou inibir minha curiosidade. Não 

havia entre eles um que ainda possuísse esperança ou força para dar 

uma resposta. Eles, de fato, também não sabiam e sentiam uma 

vergonha profunda por não saber. 

 A resposta veio através de um caderno que encontrei em meio 

ao caos daquele dia, e mesmo ainda muito pequena, depois de algum 

tempo sem respostas, consegui aprender o que aquelas palavras 

significavam.   

 No caderno não havia nome algum, apenas uma série de sinais, 

nomes de constelações, desenhos, e uma descrição minuciosa de um 

lugar que passou a ser um refúgio na minha imaginação. Depois de ler 

a descrição passei a olhar para os lugares de uma outra forma, sempre 

que isso era possível, é claro.  
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 No dia que todas as casas saíram do lugar, nossas referências 

passaram a ser as estrelas, um endereço que se altera com as estações.  

O supermercado não fica mais na terceira quadra depois da padaria, 

logo que passávamos por uma casa rosa. A torre da igreja não está 

mais localizada em frente e bem ao centro do pórtico da cidade. 

 Telescópios, lunetas, bússolas, tornaram-se novamente objetos 

imprescindíveis. Estradas, rotas e caminhos transformaram-se em 

textos para serem lidos com extrema atenção. Usamos os caminhos 

exercitando a lentidão, já que nos é obrigatório o movimento. Os 

mapas precisam ser refeitos a cada dia, numa cartografia complexa 

que não conta somente com o que é visível, mas com tudo que se 

considera experiência. 

 Seguimos em frente como quem viaja sem rumo, sem pressa, 

sem sentido algum. Temíamos o que era possível encontrar no 

caminho, mas no fundo sempre restava uma pontinha de esperança de 

encontrar alguma cidade ainda no lugar. 

 Os comboios de cidades-móveis que encontrávamos no caminho 

traziam a confirmação de que o mundo inteiro se tornara movente. 

Encontrar mais casas-móveis no caminho, por pior que parecesse, 

ainda era um alívio, fazia com que nos sentíssemos acompanhados por 

mais algumas pessoas, ainda que naquela situação. 

 Ninguém explicava ou procurava entender, pois tudo parecia 

normal. Todos acreditavam estar seguros e amparados pelo Sistema.  

 Nunca sabemos o quanto a falta de perguntas pode naturalizar 

erros profundos. A mobilidade parecia a saída mais fácil, mais 

econômica, mais atual e em sintonia com o espírito da época, em que a 

tecnologia parecia oferecer tudo o que acreditavam ser fundamental: 

comunicação, informação, consumo, diversão, prazer. 

 A conexão garantia o sustento e a segurança das famílias, que 

se ajustavam às regras por sobrevivência num mundo cada vez mais 

em colapso ambiental. Habitar as estradas era uma solução para ceder 

o espaço das cidades às plantações de cereais, que garantiam a ração 

básica à qual todos os conectados tinham direito.  
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Inverno de 2007, manhã do dia 2 de agosto. 
Localização: latitude 27°35'49'' sul e a uma longitude 48°32'56".  
 

 

 

 

 Com um procedimento muito simples transformaram o mundo. 

As casas eram arrancadas do chão como beterrabas. Usavam 

ferramentas, tratores e caminhões para essa operação violenta. Tudo 

começava com um buraco profundo, que parecia vasculhar o solo em 

busca de uma raiz criada pelo tempo da casa no seu lugar. Era só 

começarem a cavar que sua cor empalidecia, as luzes eram desligadas 

e a casa, como um corpo que jaz, reaparecia como outra em cima de 

um caminhão. Este, após mergulhar no profundo buraco, reaparecia já 

anexado à casa, como se sempre tivesse existido assim.  

 No lugar da casa, ficava um buraco estranho que denunciava 

uma ausência que parecia doer, feito uma boca banguela que insiste 

em nos sorrir. Era melhor nem olhar, e foi o que muitos fizeram.  

 Para frente é que se anda! É preciso seguir o progresso! Tais 

frases feitas eram repetidas automaticamente, quase que como 

respostas para si mesmos. Junto à paisagem esburacada como num 

bombardeio aéreo, ficavam soltos por toda parte todo tipo de objeto 

que é possível se imaginar, principalmente os de maior tamanho e 

peso, mas também os mais frágeis, pois já não se ajustavam à nova 

forma de vida em movimento. Estranhamente, abandonar a fragilidade 

de algumas coisas embruteceu contundentemente o nosso viver. A 

paisagem era desoladora, e agravada pelo mar de objetos habitados 

por inúmeros animais de estimação que permaneciam ali deitados em 

cima de sofás e camas, por dentro de gavetas, como que à espera do 

retorno do dono ou da casa.  

 As pessoas partiam levando o necessário para a nova vida, mas 

como é típico do ser humano o acúmulo, até mais do que o apego, o 

percurso formava uma trilha feita de objetos, que pareciam 

derramados por um saco furado, feito farelos, grãos pela estrada.  O 
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extravio parecia ser a nova estética do mundo. Pouco a pouco também 

iam se desfazendo das coisas, por não se adequarem ao movimento, 

por ocuparem muito espaço, por pesarem em demasia e assim 

afetarem a estrutura da casa, que não foi inventada originalmente 

para essa vida. Por isso, junto a essa trilha de objetos, também ficavam 

pela estrada uma casa ou outra com estrutura comprometida. 

 No mundo restavam ainda poucas casas de alvenaria, como 

prédios históricos ou pontos turísticos; alguns deles, os de menor 

dimensão, também foram deslocados numa operação faraônica. Com a 

devastação da terra, a única forma de ter espaço para alimentar a 

população passou a ser o espaço de terra das cidades - dizem que foi 

por isso que as casas foram retiradas.  A estrada foi o único lugar que 

restou para habitar, mas com a condição de habitar o movimento e 

fazer dele também um meio de geração de energia. 

 Naquela época só algumas cidades possuíam arranha-céus, só 

as que podiam contar também com valioso Domo de Ferro, pois num 

mundo em guerras o céu se tornou um lugar pouco seguro, assim como 

o mar, que passou para o domínio de piratas sobreviventes da grande 

quantidade de lixo despejada no oceano.  Dizem que algumas poucas 

comunidades ainda restam no mundo, algumas ainda se pode até 

chamar de cidade.  As que restaram, só existem ainda por total 

dificuldade de chegar até elas via estradas ou por não possuir terra ou 

temperatura compatível para cultivo. Eu torço para que exista ainda 

algum lugar no mundo ao qual ninguém jamais esteve, mas quando 

lembro que já habitamos lugares fora da terra vejo que meu sonho é 

pouco provável. 

 Alguns dizem que a culpa pelo o que vivemos hoje começou 

quando cedemos mais espaço para os carros do que para os pedestres, 

quando erguemos mais viadutos do que praças, quando devastamos 

florestas para comer mais carne, quando passamos a acelerar nossa 

rotina para melhor rendimento do trabalho, quando passamos a 

chamar de lazer as horas de consumo em Shopping Center, quando 

começamos a levar o trabalho para casa e a casa passou a ser um 
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lugar como qualquer outro local do mundo. Quando se muda o meio de 

vida, se muda o modo de vida e isso envolve as coisas, construções, 

objetos e principalmente as pessoas. 

 

 

 

 

 

 
Primavera, manhã do dia 30 de setembro. 
Localização: latitude 27°35'49''sul e a uma longitude 48°32'56''. 
 

 

 

 

 Com o passar do tempo ninguém procurava mais nenhuma 

explicação, nossa luta passou a ser a sobrevivência e isso incluía 

encontrar uma saída. Em algumas noites nosso grupo, cansado do 

movimento, parava próximo à estrada, acendíamos fogueiras e 

ficávamos a olhar o céu. Esse era um momento em que uma pequena 

janela de esperança surgia. O sono é algo muito humano e os sonhos, 

ahh os sonhos!!! Estes nem o sistema consegue dominar, continuavam 

para alguns o seu maior patrimônio. Por vezes era possível dormir em 

camas, alguns até se davam ao trabalho de colocá-las com esforço 

para dentro das casas. Isso tomava muito tempo, mas valia o empenho, 

pois de que vale uma boa cama se é para dormir ao relento? Quando a 

casa parava eu só queria parar também, me permitir olhar a paisagem 

sem o movimento.  

 O que via provocava em mim o desejo de reconstrução, mas não 

havia tempo.  Por algumas vezes, improvisadamente me cerquei de 

coisas buscando construir um mínimo lugar que me acolhesse, que sem 

dizer me dissesse: sou o seu lugar, entre. Sou (de)morar, me faça um 

lar.  
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 Numa dessas noites dormi num sofá próximo à fogueira e 

sonhei com a minha casa de infância, como cheiro de pão que vinha da 

cozinha, com o som da água correndo pelas calhas em dia de chuva, 

com a lentidão desse espaço onde o tempo funda lugar junto da vida, 

um tempo compatível com a vida, com o corpo. Nesse sonho eu olhava 

para os objetos e eles pareciam falar de mim, era como se parte da 

minha história fosse vista através deles, era como se existisse um texto 

ali entre eles, através deles. Guardei esse sonho comigo como um lugar 

de fuga do mundo; não poderia contar a ninguém, pois sei que essas 

lembranças são tão fortes que muitos preferem esquecer, pois a nossa 

situação de extravio só nos permitia seguir em frente.  

 Na manhã seguinte, já atrasados, partimos em extrema 

velocidade na tentativa de encontrar o resto do comboio. As casas em 

movimento geravam a suficiência energética para sua própria 

locomoção. O movimento era convertido em eletricidade, moeda e 

ração, por isso era combustível e também garantia a forma de vida, 

pois parados não produzíamos nada que rendesse ao Sistema e se isso 

acontecesse não comíamos. Essa era uma das formas de trabalho, 

através da casa, que de certa forma, também trabalhava. Uma vez por 

semana parávamos nos Postos de Conversão onde um conector ligado 

à casa absorvia dela toda energia. 

 Das antigas profissões só restaram as que são úteis ou rentáveis 

ao Sistema e mesmo assim ocorrem em movimento e via internet - a 

única forma de contato-, já que quase não conversávamos mais uns 

com os outros em casa e nem fora dela, pois isso era tido como um 

comportamento subversor e éramos vigiados o tempo todo por 

câmeras de áudio e vídeo. 

 Naquele dia nosso atraso era muito grande, andamos por horas 

sem descansar, mas paramos ao avistar um senhor na beira da 

estrada, sentado em algumas caixas empilhadas e segurando uma 

caixa sobre o colo. Era um risco parar para falar com estranhos, 

poderia ser uma armadilha. Pedir carona ou ajuda era algo típico dos 

ladrões de casas, mas um senhor cansado e sozinho não parecia 
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oferecer risco. Além do mais, ele estava debaixo do sol quente do meio 

dia e quando cansávamos, outro atributo humano, lembrávamos que 

nosso corpo tinha limites, o que ajudava a também olhar os outros 

como iguais.  

 Vimos que não havia mais ninguém com ele e resolvemos parar. 

Nós, os cinco passageiros da casa, descemos para ver do que se tratava. 

Aproximei-me e perguntei: 

 - Está tudo bem com o senhor? Qual o seu nome? 

E ele respondeu: 

 - Eu não lembro, mas minhas coisas mostram as iniciais WB. 

Não sei como vim parar aqui e resolvi ficar à espera de alguém que 

passasse pela estrada.  

 Um silêncio tomou o local por um momento, pois todos viram 

que se tratava de um louco, na verdade Tonto ou Perdido - era assim 

que chamávamos alguém já perturbado pelo movimento ou extraviado 

pela vida. Isso era muito comum naquele tempo. Víamos muitas 

pessoas sozinhas vagando, sem saber mais de onde vieram e para onde 

ir.  

 - O que o senhor tem aí? Perguntou o primeiro motorista da 

casa, já interessado nas coisas que estavam como ele. E ele respondeu: 

 - Levo comigo apenas livros e uma caixa de costura. 

 Todos se olharam e imediatamente o motorista disse: 

 - Essas coisas não nos interessam, são inúteis e pesam muito. 

Lamentamos, mas o senhor não pode vir conosco, estamos com a 

lotação no limite e atrasados.  

 No mesmo momento interferi dizendo:  

 - Deixem-no ficar, me responsabilizo por ele. Preciso de objetos 

de costura para fazer reparos em minhas roupas e posso consertar as 

de vocês também. Os livros, já que são pesados, mas pequenos, podem 

servir de lastro na parte traseira da casa que balança tanto que já está 

fragilizando a estrutura a ponto de não ter mais conserto, a não ser 

parando por alguns dias.  
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 Definir os livros como pesos, foi algo difícil de dizer, mas eu 

sabia com quem estava lidando. Como não pareciam ainda 

convencidos, falei:  

 - Esse senhor pode nos ajudar a guiar a casa à noite quando 

estivermos cansados.  

 E então, aí sim, tudo parecia solucionado, já que havia 

encontrado na acolhida do Sr. WB uma solução para nossos problemas. 

Assim era a lógica do mundo, pautada sempre numa utilidade para 

tudo. Ninguém reclamou, ele subiu na casa e seguiu conosco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primavera de 2007, manhã do dia 4 de setembro. 
Localização: latitude 27°35'49'' sul e a uma longitude de 
48°32'49''.  
 

 

 

 

 Naquela tarde eu fui a motorista e o Sr. WB fez questão de me 

acompanhar na cabine, pois sabia que eu também era responsável 

pelo turno da noite. Se sentia muito agradecido e ficava nítido o seu 

desamparo. 

 Durante a viagem avistamos atrás de um rio um grande galpão 

na região de um antigo aeroporto. Acima da porta estava escrito 

(Re)fábrica de objetos. O senhor que estava há algumas horas calado, 

ao ver essas palavras me disse:  

–Se existe algo realmente necessário ao mundo é a mudança na 

forma de olhar as coisas.  
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 Contei a ele que dirigia sempre nesse horário, pois procuro há 

alguns anos por um lugar na paisagem, uma paisagem descrita no 

caderno que encontrei quando criança, no dia em que partimos para 

sempre. Ele encantado pelo meu sonho de lugar, pareceu muito 

interessado e me perguntou como era a descrição. Expliquei que ela 

era muito curta, mas potente o suficiente para me fazer continuar 

procurando o lugar ou o dono do caderno. Mas dizia assim: "Onde um 

grande ipê amarelo parece ser o dono da coxilha e uma estrada muito 

pequena leva até uma casinha simples com chaminé alta e janelas 

estreitas. Do alto da coxilha há um grande cipreste italiano, como uma 

seta apontando a foz de um rio largo por onde uma pequena barca faz 

duas vezes ao dia o trajeto para o outro lado." Algo assim!  

 - Uma bela imagem para se estar, disse ele.  

 Era um daqueles instantes brevíssimos antes do sol se pôr, 

quando ele aparece como uma moeda gigante e dourada na linha do 

horizonte. Um instante de silêncio mágico, que minha avó chamava de 

A hora do Anjo.   

 Nesse momento, enquanto eu dirigia, ele abriu a caixa de 

costura e mergulhou a mão num emaranhado de linhas, fitas e sedas e 

pegou um pequeno dedal vermelho posicionando-o contra a luz 

dourada do sol, mexia como se observasse uma jóia rara, como se 

através do dedal existisse uma resposta. Naquele momento senti que já 

tinha visto aquela cena e logo tive a certeza: eu havia lido ela. Não 

resisti e precisei perguntar: 

 - Qual é seu nome mesmo? 

 E um tanto assustado, com uma nítida desconfiança na voz, ele 

respondeu:  

 - Pelos objetos que trago comigo, me chamo WB! 

 Uma lembrança muito forte veio em meu pensamento, me 

deixando apavorada, o que me fez frear a casa na hora.  

 - O que houve? Perguntou ele! 

 E logo todos da casa já vieram ver o que estava acontecendo. 

Ainda sob impacto disfarcei e disse que um cão havia cruzado a 
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estrada, mas que estava tudo bem. Seguimos mais alguns quilômetros 

em silêncio, mas minha cabeça não cessava de rever, revisitar a cena 

que eu havia lido acontecer ali naquele momento. Pensei e repensei e 

precisei perguntar, pois se ele fosse mesmo um Tonto nem ligaria, meu 

devaneio seria algo para ele natural. Então fui logo dizendo: 

 - Li um livro há menos de uma semana nas ruínas de uma 

Catedral. Havia lá uma estante inteira de pé, me aproximei e escolhi o 

livro pelo título, quase como quem procura uma resposta num oráculo. 

Encontrei um que se chamava Rua de Mão Única, achei o título tão 

peculiarmente ligado ao que estamos vivendo que não resisti, precisei 

trazer comigo e ler. Nele tinha um capítulo chamado A Caixa de 

costura, com um trecho que narrava em detalhes o que o senhor 

acabou de fazer.  

 Ele assustado ficou repetindo enquanto olhava o dedal 

vermelho pálido em seu dedo: 

- Rua de Mão Única? Se sou o autor escrevi sobre minhas coisas? Não, 

não moça, não pode ser. Sou um vendedor de livros infantis, é o que 

levo comigo nas caixas, essa deve ser a explicação. Essa caixa de 

costura me lembra algo que me faz voltar para casa, me lembra da 

minha mãe, mas confesso que não sei como ela veio parar comigo.  

 Ficou fazendo mil perguntas, enquanto seguíamos reto na 

estrada sem fim, depois de um tempo ele disse: 

 - Engraçado a minha possível história vir da sua relembrança e 

não da minha. Por que eu esqueceria de mim? Olho esta caixa e sinto 

que é minha, mas não pode ser. O que eu faria com uma caixa dessas 

nesse lugar? Devo ter pegado essa caixa por engano, pois nela não há 

nenhuma inicial de nome. A última imagem de que recordo é de estar 

atravessando um canal numa barca, com mais pessoas, deve ser isso, 

peguei junto com as outras caixas. Acordei na beira da estrada com 

minhas coisas, devo ter bebido e me deixaram lá, mas não sei nem que 

lugar é esse, estamos perto da Catalunha? 

 Respondi:  
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 - Senhor, caso tenha dormido, perdeu muitos anos e 

acontecimentos, o mundo não funciona mais sob essa lógica. Não sei ao 

certo onde estamos, sei que estamos na América do Sul, pois os 

continentes são as únicas coisas que não mudaram de lugar. Esse lugar 

chamam de Lugar Nenhum. Deram esse nome quando extinguiram as 

fronteiras e os nomes de cidades, estados e países, e viramos uma só 

comunidade global, pois nossa língua e moeda já eram a mesma, a 

economia também já estava completamente globalizada e unir tudo 

parecia ser a saída para abrandar as constantes guerras. 

 - Guerra? Perguntou ele.  

 - Sim, a Grande Guerra Mundial, com todos os países envolvidos, 

respondi. 

 - Você fala da Segunda Guerra Mundial? 

 - Não, essa já aconteceu há bastante tempo, falo da Grande 

Guerra.  

 Logo em seguida disso ele apagou, mas continuava vivo, pois 

seguia roncando ao meu lado enquanto eu dirigia. Mesmo parecendo 

mais do que nunca um caso típico de um Tonto, a dúvida ainda me 

ocupava tanto o pensamento que nem vi as horas passarem.  

 Quando mudamos o turno de direção da casa, fui correndo ver o 

livro, pois a conversa com aquele senhor havia me deixado preocupada 

mais comigo do que com ele. Mas eu tinha certeza de ter lido aquela 

imagem que eu vi acontecer na minha frente. Sempre gostei de fazer 

dos livros um lugar, percorrê-los como quem visita uma casa, da porta 

de entrada, todas as peças até o quintal. A escrita vira imagem 

facilmente no meu pensamento, então tenho certeza de que li o que 

acabara de acontecer.  

 Nesses tempos difíceis, para quem ainda sabia ler, e isso 

significa mais do que ler caracteres numa língua conhecida, a leitura 

era um alento para além dos sonhos; os livros eram como um lugar 

possível de habitar, mas tínhamos o tempo corrido como o maior 

desafio, então a leitura tornou-se uma prática quase extinta.  
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 Corri até meu armário, peguei o livro e vi a data da primeira 

edição, 1928. Não era possível, ninguém viveria tanto! Mas daí lembrei 

que já tinha ouvido rumores dos casos estranhos de que tanta 

mobilidade no mundo havia causado alterações magnéticas no tempo 

e no espaço. Pesquisei na internet, com certo receio de que alguém do 

Sistema percebesse o meu interesse de pesquisa, por isso pesquisei de 

tudo um pouco e sobre um escritor chamado Walter Benjamin. 

Descobri que ele tinha formação em filosofia, que foi um dos grandes 

pensadores do início do séc. XX, um dos primeiros a perceber as 

modificações das metrópoles e a fragmentação da experiência, que 

havia escrito sobre o modo de vida a partir das suas coisas, justo 

quando ela estava prestes a mudar e desaparecer. Entre outras 

questões, foi um dos primeiros críticos da lógica do capital e da 

serialização, impondo-se também em campos como o da arte e da vida. 

Vi também que morreu tentando fugir da perseguição nazista e que 

infelizmente, em pânico, havia se suicidado.  

 Neste mesmo momento a casa parou, era o momento de 

repassar e converter a energia acumulada pelo movimento. Havia uma 

fila muito grande de casas aguardando para a conversão. Aproveitei 

que todos haviam desembarcado da casa, para conversar em 

particular com o Sr. WB. 
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Primavera de 2007, manhã do dia 5 de outubro. 
Localização: latitude 27°35'49'' sul e a uma longitude 
de48°32'49''.  
 
 

 

  Vi o Sr. WB sentado sobre as caixas de livros que carregava 

consigo, entre eles livros infantis, coleção de figurinhas e versões muito 

antigas de clássicos da literatura. Ele, além de filósofo e escritor, era de 

fato um colecionador, um colecionador de si, pois tudo naquelas caixas 

tinha uma explicação na vida. Era como se ele fosse um arqueólogo da 

própria história de vida, uma outra forma de biografia, fazia dos livros 

belos gabinetes de papel. 

 - Podemos conversar? 

 Antes que ele dissesse qualquer coisa, antes que eu tivesse que 

contar sobre o que eu havia descoberto, deixei os livros dele que eu 

trazia comigo, as pesquisas feitas, pois tanto os livros quanto as 

pesquisas traziam sua biografia e comentários sobre o seu trabalho. 

Rua de Mão Única estava entre os três volumes que eu havia pegado na 

biblioteca e ali talvez ele encontrasse o caminho de volta, ou onde tudo 

havia parado. Saí da sala deixando-o sozinho com seus atordoados 

pensamentos, e temi o que poderia acontecer após receber a notícia.  

 Eu também não sabia o que fazer, já estava há alguns anos 

viajando sem encontrar mais ninguém conhecido, estava numa casa 

com pessoas completamente transformadas por essa vida movente. 

Vida cuja casa-máquina garantia pessoas cada vez mais objetificadas 

servindo ao Sistema, e tudo isso parecia tão sem sentido, mas era a 

nossa única forma de governo e política.  

 Caso descobrissem a verdade sobre o senhor WB, não o 

aceitariam na casa, pois para o quê serviria um escritor e filósofo num 

mundo como aquele? Ainda mais alguém perturbado por sua história 

particular, ele seria dado como um Tonto. Ao conhecê-lo passei a 

repensar tudo o que eu sabia sobre os Tontos.  
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 Quanto a mim, também extraviada, sabia que só estava viva por 

saber consertar as coisas. Isso aconteceu ainda quando eu era criança 

e possuía paciência e mãos pequenas. Me chamavam de A Construtora 

de pontes, por descobrir alguma forma de percorrer qualquer caminho, 

por pior que ele parecesse, mas principalmente por criar formas de 

diálogo. As pessoas não conversavam mais, se fecharam tanto que se 

constrangiam de dirigir a palavra a alguém. Isso eu fazia, com medo, 

mas fazia, pois sabia que por baixo de uma densa manipulação da vida, 

enrijecimento da alma, ainda existia neles algo de humano.  

 Estava claro que já tinha chegado ao meu limite e que eu 

precisava mudar a vida. Quando parávamos para converter a energia 

da casa, por várias vezes ouvi boatos de pessoas que resolveram parar 

e viver uma vida sedentária novamente. Para essas pessoas, não havia 

assistência alguma, não possuíam cidadania, não tinham direito a 

nada e só podiam habitar terras que não interessavam ao Sistema. A 

maioria delas estava poluída ou repleta de ruínas em risco, mas por 

pior que parecesse esse cenário, ainda assim eu sentia o desejo de 

parar e tentar consertar as coisas.  

 Fiquei sentada no telhado da casa, vendo o sol se pôr mais uma 

vez. E isso, por melhor que fosse, era como se todos os dias fossem 

iguais. Mas dessa vez avistei uma pessoa fazendo o mesmo que eu, 

observando o mundo ao redor. Era um senhor alto, grande, parecia 

declamar uma poesia estranha em cima do telhado. As pessoas 

estariam despertando? Talvez. Decidi naquele momento que assim que 

eu encontrasse o lugar ou que o lugar me encontrasse, eu iria ter 

novamente uma casa como na minha infância. Me lembrei da 

(Re)fábrica de objetos, e essa lembrança me pareceu um bom 

(re)começo. 

 Nesse momento aparece o Sr. WB, ele tinha ficado por três 

horas fechado no quarto. Chegou perto e me olhou com uma tristeza 

absurda, mas uma dignidade que poucos tinham naquele lugar. Me 

devolveu o livro Rua de Mão Única e, me disse:  
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 - Não falaremos mais sobre o ocorrido, isso já foi feito por mim, 

pela história, pelos meus amigos. Se estou aqui é porque existe um 

motivo e o presente é sempre uma forma de salvar o passado, talvez 

agora reinventando um futuro. Acho que encontrei o lugar descrito no 

caderno. Olhe além da janela da pintura de Antonello de Messina. Lá 

tem a casa, a coxilha, a estrada, o cipreste italiano e um rio onde duas 

pessoas pescam num lago.  

Abri o livro e havia um cartão postal com uma pintura de nome 

São Jerônimo em seu Gabinete, no verso tinha uma anotação:  

O que é a vida? 
 Onde ela habita?  

Ao inventar o Lugar  
os seres humanos respondem a questão.  

●Michel Serres 
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Fig. 22. Antonello de Messina, São Jerônimo em seu gabinete, c. 1475-6. Óleo sobre madeira, 46cm x 36,5cm. National 
Gallery, Londres. Fonte: O livro da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. As três imagens na sequência são desconstruções 
realizadas durante os estudos para a construção do gabinete poético urbano.  
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O escritório é um móvel de madeira colocado sobre os ladrilhos 
de uma catedral. Repousa sobre uma plataforma que é 
acessado por três etapas e inclui principalmente seis estantes 
cheias de livros e vários objetos (principalmente caixas e um 
jarro), na superfície de trabalho, a parte plana que sustenta dois 
livros, há um tinteiro e uma pena, e na parte inclinada que o 
livro sagrado é lido. Todos os seus elementos são fixos, ou seja, 
constituen o próprio mobiliário, mas também sobre o estrado 
há um assento no qual está sentado no santo, e uma arca. [...] 
Todo o espaço é organizado por entre e ao redor deste móvel (e 
o móvel se organiza por entre e ao redor do livro): arquitetura 
glacial da Igreja (a nudez de seus ladrilhos, a hostilidade de seus 
pilares) fica anulada: suas perspectivas e suas verticais, já não 
delimitam o lugar único de uma fé sublime; só estão presentes 
para dar a mobília sua escala, permitir sua inscrição: e no centro 
do inabitável, o móvel define um espaço domesticado que os 
gatos, livros e homens vivem com serenidade.

1
 ?  Georges Perec 

	

Ã��� �� �  ������ � ��� ��������� Ã� 
não poderia mais dispensá‐la (dito 
depressa) talvez eu pudesse dispensá‐
la, minha escrivaninha sobre os 
joelhos, os pés postos sobre alguma 
alta pedra. Mas a mesa, nela ponho 
também o cotovelo (esquerdo) e nela 
exponho todo um conjunto de 
aprestos, cinzeiro, tabaco, lápis 
outros. ?  Francis Ponge 
	

                                                           
1 Tradução nossa.  132

NO ESCRITÓRIO



 

 

 

 

 Desde que conheci esta pintura, por várias vezes fiz em pensamento sua 

desconstrução. Se chama São Jerônimo em seu Gabinete, uma obra de Antonello 

Messina (1430—1479). Tão pequena, profunda e elaborada em alegorias que noscriam 

dispersões, desvios como se nos movesse para o espaço da imaginação de quem está 

ali dedicado à escrita ou à leitura. O que lê São Jerônimo? Desconstrua parte por parte 

do lugar até chegar naquilo que o fundamenta, no exato lugar onde o ser se encontra 

e, então encontre aquele objeto que lhe confere todo o sentido.   

 Antonello de Messina só nos deixa definida e por inteira, sem nada ali faltar, 

uma resposta: o pertencimento de São Jerônimo ao seu lugar.  Constrói seu gabinete 

ao fazê-lo habitar aquele espaço, não só pela sua presença, mas por cada objeto seu 

ligado às suas rotinas. Tudo ali lhe pertence, até mesmo a catedral, a cidade lá fora e 

também o voo dos pássaros. 

 Esta pintura agrupa e organiza desde a biografia, alegorias, lendas, histórias, 

até mesmo o infinito através das janelas.Tudo ali se apresenta em partes, minúcias que 

Georges Perec (1999) tão bem descreveu inventariando, quase em forma de lista. 

 No entanto, é um espaço curioso, pois algo lhe falta na sua mais perfeita 

completude. Se gabinetes são espaços normalmente intimistas, reclusos, silenciosos, 

protegidos dos ventos e de movimentos excessivos, esse espaço parece resultado de 

um corte de anatomia científica. Não parece completo, não lhe faltam paredes? Talvez 

se trate de um espaço em vias de ser, que deixa ver através da parede invisível o que lá 

se passa, se pensa e se imagina. 
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 O espaço frio e profundo, ressaltado pela perspectiva tão bem demarcada 

através dos ladrilhos, torna-se um espaço possível através do que parece ser um lugar 

praticado. No habitar e povoar esse lugar com seus objetos, o personagem da pintura 

torna esse espaço um espaço acolhedor onde “os gatos, os livros e os homens habitam 

com serenidade”(PEREC, 1999, p.132). É por isso que gosto de olhar para essa pintura, 

sempre me remete a uma questão muito antiga na história do homem: a construção 

do seu lugar no mundo. 

 Ela data de 1475, foi pintada por vários artistas como um tema que 

representava certa maturidade profissional. Esse interesse vinha do grau de extrema 

dificuldade, pois numa única cena teriam que unir tantos objetos, alegorias que 

apontam a biografia de um homem que andou pelo mundo. Seu gosto pelos livros 

aparece quase em todas as imagens criadas para sua representação, onde sempre 

vemos também a presença da cruz que o repreende por demorar, procrastinar o 

trabalho de tradução, isso por gostar em demasia de literatura romana. Foi pintada 

num período em que seria pouco provável que alguém tivesse o seu próprio quarto. 

Como se trata de um religioso eremita, Messina o coloca num ambiente de 

reclusão,silencioso, num clima de afastamento do mundo. 

 As casas da época tinham poucos cômodos. A peça principal era normalmente 

usada como sala de visitas, cozinha, e muitas vezes também como quarto; 

transformava-se repetidamente ao longo do dia, por isso o mobiliário também se 

modificava ou podia ser desmontado, adaptando-se às rotinas da casa. Isso comprova 

que hoje nossos objetos escamoteáveis não são tão inovadores assim. 
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A ideia de privacidade surgiria mais de 100 anos depois, com a criação de 

cômodos individuais aos quais deram o nome de “privacidades” e com essa nova 

forma de morar nascia também a ideia de intimidade. Faço essa breve abordagem, 

pois pesquisando a memória material se torna possível compreender o quanto a forma 

de habitar condiciona toda uma outra forma de relação com os objetos, os seres, as 

relações sociais, e a construção familiar. 

É preciso lembrar, contudo, que São Jerônimo foi um viajante e que existe no 

título desta pintura a palavra gabinete, derivada do francês cabinet, em italiano 

studiolos, o que altera a percepção sobre esse lugar. Os gabinetes tinham uma 

utilidade bastante peculiar. Surgem na Idade Média para abrigar relíquias, raridades 

tomadas em conquistas e guerras, e mais tarde, por volta do séc. XIV,passam a abrigar 

excentricidades, curiosidades, descobertas científicas de homens de recursos e 

conhecimento (BLOM, 2003, p. 32-33). 

 Por volta do séc. XVI amplia-se o número de colecionadores e, por conseguinte, 

o número de studiolos, que já não correspondiam somente a acolher a exuberância do 

novo em todas as suas formas estranhas, mas também à instauração da cultura da 

curiosidade, prática sempre contida e rechaçada pela Igreja Católica. Em certa medida 

tinham razão em se preocupar, pois após ver tantas coisas, tanta diversidade, como 

manter o mundo limitado dentro das fronteiras de um único modo de pensamento? 
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Os já conhecidos nesse período por Gabinete de curiosidades, 300 anos mais tarde 

seriam um verdadeiro motor da secularização. “Coleções de naturalia de animais, 

plantas e minerais, multiplicaram-se pela Europa, cada um constituindo uma 

enciclopédia da natureza, de conhecimentos que não dependiam mais da Igreja” 

(BLOM, 2003,p. 36). 

Numa Europa cada vez mais secularizada e capitalista, com a mudança dos 

feudos para a vida nas cidades, surge entre 1600 e 1740, principalmente em Amsterdã, 

uma nova forma de Gabinete de curiosidades: os armários particulares de 

curiosidades. Fruto do grande prestígio que esse cômodo exercia nas residências 

acabou virando objeto que muitos poderiam ter, até mesmo na versão de miniaturas 

para casas de boneca. O armário tornou-se parte integrante do interior holandês, a 

começar pelo guarda-louça encontrado até hoje nas casas holandesas.   

 A invenção de um lugar nascia de uma nova forma de agir com as coisas, os 

gabinetes aos poucos foram abrindo espaço para os museus, cada vez mais numerosos 

e maiores. Essa nova forma de agir com as coisas,colecionando-as e inventariando-as, 

essa prática material gerou também um objeto que além de preservar também 

organizava a coleção de todo aquele apaixonado por curiosidades, seja um bibelô 

vindo da China ou uma pequena concha menor do que o polegar. Um objeto inventa 

uma ação e neles a invenção de um novo sujeito: O colecionador. Alguém que, 

segundo Benjamin, estabelece “uma relação com as coisas que não põe em destaque o 

seu valor funcional ou utilitário, a sua serventia, mas que as estuda e as ama como 

palco, como cenário de seu destino”(BENJAMIN, 1987,p.28). 

 Maria Esther Maciel explica porque essa inversão acontece dizendo que "as 

coisas quando tomadas a partir de seu valor de uso, funcionam apenas como 

extensões da vida prática, à diferença das que são definidas pela coleção, já que neste 

caso a extensão é invertida, servindo para colocar a vida e o ambiente na esfera do 

cenário pessoal”(MACIEL, 2012, p.35).  

 Uma coleção se configura assim como uma história íntima de seus autores, o 

que Philipp Blom designa como “Teatro da Memória, uma dramatização e uma mise-

en-scène de passados pessoais e coletivos, de uma infância relembrada e da lembrança 

após a morte”(2003,p.219). A coleção garante a permanência dessas lembranças ao 

fixar-se num espaço comum com os objetos que as evocam.  
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Fig.23. Domenico Ghirlandaio, 1478.                               Fig. 24. Albrecht Dürer, São Jerônimo em seu Studio, 1514. 

 

 
Fig.25. Museum de Ferrante Imperato, 1599. Gravura de FerranteImperato, Dell’historianaturale. AshmoleanMuseum, 
Oxford. 
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Fig. 26. J.G. Haintz, Armário de colecionador, pintura a óleo, 1666. 115cm x 93 cm. 

 

 
Fig. 27. Domenico (c.1620-c.1699), Trompep"loeil Cabinet de curiosités, Opificio delle Pietre Dure – Florença. 
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ALMOXARIFADO 
    

 
● INVENTARIAR, CONTER, MOSTRAR: 
lugares de arquivamento, memória e reinvenção 
 
 

 
 

 
  Vi a pintura de São Jerônimo em 2010 no National Gallery em Londres, me 

chamou a atenção o quão pequena e infinita era, uma obra de extrema capacidade de 

ilusão de profundidade. Como algo tão pequeno pode organizar e representar tantas e 

tão diferentes coisas? Como um lugar pequeno pode ser infinito? O gabinete se 

mantinha quase como um enigma no pensamento. Certamente por se tratar de uma 

alegoria, cada objeto da pintura fez parte de uma seleção, uma lista, um inventário 

minucioso elaborado por Antonello de Messina.  

 Gabinetes são espaços de coleção, o de São Jerônimo reunia sua coleção e era 

também local de trabalho.Passei então a entender esses espaços como algo também 

muito próximo aos espaços de atelier, pois haviam surgido como studiolos, lugar onde 

também nos cercamos de nossos interesses, nosso inventário particular, composto por 

nossas paixões, materiais, livros, escritos, desenhos, objetos... 

 Hoje, escrevendo a tese e procurando pensar os gabinetes, retorno no tempo 

uns quinze anos, pois no início de minha trajetória como artista conheci um lugar 

assim, exatamente assim, em 1999. Falo de um trabalho da artista, professora e 

pesquisadora Maria Ivone dos Santos. Seu trabalho nos convida a pensar a 

possibilidade de construção de um lugar, como ela mesma diz,"de memória, que 

guarda, articula e expõe diversos modos de existência de nossa obra" (SANTOS, 

2004,p.274). Trata-se de Cabine de projeção, trabalho de 1998, construído para pensar 

os tantos modos de projeção que abarcam a produção da artista, enfatizado no 

próprio gesto de "projetar", um lugar específico para esse fim. Embora reduzido, 

medindo 180 x 180 x 220cm, era um espaço que se ampliava através das projeções de 

imagens que partiam do seu interior, através de duas fendas nas laterais. 
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 No interior encontrávamos objetos para notas, desenhos, alguns textos, 

documentação fotográfica, materiais de divulgação das exposições.Construíam uma 

atmosfera de um atelier-instalação,ou, como a própria artista indaga: a cabine seria 

um museu ou um ateliê? Pois expunha uma infinidade de informações abertas e 

manipuláveis pelas quais era possível vaguear. Esse vaguear instaurava o que ela 

comenta em seu texto, o espaço como uma "caixa craniana".Quem naquela atmosfera 

penetrasse, entraria num universo repleto de suas referências, sua biografia e de um 

inventário do próprio funcionamento da obra.  

 A projeção de imagens nos levava também a essa percepção, como um 

pensamento que estendido para fora, para o mundo, nos leva junto dele. Podemos 

pensar que na obra de Antonello de Messina, todo o entorno, as alegorias como 

projeções do pensamento, nos transportam para uma história e, se aproximam desse 

lugar inventado por Maria Ivone, repleto de imagens e suas dispersões, mas também 

de memória e arquivamento.  

 Na medida em que o trabalho ia acontecendo,o registro de sua ação em 

diferentes locais e situações ia preenchendo o seu interior com atualização de 

imagens, um verdadeiro arquivo vivo. Essas atualizações criavam um ritmo de conter e 

mostrar e faziam do lugar um atrator de imagens, lembranças e ao mesmo tempo seu 

próprio dispositivo de apresentação através do conteúdo do seu interior e do que dele 

partia para o lado de fora. Isso me faz pensar quão especial é um espaço de atelier, 

quanto tudo ali instaura um processo de reflexão entre nosso pensamento, vida e 

mundo. 

 A Cabine foi uma forma de instaurar para a própria artista a visualização dos 

tantos modos de projeção na sua prática artística, pois a Cabine ativava formas de 

documentação e arquivamento ao mesmo tempo que criava e atualizava memórias. 

Cabines e Gabinetes, aqui falamos de palavras irmãs, são construções elaboradas, 

minuciosas e complexas, em que cada objeto, documento, imagem possui uma relação 

com o todo e com nossa forma de pensar e criar. 

 No interior da Cabine de Maria Ivone, havia também duas foto-anotações de 

imagens de casas pré-fabricadas, lugares ainda sobre trilhos aguardando um lugar para 

se fixar. Para a artista, essas imagens suscitavam um lugar em processo, algo muito 

próximo de seus questionamentos, algo também explorado por esse trabalho que 
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pode ser levado e reconstruído em qualquer outro lugar, pois possui autonomia do 

espaço onde se fixa. Contudo, pelas imagens que vazam, tenciona o espaço de entorno 

agarrando-se a ele com linhas luminosas de conexão.   

 
Fig. 28. Maria Ivone dos Santos. Cabine de Projeção, 1998.  Vista geral. Cabine em MDF, 1880 X 
180 X 220cm. Dois projetores e diversos documentos. Imagem da exposição Remetente, Espaço 
Ulbra, Porto Alegre. Foto: Hélio Fervenza. Fonte MUVI.  

 

 

 
Fig.29. Maria Ivone dos Santos. Cabine de Projeção (interior da cabine) Documentos 
apresentados no interior da cabine. Construção em MDF, lâmpada fluorescente (parede frontal 
interna), dois projetores de slides (suportes nas laterais internas). 180 x 180 x 220 cm. 
Exposição Remetente – Porto Alegre – 1998. Fonte: Arquivo da artista. 
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 Entre as imagens, havia outras que demarcavam a total inseparabilidade entre 

arte e vida, nelas um prenúncio de vida nova aparecia através de imagens de mãos e 

de uma de seu ventre. O ventre também poderia ser pensado como uma pequenina 

cabine que guarda a luz. As formas e as imagens conversam e nos levam criando 

digressões e aproximações. O escuro da sala nos faz perceber quão vazio é o fora e 

quão intenso, quente e potente é o dentro. A todo o momento uma experiência de um 

dentro/fora nos permite pensar na reversibilidade e total dependência dessas 

relações. Projetar/pensar, construir/gerar, o que está fora também está dentro, mas 

ocupando outra materialidade e forma, que a cabine instaura como experiência.  

 A imagem da própria cabine também vazava pelas fendas e se projetava para 

fora em imagens do "objeto-lugar", imagem da imagem, colocando em abismo a 

imagem e sua projeção como prolongamentos do pensamento, como arremessos ao 

futuro, um outro devir, como potências criadoras. 

 Arremessos ao futuro podemos entender também como um gesto de memória, 

gesto que salva do esquecimento. Na produção do artista francês Christian Boltanski 

encontramos uma prática de prolongamentos de imagens e lembranças e a 

preocupação com um inventário do processo ou da forma de pensar o próprio 

funcionamento do trabalho.  

 Preocupado com o que ele chama de "pequenas memórias", toda sua produção 

pode ser entendida como uma tentativa de lembrar-se da existência de alguém, cujo 

tempo e história engendram esquecimento. Em seu trabalho vemos a tentativa de 

fazer das instalações de objetos e imagens, um deflagrador de memórias pessoais que, 

por partirem de objetos e fatos cotidianos, se ligam às nossas memórias e criam 

dispersões de imagens-pensamento. As instalações de Boltanski se aproximam da 

lógica inventariante e de organização de gabinetes de curiosidades, por organizar toda 

sorte de materiais e objetos e aludir à necessidade de preservação ou resgate de uma 

história e identidade perdidas. Embora muitas vezes as instalações se remetam às 

memórias de outras pessoas, desconhecidas e esquecidas, em situações reais ou 

ficcionais, todos os seus trabalhos se vinculam de alguma forma a um passado em 

comum. Nascido em 1944 em plena perseguição nazista, o artista possui na sua 

história-memória de infância, momentos em que a situação de um oscilar entre: 
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vida/morte,lembrar/esquecer, revelar/esconder, guardar/ativar, conter/mostrar, 

tornaram-se um procedimento de inventariar/inventar uma forma de denúncia 

imantada de seu relato.  

 

 Boltanski, que tem como prática a lógica inventariante dos gabinetes, 

engendrou para si um pequeno lugar de memória. O artista criou uma instalação 

permanente para CAPC, Musée D'art Contemporain de Bordeaux, e a pedido seu, numa 

pequena salinha da imponente construção do museu, que foi um grande armazém do 

séc. XVIII. Lá Boltanski criou um pequeno lugar, poderíamos chamá-lo de pequeno 

gabinete para memória? Seguindo as indicações chegamos em Pour Mémorie (2005). 

Subindo a escada onde encontramos uma porta com uma pequena janela pela qual já 

é possível ver numa pequena salinha um"inventário de si", realizado durante os anos 

de 1974-2005, pequenas coisas como: fotografias,cartas, desenhos e livros organizados 

pelas paredes e em vitrines, "todos objetos pessoais do artista" como invenção de uma 

pequena mitologia pessoal. Em cada imagem, uma história; em cada objeto, a 

 

 

 

Fig. 30, 31, 32. Christian Boltanski. PourMémoire, 1975-2005. 
Instalação com fotografias, desenhos, objetos e vitrines. No CAPC, 
Musée D'artContemporain de Bordeaux. 

Fonte: http://www.capc-bordeaux.fr/es/christian-boltanski 
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evidência de um sujeito, uma vida. Nessa relação dialética entre ausência e presença, 

nossa memória se instala como ponte, preenchendo as brechas, lacunas que o tempo 

insiste em perpetrar. 

 Percebendo quão dinâmica é a memória, sabe que esta é uma construção 

permanente e dependente unicamente do contexto no qual uma operação 

mnemônica se faz, em que os inventários e as coleções de museus se configuram 

também como um pequeno lugar de partilha, ao mesmo tempo que garantem sua 

preservação. Pour Mémoire, na pequena e despretensiosa salinha para uma "pequena 

memória", através de gestos como inventariar/conter/mostrar, nos lembra, assim 

como na Cabine de projeção de Maria Ivone, que a arte também é uma forma de 

preservar/prolongar gestos intensivos, gestos que salvam e se expandem no tempo.  

 Os inventários no meu processo são levantamentos dos espaços e objetos que 

organizo em coleções na forma de registros fotográficos, anotações, desenhos, listas e 

que são arquivados em meus cadernos. Este levantamento em escrita e desenho é 

editado em livro, organizado em instalações ou em exposição na forma de coleção. O 

mesmo é realizado com os desenhos que faço, que são uma forma de apropriação dos 

objetos e lugares encontrados. Também realizo inventários em revistas, dicionários e 

enciclopédias, como apropriação de objetos em forma de palavra-imagem, um 

exercício de pensar as palavras e as coisas. As apropriações por inventários também se 

dão através da escrita de textos que fazem aberturas para o campo ficcional e 

procuram depois aproximar o leitor do contexto inventariado.  

 A palavra inventário, no Dicionário Aurélio, vem com o significado de: relação 

dos bens deixados por alguém que morreu, o documento ou papel em que se acham 

relacionados tais bens, lista descriminada, registro, relação, rol de mercadorias, bens 

etc. e, em sentido lato, descrição ou enumeração minuciosa de coisas. Nesse sentido, 

percebe-se nessa palavra a tentativa de pôr ordem na experiência, o que dentro do 

processo de criação acaba gerando o gesto de registrar, arquivar, enumerar, catalogar, 

classificar e colecionar. Todos são gestos de processos taxonômicos que aliam ao 

“construir” um sentido, um significado que emerge de duas vias: arquivo e experiência.  

  Inventário é uma palavra-conceito-operatório que dentro da pesquisa preserva 

o significado que traz de sua raiz etimológica: uma ligação forte com a palavra 

invenção. Se formos buscar a etimologia da palavra invenção chegamos à palavra 
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latina invenire, que significa encontrar relíquias ou restos arqueológicos. Tal etimologia 

indica um caminho a ser seguido, uma procura, uma prática de tateio, experimentação 

que implica uma duração (KASTRUP, 2007, p.27). Portanto, inventário e invenção 

implicam o tempo e se fazem a favor da memória não como corte, mas como 

composição e recomposição incessante de encontros, coletas e registros do mundo. 

Inventário e invenção nesse sentido, por vias oblíquas, se aproximariam do campo da 

poiésis do fazer criativo.   

 Maria Esther Maciel, num texto em que aborda o processo de inventário na 

produção de Leonilson, e também a experiência de realizar um inventário de suas 

coisas e seu trabalho, ela nos pergunta: “Em que medida os objetos cotidianos podem 

contar a história de uma pessoa? Com quantas coisas guardadas, abandonadas ou 

esquecidas nos armários e gavetas se reinventa uma vida? Como se articulam arquivo 

e invenção no gesto de (re)imaginar o passado e catalogar o presente?" (MACIEL, 

2012, p.29). 

  Nessas três perguntas cabe tanto do que procuro entender, pois sei que ao 

inventariar entro em contato com a memória material das coisas. Compreendo 

também que muitas delas são o elo de histórias esquecidas, represadas, arquivadas, 

para o bem ou para o mal. Ao inventariar os objetos no meu processo de trabalho, 

preciso ter em mente, que ainda que todo e qualquer material levantado construa a 

possibilidade de (re)invenção, boa parte dele, na maioria das vezes foi esquecido ou 

abandonado deliberadamente. Sempre me pergunto por que alguém abandonaria 

determinado objeto e as respostas são múltiplas. Lembrança ruim, problemas 

financeiros, mudança de casa, casamento novo, falecimento, casa nova, necessidade 

de esquecimento, ... 

 Não poderia deixar de lembrar aqui do trabalho de Leila Danziger chamado 

Pequenos Impérios, no qual delicadamente empreende sua entrada em um território 

por anos proibido, mais um gabinete aqui presente: o escritório de seu pai. Cartas, 

documentos, listas, cálculos, notas, pastas, arquivos, livros, anotações, recortes, 

fotografias, correspondências, são peças construtoras de uma vida na qual tudo tinha 

o seu lugar, na sua evidente taxonomia criada por uma “desordem estruturada” em 

que se reconhece os ritos, os gestos, nos desgastes e até nas zonas de abandono onde 

o silêncio e o pó faziam com que tudo exigisse delicadeza, até mesmo por respeito ao 
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lugar alheio. Mas como era mesmo a última das três perguntas de Maciel que citei 

acima? Como se articulam arquivo e invenção no gesto de (re)imaginar o passado e 

catalogar o presente? Leila Danziger responde: 
 
 Nem sei bem quando assumi o compromisso de decifrar seu universo, 

transportá-lo e cultivá-lo em outro meio, mas sei que lhe faço violência. 
Como toda experiência de mundo que se quer duplicar, traduzir, 
representar, essa é fadada ao fracasso. Há tempos exercito-me em 
distender suas lembranças compactas. Tento envolvê-las numa geografia 
conquistada por esforço pessoal, à revelia de todos, mas em vão (DANZIGER, 
2012,p.71). 

 
 Na série Pequenos Impérios, de 2012, Leila Danziger percebe a vastidão de cada 

peça-fragmento do escritório de seu pai: “nas suas tantas gavetas, todas as chaves das 

nossas vidas”(2012,p.71). Consegue ler naquele espaço os infinitos lugares 

vivenciados. A forma de desdobrar essa experiência foi através de objetos que a artista 

reúne ao inventariar documentos. Insere, através de carimbo, textos de escritores 

como Carlos Drummond de Andrade e Paul Celan e fotografa a intervenção sobre 

esses objetos. Cada peça reinventada passa a fazer parte de uma outra ordem. Seu 

inventário nesse espaço imerso de afeto, ela organiza o passado na medida em que 

reabre futuros. Sua prática de distender as lembranças, expande experiências e 

memórias revitalizada no canteiro da arte. De uma ordem a outra, mas sempre um 

inventário que pensa a matéria das coisas e as nomeia, lhes concede à fala por meio da 

poesia. 

 
Fig. 33. Leila Danziger. Pequenos impérios, 2012. Impressão fotográfica 
sobre papel de algodão, 100 x 70 cm.   
 

 O inventário de objetos de Leila Danziger partiu de um universo particular, 

privado, doméstico, mas repleto de memória. Um exemplo que age no oposto da 

esfera particular poderia ser o trabalho do artista Marcel Broodthaers. Em seu projeto 
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para o Museu de Arte Moderna em 1972, expõe o Departamento das Águias, criando 

por meio de um inventário das peças do museu uma ficção real de museu. Broodthaers 

assumia o papel de diretor, ou melhor, de editor, criando em salas diferentes 

contextos temporais. No caso da montagem de Salle Blanche (1975), a qual Stéphane 

Huchet comenta como a construção de um lugar-outro a partir de coisas do mundo, 

objetos-memória contam histórias arquivadas em sua matéria e forma: 

 
Sala Branca concentra as dimensões recônditas que a historiadora da arte 
Patrícia Falguières analisa na tradição das Mirabilia [coisas maravilhosas ou 
monstruosas] e Memorabilia [coisas memoráveis], formas de conhecimento 
trazido pelos Gabinetes de Curiosidades [precursores dos museus de hoje]. 
Ela também apresenta a noção de Topos, ou lugar singular, noção chave 
para a compreensão de MarcelBroodthaers. Segundo Falguières para se 
criar um Lugar Discursivo singular, um Topos, uma estrutura tópica, caberia 
a cada um constituir-se como uma reserva, um tesouro, um estoque de 
lugares, mantendo a disponibilidade e uma contabilidade que garantisse a 
localização dos estoques assim como seu crescimento ulterior. “A 
disponibilidade também é o marco de sua vocação usual e de seu estatuto 
rigorosamente patrimonial (...) Um lugar tem por vocação assumir a 
multiplicidade dos dados, (...) reduz a confusão do mundo, é o índice das 
coisas”. Para ela, o Museu seria o lugar dos lugares, a própria ideia de lugar, 
pois é um lugar vazio qualificado pelas palavras e pela memória (HUCHET, 
2006). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.34. Marcel Broodthaers. Sala branca. 1975. 
Madeira, papelão, madeira compensada 
laminada fotografia, pintura em madeira, gesso, 
metal, espuma de poliuretano, lâmpada 390 x 
336 x 658 centímetros. Fonte: Site de Le Centre 
Pompidou. Disponível em: 
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/
crbXpo8/r9n85qR>. Acesso em 28/10/2014. 

 

 Um museu assim entendido poderia ser visto como um lugar onde tudo existe, 

mas só assume sentido na construção-edição realizada por alguém. Segundo Maciel, os 

processos de inventário na Arte e na Literatura comprovariam a incessante 

necessidade humana de procurar ordenar, dar sentido ao caos do mundo, mas de 
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forma a expor o limite e o fracasso das formas utilizadas pelos mecanismos 

burocráticos racionalistas do mundo contemporâneo (MACIEL, 2009, p.70).  

 A crítica aos espaços institucionais da Arte, suas convenções e meios 

tradicionais, como o seus parâmetros perceptivos e cognitivos, estruturais e 

discursivos, tornaram-se visíveis pelas produções da Neovanguarda entre elas os 

museus inventariados e inventados por Marcel Broodthaers (FOSTER, 2014,p.38-39). 

 Sendo assim, aqui saliento a proximidade que a ação de inventariar possui com 

a de editar e construir. Trata-se de um gesto frequente em minha produção não só 

partir de inventários de objetos, mas também por voltar aos livros de criação, editar o 

material que trato como arquivo de experiências e de lá coletar material – desenhos, 

textos, imagens, ideias. 
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● [GABINETE POÉTICO URBANO] 

 

 

 

 

 No ano seguinte ao que vi a pintura de Antonello de Messina em Londres, 

recebi o convite para participar da 8ª Bienal do Mercosul, mais especificamente de um 

lugar chamado Casa M – espaço que funcionaria mesmo antes da abertura da bienal, 

como proposta de uma integração mais profunda ao ritmo da cidade, fazendo da 

bienal uma proposição na cidade e para a cidade.Por isso vários projetos foram 

articulados com espaços culturais ou não e bem distribuídos pela cidade, percebendo 

os espaços cotidianos, como praças, viadutos, sebos, prédios, ruas, etc., como 

território para arte. A Casa M veio então com a ideia de começar a reunir a 

comunidade local em atividades culturais que cercavam o tema central da curadoria: 

Territórios em Ensaios de geopoéticas.  

 O lugar da Casa M foi uma casa do centro da cidade onde antigamente 

funcionava uma fábrica de chapéus no andar térreo,por isso tinha,na fachada, um 

espaço de uma pequena vitrine. Conforme proposta do curador José Rocca e da 

curadora assistente Fernanda Albuquerque, alguns artistas ocupariam esse espaço 

como um lugar duplo, um dentro/fora da Casa M, como um convite à aproximação dos 

moradores da rua e comunidade local.  

 A proposta foi de ocupar a vitrine por três semanas, com o objetivo de que a 

Casa M fosse a "casa mãe" da bienal, acolhendo, recebendo os artistas, curadores, 

professores, estudantes, pesquisadores que iam chegando mesmo antes de sua 

abertura. 

  Propus algo que se aproximasse da experiência de intersubjetividade que eu 

havia experimentado na Casa-movente (2009), em que construí uma casa com objetos, 

gerando, a partir deles, conversas e trocas. Então veio a ideia de desenvolver um 

espaço de desenho, escrita e pensamento, aliando a isso a informação de que se 

tratava de uma fábrica de chapéus cuja proprietária, Christina Balbão (1917-2007), 

havia sido uma importante personalidade local na área das artes, em especial do 
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desenho. A ideia de ocupar o espaço de uma fábrica me encantava muito, embora 

ainda não entendesse como seria possível criar um espaço intimista e ao mesmo 

tempo multiplicador de alguma relação e produção poética.   

 Ainda não tinha definido o que iria fazer até conhecer o espaço da vitrine, que 

foi uma feliz surpresa. Muito reduzido e parecendo mais um armário, dialogava 

fortemente com a fachada da Casa M, com seus detalhes e frisos de madeira. De certa 

forma continuava com uma estrutura de espaço muito semelhante à da Casa-movente, 

pois teria apenas três paredes – a ausência da quarta, como é tradicional num espaço 

cênico, daria a ver um interior construído por objetos e habitado pelo meu corpo, 

numa rotina configurada pela ação com e nos objetos: um lugar praticado.Ele estaria, 

portanto, em permanente transformação. 

 Outra questão recorrente se fazia presente, a criação de uma lista, mas desta 

vez se tratava exatamente de um inventário de objetos de alguém já falecido,da antiga 

moradora da casa, Christina Balbão, cujas coisas em impressionante quantidade se 

amontoavam nas salas de um antiquário que havia arrematado todos os bens e mais a 

própria casa num leilão. Ver isso é uma experiência que impressiona, faz pensar. O 

inventário incluía objetos de uso pessoal, obras de arte, objetos domésticos, materiais 

e ferramentas da fábrica de chapéus. Um infinito de coisas, que suscitavam muitas 

ideias, mas o espaço disponível para ocupação era bastante restrito, bem mais que 

específico: 2m de altura por 90 cm de largura e 80 cm de profundidade.  

 Selecionei objetos que poderiam caber no espaço da vitrine, isso fez com que 

as opções se reduzissem fortemente, ainda mais porque existia o plano de construir 

uma atmosfera de gabinete, então não foram muitos os escolhidos: dois quadros de 

mapas, um tapete pequeno, um porta chapéus, uma luminária e curiosamente vários 

pássaros, parecia tratar-se de uma coleção.  

 Por pura coincidência,uns 30 dias antes, eu havia criado a peça gráfica para a 

divulgação da agenda do mês da Casa M, e nela tinha a presença do Pássaro viajante-

construtor em pleno espaço-ar, como um espaço em potência. Uma presença que se 

repete nos meus trabalhos, que muda de forma, espécie, mas sempre se faz presente. 

Na peça gráfica ele aparece cercado por pontos vetores, que são campos ventos como 

nos mapas metrológicos. 
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 Ao ver os pássaros não resisti e os selecionei para o trabalho, fazendo uma 

alusão também aos pássaros e aves da pintura de Antonello de Messina que 

representam a liberdade do espaço de pensamento. O faisão, que lá na pintura estava 

em primeiro plano, também existia na coleção arrematada pelo antiquário e 

então,devido ao tamanho, foi para o topo do meu gabinete, que ao final da montagem 

e visto de fora, parecia mais uma casa de pássaros. Desde então coleciono pássaros de 

porcelana que vez ou outra aparecem nos meus trabalhos. Depois, lendo o livro 

Passagens, de Walter Benjamin, na parte O Colecionador,percebo um fragmento em 

que ele lembra que animais,entre eles pássaros e formigas, assim como os velhos e 

crianças, são colecionadores (2006, p. 246). 

  

 

 

 

 

 

Figs.35, 36. Helene Sacco. Gabinete visto pelo lado de dentro da Casa M. Pássaro de louça do conjunto do gabinete 

da Casa M. 
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Fig.37. Helene Sacco. Pássaro viajante no espaço-ar. Peça gráfica em tamanho A2. Agenda mensal da CasaM, 8ª 
Bienal do Mercosul. (Mover a construção num compromisso da ficção com a vida.) Fonte: Arquivo da artista. 
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Fig.38. Helene Sacco. Vista externa da vitrine com o Gabinete Poético Urbano, 2011. Fonte: Arquivo da artista. 

  

 
Fig. 39. Helene Sacco. Vista interna do Gabinte Poético Urbano, com a porta aberta. 2011. Arquivo da artista. 
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Fig. 40. Helene Sacco. Gabinete Poético Urbano, 2012. Vista da Fachada. Casa M. 8ª Bienal do Mercosul. Fonte: Arquivo da artista. 
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Fig.41. Helene Sacco. Gabinete Poético Urbano, 2011. Vista da vitrine. Casa M. 8ª Bienal do Mercosul. Fonte: Arquivo da artista. 
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Fig.42. Helene Sacco. Gabinete Poético Urbano, 2011. Vista da vitrine. Casa M. 8ª Bienal do Mercosul. Fonte: Arquivo pessoal. 
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 Levei também meus objetos, já que eu habitaria aquele espaço. Na lista havia a 

presença de materiais e livros para pensar, ler, escrever e desenhar sobre a construção 

de um lugar a partir de objetos cotidianos.Parte da bibliografia presente nesta tese 

esteve lá comigo. O espaço também foi preenchido com material gerado no local, 

como a peça gráfica, desenhos, bilhetes, livros e presentes que fui ganhando de 

moradores da rua e de pessoas que visitavam o trabalho. Entre elas uma linda 

fotografiade Giuliano Lucas, fotografia de um caminho que levava até uma pequenina 

casa ao pé de uma colina. Essa fotografia depois se tornou parte do trabalho chamado 

Lugar Nenhum. 

 Como a ideia era uma conexão do dentro/fora, construí o Gabinete poético 

urbano instalado na vitrine, mas que vez ou outra se despregaria da "casa mãe" e sairia 

pela Rua Fernando Machado como ação poética propondo a seguinte descoberta: o 

que forma uma rua? Eu queria redescobrir o lugar, conhecer as pessoas, descobrir o 

que tecia aquele lugar usando como instrumento a escrita e o desenho. Para isso, 

somado ao gabinete construído na vitrine havia outro dentro dele, um dispositivo 

inventado para esse trabalho e desencadeador de toda essa ação: a Mala-

escrivaninha. Sim, teria que ser possível sair e levar junto o aconchego e a organização 

funcional do gabinete. Lembram-se da proposta de desconstrução até chegar ao 

objeto mínimo que o represente e confira toda a personalidade? Decidi que meu 

objeto mínimo deveria ser a escrivaninha e que a ocasião pedia que também fosse 

uma mala de viagem.  

  

Fig.43. Helene Sacco. Primeiro esboço do que viria a 
ser a Mala-escrivaninha, 2011. Fonte: Arquivo da 
artista. 

Fig.44.Helene Sacco. Desenho da Mala-escrivaninha, 
fechada e pronta para viagem extensiva. 2011. . 
Fonte: Arquivo da artista.  

157 
 



 A Mala-escrivaninha (2011) foi inventada tendo em vista uma função, assim 

como toda invenção de um objeto utilitário, mas propositalmente precisava 

organizar e facilitar as ações de saída do gabinete. Ela também carrega a essência de 

duas formas de viagem: uma "extensiva", através da mala, e outra "intensiva", 

através da escrivaninha. Na intensiva faço uma alusão às viagens do pensamento, 

sem que para isso seja preciso sair do lugar. Com as rodinhas que eu facilmente 

anexava ao conjunto, era possível o seu deslocamento fácil pela rua, onde, ao 

estacionar a mala com apenas alguns gestos, conseguia transformá-la novamente em 

escrivaninha.   

 Esse trabalho também exercia uma força que imantava o espaço público, 

interferindo, criando uma diferença temporária, que chamo de fundação de um 

território transitório. Compreendi essa capacidade de "imantação" a partir do 

trabalho e pensamento da artista Lygia Pape. No texto “Morar na cor”, ela comenta 

que: “somente nas áreas de geografia suburbana ou rural podemos encontrar essa 

liberdade existencial, o expressar-se no espaço coletivo,  virado para fora, aberto ao 

mundo como uma fruta que rompeu a casca; o dentro e o fora como iguais: uma fita 

de Moebius”(PAPE, apud CONDURO, 2009, p. 125). Em outro texto, no qual ela relata 

sua experiência com a cidade, conceitua: 

 

E eu os chamei de espaços imantados porque tudo aquilo, tudo era uma 
coisa viva, como se eu fosse caminhando ali dentro a puxar um fio que se 
trançasse ao infinito. E o camelô também seria uma forma de espaço 
imantado, no sentido de que ele chega assim numa esquina, abre aquela 
malinha e começa a falar, criando de repente uma imantação, com as 
pessoas todas se aproximando, se ligando àquele discurso irregular, às vezes 
curto, às vezes longo, e de repente ele fecha a boca, fecha a caixinha e o 
espaço se desfaz. (PAPE, 2012, p.285). 

  

 Partindo desse conceito formulado por Lygia Pape, podemos nos aproximar da 

força construtora dos objetos como dispositivos capazes de inventar lugares também 

ao imantá-los. No caso comentado por Lygia Pape seria o camelô, mas não apenas ele, 

também o público que passa a fazer parte do contexto que a ação cria. Então a ação 

entre sujeito, objeto e contexto possibilita, na prática do espaço, um lugar inventado.  

Essa transformação não acontecia somente nas saídas com a Mala-escrivaninha para a 

rua, mas sim já de dentro da vitrine.Esse espaço que por natureza é feito para ser visto 
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de fora, fazia da calçada um espaço para além da circulação de pedestres, um lugar de 

pensamento sobre a rua. Essa fronteira quase invisível que o vidro possui, ativava o 

espaço da calçada, espaço que também era ativado nas saídas com a Mala-

escrivaninha, e tornava possível conversar com as pessoas, ouvir histórias da rua, nas 

suas mais variadas versões. 

 De fato acontecia uma experiência muito forte de imantação do espaço, ao 

ponto dele se tornar momentaneamente território de experiências. Uso aqui a 

palavra território próxima ao conceito de Territorialização de Deleuze e Guattari, 

quando gestos mil e matérias heterogêneas trabalham para a construção de uma 

forma, de fundar um lugar. “Na criação de novas funções, como construir uma 

habitação ao transformar antigas funções. A reorganização das funções, num 

reagrupamento de forças, são um dos efeitos da formação de um território”(DELEUZE 

e GUATTARI, 1997,p.112). 

 Já a vitrine, que é um interior exposto, mas protegido pelo vidro, um espaço 

criado para "atrair o consumidor"capturando-o na sua passagem pela calçada, criava 

no trabalho uma junção do dentro-fora, projetando a cena para rua, que de dentro 

eu via, mas também era vista. O que se via de fora tinha forte ligação com os antigos 

armários-gabinetes holandeses, que preservavam seu conteúdo e ao mesmo tempo 

davam a ver as maravilhas que continham em seu interior. Conter e mostrar, palavras 

chaves nos trabalhos de Antonello de Messina e de Maria Ivone do Santos, que foram 

mencionadas no início dessa reflexão. 

Na proposição do Gabinete Poético Urbano, durante as saídas para a rua e até 

mesmo quando o público me visitava na vitrine, começávamos a conversar tomando 

como ponto de partida o trabalho e dele partíamos para o interesse pela rua e suas 

histórias.  Nesses momentos o trabalho se ampliava para além dele, mais gente 

chegava, outras histórias e versões de lendas urbanas surgiam, o que me fazia 

perceber que passava a existir ali um desdobrar de lugares também através dos 

relatos, lendas e histórias. Vi, então, que essa era uma das formas de desdobramento 

e expansão dotrabalho. 

Durante as três semanas de ocupação do espaço da vitrine, além da saída com 

a Mala-escrivaninha, elaborei várias "estratégias prospectivas" em relação ao espaço 

da rua. Além de conversar, ouvir e anotar histórias, desenhei a fachada de casas da 
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rua, em algumas eu coloquei o desenho por debaixo da porta, em outras deixei cartas 

perguntando coisas sobre a relação das pessoas com suas casas e a rua, como um 

convite a uma conversa e nela uma possibilidade de reinvenção do lugar. 

 O registro das histórias, dos desenhos que fiz da rua e as anotações, eram 

realizados dentro de um livro criado para a proposição. Portanto, mais um objeto, e 

nele mais um espaço para esse trabalho que funcionava sob a lógica do que podemos, 

por aproximação, chamar de bonecas russas. Um lugar dentro do outro até chegar ao 

mínimo possível:  

 

 
 
 
 
 
 

gabinete, escrivaninha, mala, livro, desenho, palavra. 
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Fig.45,46,47,48,49,50.  Helene Sacco. Ações externas do Gabinete Poético Urbano, 2011, em percursos com a Mala-
escrivaninha e também nos momentos de conversa com grupos de visitantes da bienal e moradores da rua. Fonte: 
arquivo da artista. Fig. 51,52,53,54,55. Helene Sacco. As 5 páginas seguintes: Desenhos realizados em ações externas 
com a Mala-escrivaninha durante a 8a Bienal do Mercosul. Nanquim sobre papel, 2011. Fonte: Arquivo da artista. 
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Fig.56,57. Helene Sacco. Livro de processo. Gabinete Poético Urbano, 2011. Imagem das anotações sobre o processo de 
construção da Mala-escrivaninha. Fonte: arquivo da artista.  
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 ●  MALA-ESCRIVANINHA:  
o mundo colecionável em LIVRO 

 

  

 
 
 

“Le monde existe pour aboutir à un livre.” 
Mallarmé 

 

 

Com a proposição do Gabinete Poético Urbano, ficou visível um fio condutor no 

interior da minha produção através da realização de inventários de objetos, 

organizados em instalações ou configurando-se como ação direta nos contextos. Por 

desenvolver proposições que aconteciam em tempo definido, numa dada situação e 

num lugar específico, tornava estes trabalhos algo completamente efêmero e eu sentia 

que o registro fotográfico não era capaz de abarcar a diversidade de acontecimentos e 

experiências. Assim, gradativamente passei a criar outras formas de registro das ações 

a ponto delas mesmas depois configurarem-se a partirdas características estéticas 

desses procedimentos, como o desenho e a escrita. 

 A Mala-escrivaninha passou a me acompanhar em uma série de inventários de 

lugares, pois nela é possível organizar todo o material necessário e trabalhar com certo 

conforto. Realizei então várias ações inventariantes e muitas resultaram também em 

publicações. Essas ações demarcavam através da minha presença uma interferência no 

contexto, uma imantação no local, como disse anteriormente, mas principalmente 

proporcionavam-me um exercício de percepção de gestos e elementos mínimos que 

compunham cada lugar.   

 Nas ações inventariantes, me interesso pelo que os objetos dizem dos lugares e 

das pessoas que com eles construíram o lugar. Para isso, observo a forma de 

construção através da organização, bagunça ou abandono, a forma como os lugares 

são partilhados por muitas pessoas ou quando vive nele um único morador. Cada 

lugar, através dos objetos, apresenta um desenho invisível, traço humano em um texto 

que fala do modo de vida e de como ela é vivida e divida com os outros. 
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Com o tempo passei a ver que essas ações se desdobravam, até mesmo pela 

natureza dos meios utilizados, em que o desenho e a escrita passam a desencadear um 

elo ou ponte entre a minha experiência com o contexto, os objetos e as pessoas. Uma 

prática que parece tentar chegar ao grau mínimo da materialidade: dos espaços aos 

objetos, dos objetos aos desenhos, dos desenhos às palavras e então,"o mundo feito 

coisa" colecionável dentro de um caderno de processo ou Livro de artista.  

A primeira experiência nesse sentido, veio com o caderno de processo após o 

término da participação da 8ª Bienal do Mercosul, com o Gabinete Poético Urbano. 

Esse cadernopassou por um trabalho minucioso de edição gerando a criação de um 

Livro de artista múltiplo como forma de registro e partilha das experiências do 

trabalho. 

 

A necessidade de publicação acontecia por um motivo além da efemeridade 

das ações, pois notei que parte do trabalho também acontecia no interior dos livros e 

cadernos de processo. Ele não acontecia somente fora na ação, algo no interior dos 

cadernos tinha potência de criar diálogo com a ação externa, complementá-la ou até 

mesmo transcendê-la. Percebi uma grande gama de potências: no levantamento do 

tema, nos projetos que gradativamente vão mudando ao passo do amadurecimento 

das ideias,tais como os orçamentos de materiais, os desenhos já com vistas definidas 

para o envio aos marceneiros, e também, fora toda essa parte projetiva, nele 

encontramosas listas de objetos, as anotações realizadas durante o trabalho em ação, 

os desenhos de inventários dos lugares, e as pequenas coisas que acabo colocando 

 

 

 

 

Figs. 58, 59. Helene Sacco. Publicação: Gabinete 
Poético Urbano, 2011. 1ª edição: 20 exemplares. 
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junto, dentro do livro, como fragmentos encontrados com os objetos, notas ficais, 

mapas, pequenas coisas, flores e folhas do local e as penas de pássaros que quando 

encontro sempre guardo nos livros, uma coleção que faço há bastante tempo. Cada 

um desses momentos-potências do trabalho no interiror dos cadernos, também se 

configuravam como relato e por isso registro e documento de processo. Um tempo 

impregnado ao livro e aos procedimentos artísticos dentro e fora dele.  

 
Fig. 60. Helene Sacco. Alguns dos cadernos de processo, desenvolvidos entre 2009-2014. Fonte: arquivo pessoal. 
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Paulo Silveira, em seu livro Página Violada: da ternura à injúria na construção 

do livro de artista, 2001, analisa a forma como os cadernos e diários se comportam 

como suportes tradicionais de registros pessoais e aborda tambéma questão do valor 

de verdade informativa dos cadernos. Como subsídios para essas indagações aponta 

um trecho de um importante artigo de Leo Rubinfien para a revista Artforum de março 

de 1977:  

Em teoria, um caderno de esboço não é mais do que seu nome sugere - um 
terreno para tentativas preliminares na execução de ideias que podem com 
o tempo ser descartadas ou podem evoluir constantemente em obras 
mestras. Como tal, é provavelmente mais privado que público, um registro 
de fracassos e sucessos rudimentares que são de pouco interesse para 
qualquer um além do artista responsável por eles, exceto quando nós 
podemos associá-lo a realizações maiores. Naturalemente, o valor de fazer 
tais ligações tem sido largamente percebido. É usual, se ou não um certo 
desenho do caderno de esboços realmente precede uma obra famosa, 
encontrar nos cadernos um amplo e matizado senso do caráter de um 
artista e o padrão deseu intelecto , e incluí-los em nossa compreensão de 
seu corpo de trabalhos como um todo. Contudo, esboços e anotações 
ocupam um grupo intermediário entre pensamentos inexpressados, não 
registrados, e arte pública acabada.  Eles não são devedores aos imperativos 
a que a arte maior é - não é necessário apefeiçoar um livro de anotações 
mais do que a prosa em um diário. Declaramos que tais criações não são 
realmente planejadas para o público e, assim, portanto, nos liberamos para 
ser extravagenates, hiperbólicos, recherché, melancólicos, imitativos e até 
mesmo inarticulados , quando nunca nos permitiríamos essa licença perante 
o público.  (RUBINFIEN, apud SILVEIRA, 2001, p.109) 
 
 

O uso do caderno vinculado a um projeto maior já havia acontecido com o 

trabalho da Casa-movente, em que expunha sempre o livro e a casa, mas percebo que 

os cadernos que me acompanham nas ações inventariantes, embora sejam criados 

exclusivamente para cada trabalho, têm agora uma autonomia, proporcionando-me 

aberturas futuras e ficcionais. Cada um deles guarda um tom de realidade do vivido, 

um "isto foi", aqui lembrando Roland Barthes em Câmara Clara. Contudo, a ação do 

trabalho carrega em si a natureza inventiva, ficcional, o que acaba incidindo sobre a 

memória, esta que sempre compreendi como construção. Os cadernos são ligados ao 

tempo histórico, a certa biografia, pois por ser relato do vivido e por questão pessoal 

não separo a arte da vida, mas se transformam em terra fértil para possíveis 

desdobramentos ao mesmo tempo quese constituem como livro-obra, embora não me 

interesse mais pela sua exposição, pois prever que isso poderia ocorrer no futuro fazia 
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com que o trabalho no interior do cadernos seguisse regras rígidas e perdesse um 

pouco a liberdade necessária à privacidade que é da natureza do diário.  

Mesmo que meus livros partam dos cadernos de processo, não se tratam de 

um catálogo do projeto, contudo também não se tratam de uma criação totalmente 

independente do trabalho que o originou, mas são, sim, uma criação a partir do que foi 

vivido e coletado.  Paulo Silveira, ao tratar de Livros de artista a partir da análise da 

memória e documento, salienta que é preciso ter cautela e não confundir relatos 

visuais com catálogos convencionais. Segundo ele, organizam-se normalmente a partir 

de uma exterioridade, mesmo possuindo uma lógica interna singular: 

 
Trata-se aqui de uma peça ímpar, concebida pelo autor, que acompanha ou 
prolonga uma atitude. É o registro histórico de algum tipo de atividade 
plástica do artista, performática ou não, que pode existir sozinha ou 
acompanhada de outras formas [...] formados por coleção documental a 
partir de algum tipo de coleta que representa uma experiência vivencial. 
Nesse caso o artista elege sua atitude entre o caminho do acaso (aquilo que 
casulamente ou incidentamente chegar até ele numa determinada situação) 
ou de algum princípio norteador (uma norma específica de coleta), 
(SILVEIRA, 2001, p.94-95).  
 

O autor cita como exemplo dois Livros de artista de Christian Boltanski, que 

tem como procedimento de criação a prática frequente de inventário de objetos, 

histórias e imagens, procedimento que interessa muito a presente pesquisa. O Livro de 

artista Souvenir of Documenta de Sas Colby, 1987, é formado por souvenirs, papéis 

amassados, embalagens, desenhos, fotos, etc., agregados em um pequeno volume. No 

segundo exemplo ressalta uma articulação entre memória, criação e ficção, pois em 

Classe terminale du Lycée Chases, 1987, Boltanski organiza o livro a partir de fotos de 

estudantes extraídas do anuário de uma escola judaica durante a Segunda Guerra 

Mundial, evento vivenciado pelo artista e sua famíla, e que atravessa toda sua 

produção e, neste caso, no livro, assim como em outros trabalhos de Boltanski, o 

evento é "remontado" partindo de seus indícios, inventariados e inventados. (2001,p. 

95).  

Quando construo um novo lugar-livro com o que foi coletado nas ações, este 

passa a ser uma espécie de coleção da própria experiência, e nele operam 

procedimentos de colecionador-editor ao estabelecer uma forma diferente de dar 

ordem ao conteúdo, principalmente submetê-lo a um tempo próprio no interior do 
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livro editado. Portanto, Livros de artista são trabalhos em si e não somente livros sobre 

um assunto. O espaço não é neutro, mero receptáculo ou suporte, ele age e incide 

sobre o tema tanto quanto é influenciado pela narrativa que interfere na experiência 

que não é somente óptica e sim também háptica – propõe uma aproximação muito 

maior com o público, que passa a segurar um trabalho de arte em suas mãos.  

 Desde então passei a inventariar lugares como ação poética. Realizei duas que 

resultaram em publicações. A primeira ocorreu no Museu de Arte Leopoldo Gotuzzo, 

em 2011.A proposta de inventariar um museu me pareceu muito potente, contudo 

pensei que o ideal seria me ocupar do que não era arte e sim objetos de uma vida 

compartilhada pelos funcionários do museu. Chamei esta ação de Gabinete de 

Inventário em Desenhobjeto, já inserindo a questão do desenho como "coisa material". 

Fiz então um levantamento minucioso dos objetos do museu através de fotografia e 

depois, não estando na mesma cidade, pois estava em residência artística fora do 

estado, passei a enviar por email um Desenhobjeto por dia, durante 26 dias, para uma 

pessoa que durante esse tempo ficou responsável por pregar o desenho na parede da 

instalação exposta com a Mala-escrivaninha, instaurando naquele espaço uma 

atmosfera de trabalho.  

 Nesta ação inventariante, além do desenho, ia junto à folha de papel uma 

pequena frase que servia de endereçamento a um lugar específico dentro do museu. 

Buscava com esse gesto criar um convite para que o público percorresse o espaço à 

sua procura ou, no mínimo, a possibilidade de um olhar que partisse do trabalho para 

o espaço de entorno e o contexto como um todo. As reações foram múltiplas. Os 

funcionários do museu reconheciam facilmente os objetos e muitos durante a ação 

pediam que suas mesas, cadeiras ou computadores virassem Desenhobjetos. Houve 

entre o público, quem pedisse para subir até o segundo andar para procurar os 

objetos, e até mesmo quem se divertisse com as críticas sutis que vinham através da 

voz dos objetos com uma reclamação à bagunça de alguns ambientes. O resultado 

desta experiência foi transformado numa publicação organizada numa dobradura que 

simula uma caixa, a qual organiza o conteúdo dos desenhos que vêm em pranchas 

soltas, mas se apresentam de forma cronológica pela data correspondente ao dia que 

cada um foi realizado. Junto dos desenhos segue uma página com uma coleção de 

múltiplos objetos, entre eles os Desenhobjetos ali inventariados. Abrindo a publicação, 
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como uma introdução ao pensamento do trabalho aparecem notas prescritivas com 

indicações para a realização de um inventário.  

 

 
 
Notas prescritivas: 
 

1. Inventariar é inventar. 
2. Não existe objeto separado do sujeito e do espaço. 
3. Os objetos são construtores de lugares. 
4. Pelo uso, rotina e vínculo, criam os lugares. 

 5. Deflagram sentido de lugar, seu funcionamento, a forma de habitar, de ser e estar no 
mundo.  

 6. Revelam que o mundo é construção complexa, uma minuciosa arquitetura, realidade 
emaranhada e tecida de coisas cotidianas. 
7. Não procure entender, tente experimentar. 
8. Faça do tempo um aliado nessa experiência. 

 9. Esse lugar possui ritmo, lógica e construção singular, onde história, memória, objeto, 
sujeito e espaço compõem a trama de tudo que se mostra visível.  

 10. Trata-se de um inventário do lugar, portanto cada objeto listado assume um sentido que 
é único e só é valido dentro do sistema MALG.  

 11. Os mesmos objetos sob outra ordem ou num outro lugar assumiriam um significado 
completamente diferente. 

 
 
 
 

 
Fig. 61. Helene Scco. Gabinete de Inventário: Instalação com a mala-escrivaninha e série de desenhos-objetos, com 
ação de envio de um desenho por dia por 26 dias. MALG, 2011. 
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Figs. 62,63. Helene Sacco. Gabinete de Inventário: Instalação com a mala-escrivaninha e série de desenhobjetos 
do interior da Mala-escrivaninha, MALG, 2011. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figs. 64, 65. Helene Sacco. Gabinete de inventário em Desenhobjeto, MALG, 2011. Múltiplo 20 exemplares. 2012. 
Fonte: Arquivo pessoal.  
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Fig. 66. Helene Sacco. Um dos desenhos do  Inventário em Desenhobjeto, no MALG. 2011. 
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Fig. 67. Helene Sacco: Gabinete de trabalho em ação de inventário e reprodutibilidade. Inserção da Mala-
escrivaninha pelo Hall de entrada da Faculdade de Medicina no Campus central da UFRGS, durante o Projeto 
Perdidos no Espaço,2011.  
 

178 
 



 A segunda "ação inventariante" ocorreu dentro do projeto Formas de Pensar a 

Escultura: Perdidos no Espaço, no Campus Central da UFRGS, em novembro de 2011. 

Com o grupo, coordenado pela Profª. Drª. Maria Ivone dos Santos, realizei em 

caminhadas uma série de visitas pelo campus e lá coletei imagens, anotações das 

experiências de contextos e depois, durante alguns dias, a Mala-escrivaninha 

funcionou como um Gabinete de Inventário em ação de reprodutibilidade. Nesse 

momento assumindo uma forma mais expandida, ela era lugar de desenhar, 

reproduzir e distribuir os desenhos.  

 Desenvolvi também uma peça gráfica que fez parte do jornal daquela Edição 

dos Perdidos no Espaço. A ideia partiu de um inventário no arquivo do Instituto de 

Artes, que funciona junto ao Campus Central. Neste arquivo havia um livro de 

matrículas de 1926, no qual, folheando, encontrei o que nomeei de um “Ser-gráfico": 

um misto de cavalo marinho com dragão. Como nossa ação inventariante propunha 

olhar e ver além do visível, do banal, do cotidiano e dele redescobrir o infraordinário, 

resolvi reconstruir o desenho como um espécime em extinção, uma alusão às 

ilustrações antigas que já não circulam, não vemos mais.   

 A ideia de reprodutibilidade propunha uma ação mais direta sobre o contexto: 

o que era coletado via desenho, imediatamente já era impresso em impressora caseira 

e organizado para ser distribuído ao público que nos visitava na sala onde eram 

reunidos os trabalhos em exposição e nossas publicações para distribuição.  

 Nesta ação, os desenhos também faziam alusão ao espaço em que foram 

percebidos ou "coletados", como no exemplo seguinte, realizado no gabinete de 

trabalho existente na Biblioteca da Faculdade de Direito. O desenho que fiz traz junto 

as palavras: Conjunto de gabinete para cargos que exijam ferocidade, como uma 

brincadeira ao detalhe dos pés da escrivaninha serem uma aproximação de patas de 

um grande leão. Os textos, assim, faziam mais uma vez uma ponte entre o desenho e o 

lugar dos objetos e provocavam um olhar com mais afinco para as coisas.  

 Além dessas ações, realizei outra durante a residência no Atelier livre, também 

em 2011, com o mesmo procedimento de inventários de objetos dos ateliês. Dessa vez 

os desenhos coletados do livro de artista foram transformados num cartaz que foi 

publicado na revista Das partes, revista do Atelier Livre, no mês de agosto de 2012. 

Realizei também uma ação de um dia, que virou publicação conjunta durante as 
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comemorações da Semana do Patrimônio organizada pela SECULT de Pelotas em 2013. 

Nessa ocasião propus ocupar a Casa do lago, localizado numa pequena ilha na Praça 

Coronel Pedro Osório. Esta ação chamei de Gabinete-Ilha, convidando as pessoas a 

irem para a ilha para olhar e desenhar a cidade.  

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
Fig. 68. Helene Sacco. Desenhobjeto realizado na ação inventariante junto ao projeto Formas de Pensar a Escultura: 
Perdidos no Espaço, 2011, no Campus Central da UFRGS. 
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Figs.69, 70, 71, 72, 73, 74. Helene Sacco. Gabinete de inventário em Ação de Reprodutibilidade, Formas de Pensar a 
Escultura: Perdidos no Espaço, Campus Central/UFRGS, 2011. 
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Fig. 75, 76, 77. Helene Sacco. Gabinete-Ilha, 2013. Ação de desenho inventariante na Ilha da casa do lago, na Praça 
Coronel Pedro Osório, realizada durante as comemorações do dia do Patrimônio. 
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● GABINETES DE PAPEL: o livro como lugar portátil 

 

 

Ele se "encaixa" no lugar. Feliz num pequeno 
espaço, realiza sua experiência de topofilia. Uma 

vez no interior da miniatura, verá seus vastos 
aposentos. Descobrirá no interior uma beleza 

interior. Há ali uma inversão de perspectiva, 
inversão fugidia ou mais cativante segundo o 

talento do contista e o poder de sonho do leitor. 
Gaston Bachelard 

 

 

 

Em 2013, durante a participação em um projeto chamado BR116 Circuitos 

compartilhados em trânsito, organizado pelo espaço de arte Casa Paralela e pelo 

Atelier Subterrânea, foi solicitado ao grupo de artistas participantes a realização de 

uma intervenção num prédio histórico do séc. XIX tombado no centro de Pelotas. O 

casarão da intervenção era um prédio recentemente restaurado, o que nos restringia 

as opções: sem poder contar com as paredes, janelas e nem mesmo o chão. Fui visitar 

e achei praticamente impossível criar algo lá dentro, pois mesmo vazio ele me parecia 

cheio. Passei algumas horas pensando e olhando até que por acaso passei por um 

expositor de madeira, uma espécie de parede falsa que era utilizada para as mostras 

no local, ela estava com um dos seus lados abertos e pude ver o seu interior.  Logo em 

seguida vi que eu caberia ali dentro, que seria praticamente um espaço limite, menor 

que aquele espaço seria impossível ao meu corpo. Várias imagens me ocorreram, das 

melhores até as piores e mais claustrofóbicas possíveis, até que me lembrei do espaço 

do livro como um interior habitado que perdura no tempo, pois sobrevive a ele. Criei 

Sala mínima, mais um lugar inventado, agora dentro da parede falsa como um limite, e 

ao mesmo tempo alusão ao tempo passado da casa, como se de fato suas paredes 

pudessem, com a passagem dos anos, ter acumulado imagens-lembranças do local. 

Com o tempo pude ver o quanto ela dialoga com meus outros trabalhos, com a 

invenção de um lugar reduzido, fazendo dele uma realidade autônoma no tempo, uma 

realidade em si. Depois da realização desse trabalho vi também uma afinidade com a 

minha forma de perceber os espaços dos livros os quais crio ou habito.  
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Fig. 78. Helene Sacco. Sala mínima. Intervenção numa das paredes móveis no interior do casarão 6 da Secult Pelotas. 
Cadeira, pratos, tapete, relógio, lustre de cristal, caixa revestida internamente em tecido com medidas de 220 cm de 
altura, por 180 cm profundidade e 45 cmde largura. Fonte: arquivo pessoal. 
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 As ações inventariantes fizeram da Mala-escrivaninha uma fábrica 

processadora de percepções de lugares que pouco a pouco iam preenchendo o interior 

dos cadernos de processo e esse "interior" gradativamente foi se tornando realmente 

um lugar possível para organizar as coleções dos inventários. Então, essas ações 

colaboraram para a criação de lugares-livro com uma narrativa específica, editado para 

experiência, em que a paginação, a diversidade de edição, a característica do material, 

a relação entre imagens, texto, texturas, cores, papéis passaram a construir um 

alargamento não só do contato com a proposição, mas da especificidade dessa 

experiência. Passei a criar livros de artista independente das ações com a Mala-

escrivaninha, pois percebi que pouco a pouco meu interesse pelo interior desse espaço 

crescia e me oferecia muitas possibilidades. Mas que espaço interior é esse que o 

leitor habita e chama de livro? Habitar um livro, como? 

 Percebo que na maioria das vezes quando um artista cria um livro existe uma 

consciência da sua materialidade, espacialidade e meio de experiência, ou seja o 

artista sabe que o livro é meio tanto quanto é lugar, dispositivo de relação aproximada 

com o público. Passei a me interessar cada vez mais por essa espacialidade e criei em 

 
Fig. 79. Helene Sacco. Imagem do contexto da instalação do trabalho da Sala mínima, 2014. Fonte: Arquivo Pessoal. 
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2013, na Universidade Federal de Pelotas, um grupo de pesquisa interdisciplinar 

chamado Lugares-Livro: dimensões poéticas e materiais, como forma de explorar as 

potencialidades desse lugar. 

 No livro, História abreviada da Literatura Portátil, ficção, mas baseado em fatos 

reais, como é característica da obra de Enrique Vila-Matas, o autor nos descreve um 

trabalho que está sendo planejado por Marcel Duchamp. Vejamos o que a 

“personagem”de Marcel Duchamp vem criando dentro deste enredo: 

Duchamp planeja um ensaio sobre a miniaturização como um dispositivo de 
fantasia. Trata-se de um texto que parece ter sido concebido como 
continuação de um velho projeto de escrever sobre ‘A nova Melusina’ de 
Goethe (em Wilhelm Meister), que fala de um homem apaixonado por 
alguém que é, na realidade, uma pessoa diminuta a que temporariamente 
foi concedida uma estatura normal e que, sem saber, carrega consigo uma 
caixa contendo o reino em miniatura do qual ela mesma é a princesa. No 
conto de Goethe o mundo fica reduzido a algo colecionável, um objeto no 
sentido mais literal. Assim como a Caixa no conto de Goethe, um livro não é 
apenas um fragmento do mundo, mas um pequeno mundo em si mesmo. É 
como se, para Duchamp, o livro fosse uma miniaturização do mundo que o 
leitor habita (VILA-MATAS, 2011, p.93). 

 
 Embora se trate de ficção, o autor nos traz a essência do desejo do artista em 

criar, desdobrar novos espaços para experiência. Um lugar-livro também seria lugar 

portátil, o qual levo comigo e posso habitar. Muitos artistas exploram essa 

possibilidade como forma de criação e registro, num desdobrar de suas proposições 

até mesmo como uma estratégia expansiva (ROCHA, 2011). Mas vejamos os lugares 

portáteis que Marcel Duchamp verdadeiramente realizou.  

 Durante a investigação sobre lugares reduzidos para a construção da Mala-

escrivaninha, passei a investigar espaços de gabinetes da antiguidades a construções 

arquitetônicas, objetos de design, até encontrar o que foi de fato uma espécie de 

gabinete portátil: a Boîte in Valise (1941) de Marcel Duchamp (1887-1968). 

 Esse objeto organiza e agrupa sua produção e se assemelha muito com os 

armários e gabinetes particulares.  Trata-se de uma verdadeira coleção particular em 

miniatura. Configura-se também como um objeto subvertido, pois tem origem numa 

caixa de costura, que ele mesmo adaptou para a sua proposta. Mais uma caixa de 

costura entre os meus referenciais.  

 Sabemos que Marcel Duchamp tinha como processo a criação de um 

pensamento que se dava por fragmentos e o estruturava por meio de desenhos, 
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recortes e anotações em cadernos, em caixas-livro que acompanhavam algumas de 

suas obras.  A Caixa (1914), Caixa Verde (1934) que acompanhava o Grande vidro e a 

Boîte-en-Valise (1941), utilizando caixas já existentes, adaptando-as para acolher 

escritos sobre os trabalhos e também, como no caso da Boîte-en-Valise, um inventário 

de sua obra numa espécie de museu portátil, traduziam uma forma de proceder, como 

um inventário de sua produção, gesto memorabilista, gesto que salva, meticuloso 

como um arquivista ou bibliotecário que ele foi. Essas caixas eram sobretudo a 

garantia da preservação de um conjunto, elaborado minuciosamente como uma 

exposição portátil, onde tudo era feito a mão, por garantia de qualidade na 

reprodução, replicação das obras. 

 

 

 
 

 

 

 

Fig. 80. Marcel Duchamp. Box in a valise (Boîte-en-valise), 1941. 40.7 x 37.2 x 10.1 cm. Fonte: Site Peggy 
Guggenhein Collection. Disponível em: <http://www.guggenheim-
venice.it/inglese/collections/artisti/dettagli/pop_up_opera2.php?id_opera=122&page=> Acesso em 28/10/2014. 
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 Em tempos de guerra, com Paris tomada, com o porão repleto de obras 

escondidas e sem a garantia de conseguir fugir, a miniaturização garantia a existência 

de 69 réplicas de suas obras organizadas no interior da Valise, num esquema 

expositivo que potencializava os sentidos e valorizava cada trabalho.  

 Outro exemplo importante de espaço reduzido são as Caixas Fluxus (década de 

1960), organizadas organizada por George Maciunas (1931-1978).Também podemos 

percebê-las como um espaço no qual uma série de experiências, proposições, 

instruções, textos, filme, sons, etc, se organizam e se distribuem para a participação.

 A caixa Fluxus, inventada por Maciunas, também foi uma forma encontrada de 

reunir a diversidade de meios e proposições de artistas diferentes; ela enfatizava, com 

sua característica lúdica de "caixa de jogos", a ideia abordada pelo grupo de um "faça 

você mesmo", na tentativa de diluir ainda mais a fronteira entre arte e vida trazendo o 

público para uma participação cada vez mais ativa e próxima do trabalho.  

 

 
 

Fig, 81. George Maciunas. Caixa Fluxus, 1964. KELLEIN, Thomas. Fluxus. London: Thamesand Hudson, 1995, 
p. 48. 
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 Observando o método inaugurado por Marcel Duchamp e retomado pelo 

Fluxus, frente a essa perspectiva de inventário do próprio processo, ou de organização 

dos trabalhos para uma apresentação portátil, noto que nos dois trabalhos há uma 

preocupação de criar um conjunto, resguardá-lo por meio da soma das partes, mais do 

que criar um método expositivo, instaurar uma experiência mais aproximada com o 

público numa situação que altera a dimensão espacial, temporal e corporal. 

 Isso me fez compreender que talvez ao criar meus livros de processo e agora as 

pequenas publicações que deles derivam, seja uma forma de o trabalho se articular 

dentro de um lógica muito semelhante à de pequenos mundos, assim com Vila-Matas 

nos propõe com o projeto de Duchamp. De certa forma opero por meio de um 

processo de miniaturização ao criar no interior dos livros, coleções de coisas do 

mundo.  Meus livros e cadernos de processo, além de atelier assumem a característica 

de "Gabinetes de papel".  

Um dos referenciais para pensar o livro como um lugar veio com a leitura de 

um texto de Ulises Carrión, para quem o livro é uma sequência de espaço-temporal: 

 
Cada um desses espaços é percebido em um momento diferente – 
um livro é também uma seqüência de momentos. (...) O livro é uma 
seqüência espaço-temporal. (...) é um volume no espaço. (...) A 
manifestação objetiva da linguagem pode ser considerada em um 
momento e em um espaço isolados – a página; ou em uma 
seqüência de espaços e de momentos – o livro. (...) Ler um livro é 
perceber seqüencialmente sua estrutura (CARRION, 2008, p. 1878). 

 

Ulises Carrión (1941-1989) foi um dos primeiros artistas a perceber e teorizar 

sobre as potencialidades do Livro de artista. Foi escritor, poeta, artista, curador e 

editor, fundando a Other Books and So, em Amsterdã, em 1975. Nesse espaço 

dedicado a promover e distribuir Livros de artista, ele também empreendeu projetos 

que envolviam Arte postal, carimbos, performance, etc. 

 No texto A nova arte de fazer livros, de 1975, ao qual o trecho citado acima 

pertence, o artista desenvolve argumentos que apontam para a diferenciação de um 

livro tradicional da velha arte de fazer livros, das novas percepções desse objeto, que 

a nova arte de fazer livros propunha empreender. Cada ponto é abordado fazendo 

com que o leitor compreenda acima de tudo o que compõe um livro e suas 

potencialidades para a arte. Vejamos os pontos levantados: O que é um livro; Prosa e 
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poesia; O espaço; A linguagem; Estruturas; e, por fim a Leitura, abordando a 

diferença dessa experiência.  

Uma potente consciência de espaço, anterior à de Ulises Carrión e de grande 

impacto, certamente foi a de Mallarmé com o poema "Un coup de dés jamais 

n'abolira lehasard" (Um lance de dados jamais abolirá o acaso). Com sua primeira 

publicação na revista Cosmopolis, em 1897, chama atenção pela inovação do texto e 

suas capacidades visuais, com as quais o espaço vazio da folha deixa de ser pensado 

como nada, para virar intervalo, pausa, criando uma participação maior da página 

que antes era anteparo para mancha gráfica, e passa então a fazer do poema um 

objeto visual, transformando-se em paradigma de uma diluição maior entre as 

fronteiras existentes entre a narrativa literária e a narrativa plástica. 

Paulo Silveira, analisando as fronteiras com o livro e a literatura, aponta que o 

nascimento do modelo que se tem hoje de um volume de livro e sua página está 

localizado no renascimento, quando um tipógrafo italiano revoluciona a página do 

livro ao criar textos não retangulares e que a próxima "pequena revolução da página" 

viria com Mallarmé, em Un coup de dés jamais n'abolira lehasard."Impulso que 

envolveria tanto projeto gráfico como a literatura, na medida em que propunha 

novas dimensões de leitura" (SILVEIRA, 2001, p.157). Na sequência, traz uma 

contribuição rica para essa discussão a partir das considerações de Octavio Paz sobre 

o poema de Mallarmé, como o apogeu do espaço literário, mas que com isso 

também inauguraria um outro:  

O poema deixa de ser uma sucessão linear e escapa assim da tirania 
tipográfica que nos impõe uma visão longitudinal do mundo, como se as 
imagens e as coisas se apresentassem umas depois das outras e não como 
realmente acontece, em momentos simultâneos e em diferentes zonas de 
um mesmo espaço ou em diferentes espaços. (PAZ, apud SILVEIRA, 2001, p. 
157) 

 

Acredito que a minha forma de operar nos trabalhos, no caso com os objetos 

e instalações, incida em uma forma de escrita seja nos cadernos de processo, quanto 

interferem e contaminam as publicações criadas. Criam com a escrita uma 

particularidade temporal na narrativa visual e na forma de apresentação desses 

escritos, sejam eles verbetes, contos ou narrativas curtas. Passei a entender que mais 

do que uma forma de documentação, a criação em Livros de artista me 
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proporcionava um "lugar"cuja materialidade e dimensão se mostravam com 

potencialidades infinitas atavés dos meios inventariantes: desenho e escrita, eles 

definitivamente incidem sobre o meio não só como marca, mas como sentido e 

tempo de leitura.  

 

 
 

 
 

 
 
 

      

     

Fig. 82. Helene Sacco. Lugar Inventado. 2011.Múltiplo 
1ª edição: 20 exemplares. Fonte: Arquivo Pessoal.  
 

 

O trabalho nesse "lugar-livro", pouco a pouco foi me oferencendo liberdade 

para assumir o tom ficcional dos trabalhos e entender a escrita não só como forma 



de registro, mas como maquinaria criadora que poderia processar a materialidade do 

mundo transformando-a numa sutil materialidade, tornando-o colecionável.  

A primeira experiência nesse sentido foi o livro Lugar Invetado (2011). Nele 

uma série de objetos é apresentada propondo uma relação com a arquitetura da casa, 

numa percepção mais alargada do espaço interior doméstico, construído por uma 

infinidade de objetos. Este trabalho, através de uma relação dentro/fora do livro, 

procura estabelecer uma conexão com a coleção de desenhos contida no seu interior e 

com cada item presente na casa ou lugar onde a leitura acontece. Nele surge, assim, 

uma preocupação maior com o leitor e com o lugar da leitura. Com a sobrecapa deste 

livro propõe-se uma ideia de casa a ser montada e desmontada no processo de seu 

inventário como invenção. Notei nessa publicação o quanto certa independência dos 

cadernos torna a estrutura do livro mais livre para a criação, embora tenha também no 

seu inteiror desenhos retirados de um ou outro caderno. Essa situação de perceber o 

dentro e o fora do livro, me fez perceber que os Livros de artista também traziam na 

essência a mesma lógica da Mala-escrivaninha quanto à capacidade de a partir dela 

outras ações serem desencadeadas, pois os livros poderiam ser propositivos criando 

uma relação com o fora ao mesmo tempo que faziam do seu interior um lugar.  

 Essa ideia veio também pelo contato com a produção de Paulo Bruscky, mais 

especificamente o livro de artista chamado BrusckyInvent’s (1986), em que a imagem 

     
Fig. 83. Paulo Bruscky. BrusckyInvent’s. Livro de artista em xerox, 1986. Fonte:Revista Valise, v.1,n2, 2011.  
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da maleta na capa do impresso suscita a ideia do livro como um lugar portátil que 

organiza no interior toda sorte de inventos. Nessa publicação vemos uma série de 

invenções de objetos inusitados com funções impossíveis, como a Esponja de absorver 

palavras ou a Máquina de capturar e projetar sonhos, todos organizados em um 

"catálogo de inventos", seguidos da descrição de suas funções e possíveis aplicações. 

 

 O aspecto inventivo que vemos em BrusckyInvent’s, me fez pensar nos objetos 

que (re)invento, assim como nos inventários de objetos, no que eles poderiam suscitar 

quando em conjunto ou coleção impressa. Passei então a editar os desenhos de 

inventários em publicações, fossem eles desenhos dos cadernos, desenhos 

apropriados ou realizados especificamente para as edições. Então a Mala-escrivaninha, 

meu Gabinete portátil, passou a ser o lugar no qual reúno os livros desses inventários 

de "Desenhobjeto", e as edições independentes em Livros de artista tornaram-se meus 

"Gabinetes de Papel".  

 

 
Fig. 84. Helene Sacco. Caixa com a coleção de Livros de Artista. 2013. Nela há: Lugar Inventado, 2011, 
Lugar Nenhum, 2012, Gabinete Poético Urbano, 2012 e Gabinete de Inventário em Desenhobjeto, MALG, 
2011. Carimbo.  
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● VISITANTE EM TERRA ALVA: a leitura como ponte 

 

 

Saber orientar-se numa cidade não 
significa muito. No entanto, perder-se 

numa cidade, como alguém se perde 
numa floresta, requer instrução. [...] Essa 
arte aprendi tardiamente; ela tornou real 

o sonho cujos labirintos nos mata-
borrões de meus cadernos foram os 

primeiros vestígios. Não, não os 
primeiros, pois houve antes um labirinto 

que sobreviveu a eles. O caminho para 
esse labirinto. Walter Benjamin 

 

 

 

 

 

 Escrevo aqui, agora, nesta página branca para vocês e os convido para um 

devaneio: a tentativa de comigo visitar essa terra alva. Se os livros são lugares, como 

realizar essa entrada, por onde entramos num livro? Aqui a imaginação é a chave, mas 

o caminho pode ser criado tanto pela estrutura material e poética de um livro, quanto 

residir na sua escrita, a qual seguimos como que por um fio de linha dentro do texto 

labirinto. Ao habitar terras alvas percorremos corpos gráficos como estruturas 

diminutas que nos exigem, além de delicadeza, um olhar atento para ouvir a voz do 

escritor e junto com ele ser construtor desse universo.  

 Segundo Renata Requião (2012), a relação homem e livro é bastante antiga, no 

entanto, passamos a ser uma civilização leitora há menos de cinco séculos, passando 

da cultura do livro manuscrito para o livro tipografado. Nossa experiência foi 

intensificada pela industrialização do livro em escalas bem maiores no séc. XIX, 

alterando assim a forma do livro, que também passar a ser objeto de consumo. Essa 

relação ainda recente com o livro tipografado, com páginas brancas divididas em 

fólios, costurados, exigiu transformações também do leitor, na forma de ler, numa 

conquista de territorialização do olho do leitor. "Aprendemos a ler, lendo. 

Aprendemos a ler onde antes só percebíamos a mássica incisão de pequenos objetos 
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gráficos. Aprendemos a ler onde antes só víamos desenhos de letras - a palavra como 

imagem gráfica"(REQUIÃO, 2012, p.4). Procuro pensar nessa ligação entre a imagem-

palavra vista e a  imagem imaginada, ambas experiências do espaço-texto, pois vejo 

que em meus trabalhos que partem da leitura, a experiência de ler-ver-sentir, desenha 

novas imagens.  

 Para lidar com coisas mínimas, devaneios e imaginações, é preciso perceber o 

poder da escrita de produzir uma realidade, um lugar no qual o leitor de fato habita. A 

imagem literária é carregada de sonho e de potência à imaginação. Ela nos leva para 

dentro desses mundos de papel feitos de uma sutil materialidade trabalhada e ativada 

numa parceria entre escritor e leitor; poderia aqui também dizer, artista e público e, 

ainda completar lembrando o que Marcel Duchamp nos propõe no texto O ato 

criativo, esclarecendo que este "não é executado pelo artista sozinho; o espectador 

põe a obra em contato com o mundo externo ao decifrar e interpretar seus atributos 

internos, contribuindo, dessa maneira ao ato criativo" (DUCHAMP, in TOMKINS, 2004, 

p. 519). Aqui mais uma vez um interior e exterior, relação dialética de um dentro e 

fora, que é salientada, no caso de Duchamp, por meio de um coeficiente artístico, 

numa percepção de abertura, por onde a participação do público é que decifra e 

interpreta uma lógica interna. Nessa relação um jogo se faz, lançando uma parte que 

só completa a "lacuna" com o retorno, resposta, ainda que sempre aberta do público.  

 Penso que essa capacidade de fazer o leitor habitar um livros é porque de fato 

eles são como lugares e isso acontece por sua peculiar espacialidade que é construída 

pela paginação-tempo. Waltércio Caldas comenta numa entrevista para Marília Andrés 

Ribeiro, como compreende o espaço dos livro e diz que: 

 
[...] os livros são objetos da família dos espelhos e dos relógios. De alguma 
forma livros são máquinas constantes, seriadas, com continuidade e tempos 
próprios e o folhear de suas páginas faz com que sejam "objetos de 
visitação". Essas características, todas tridimensionais, sempre me atraíram 
no objeto. E os livros, como espelhos, parecem ser sempre maiores por 
dentro do que por fora. Não é um desafio tentar fazer alguma coisa maior 
por dentro que por fora? (RIBEIRO, 2007, p.189 apud SILVEIRA, 2008, p. 
214). 

 
 Essa sensação do livro como um espaço maior por dentro do que por fora, 

percebi quando comecei a escrever os verbetes da Objetoteca. Vi que o crescimento 

do trabalho poderia ser quase infinito, ainda que por fora sua estrutura não se 
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alterasse. Cada livro propõe uma ou mais formas de acesso, mas os lugares que se 

desdobram são indefinidos.  

  Como um exemplo da literatura, para a participação do público e a percepção 

do espaço do livro como um lugar a ser habitado, Paul Auster nos revela parte do 

funcionamento de seu processo de criação muito próximo do que foi colocado por 

Duchamp: 

O que tento fazer em todos os meus livros é deixar espaço para o leitor 
habitá-lo. Porque enfim acredito que é o leitor quem escreve o livro, e não o 
escritor. Em meu próprio caso como leitor (e certamente li mais livros que 
escrevi!) constato que, quase invariavelmente, aproprio-me de cenas e 
situações de um livro e as enxerto em minhas próprias experiências – ou 
vice-versa (AUSTER, 1996, p. 255). 

 
 Aqui falamos de experiência de leitura e, partindo de Paul Auster, eu não 

poderia deixar de lembrar que quem me apresentou seus livros há alguns anos atrás, 

foi uma artista que atua nessa fronteira entre Arte e Literatura, através de um 

procedimento de trânsito entre o dentro e fora dos livros: Elida Tessler.  

 Com um método que parte da leitura e da descoberta da estrutura quase 

invisível que compõe os livros, algo que muitas vezes fica submerso, como o modo de 

escrita, tempo verbal, língua, sequencialidade, ritmo, etc., ela elabora para cada 

trabalho uma estratégia de aproximação, contato, colocando as palavras em jogo, 

como elemento manipulável, tátil, tridimensional. Elida Tessler habita o espaço dos 

livros, percorre os corredores-linhas de texto e traz de lá palavras que aqui do lado de 

fora assumem um corpo em instalações que criam uma experiência, que tenciona os 

modos de apresentação da palavra: as palavras e as coisas, a palavra lida, a palavra 

como imagem, a palavra objeto, a palavra como experiência. Portanto, em cada 

trabalho uma forma muito particular de ler entra em ação, desencadeando o vir a ser 

do trabalho.  

 Em Dubling (2010), ela recorre ao mesmo modo operatório através do qual 

realizou ao longo de um ano a leitura atenta de Ulisses, livro de James Joyce, fazendo 

da leitura em diferentes cidades e lugares como bares e bistrôs, um dialogo com o 

meio urbano que é enfatizado no romance de Joyce; fazendo a leitura do livro parte do 

trabalho e mais que isso, fazendo da leitura uma ação viva que preenche 

invisivelmente os espaços da cidade. 

196 
 



  É interessante perceber que Ulisses de Joyce foi inspirado na obra Odisseia, de 

Homero, o que nos oferece uma ideia da leitura como uma abertura ao infinito, como 

se fosse uma forma de uma obra se prolongarno tempo. Odisseia, Ulisses, Dubling. A 

artista, por meio de uma forma particular de ler, numa leitura imantada de intenção 

poética, ao visitar a obra, faz com que uma outra dela se desdobre.  

 Em Dubling, a leitura atenta descobre no livro os 4311 gerúndios que ganham 

corpo nas rolhas de garrafas que preenchem boa parte do chão do espaço expositivo, 

feito rio de palavras.Os gerúndios não são opções aleatórias e sim decisões poéticas 

determinantes para esse trabalho, pois essa forma verbal indica andamento, um 

processo, um“em curso” que retorna ao romance de origem, que fala da passagem de 

um dia vivido por Leopold Bloom e Stephen Dedalus e dialoga com o fluxo do rio Liffey 

que aparece nas fotografias, as quais também assumem a quantia de 4311 em cartões 

postais. Por isso o título ganha um ao final da palavra, reinvenção que cria uma nova 

cidade a partir da experiência da artista, na união da cidade lida, cidade percorrida, 

cidade imaginada. 

 Junto à instalação encontramos uma mesa longilínea e isso me faz pensar em 

algo que mistura barco e ponte e que organiza no seu centro os cartões postais com as 

imagens tomadas do rio Liffey. Os postais ficam disponíveis ao público para 

visualização, como um arquivo dessa experiência de criação junto à cidade. A ligação 

entre a imagem e a palavra, me faz imaginar essa experiência como desvio ou 

bifurcação do mesmo rio, que agora tem origem na instalação, tornando a palavra uma 

espécie de materialidade líquida.  

 Embora Elida parta dos livros, seus trabalhos possuem autonomia da obra 

originária, criando uma articulação, um estado entre, como uma situação de conversa. 

Segundo Glória Ferreira aponta, as palavras retiradas dos livros e incorporadas aos 

objetos chamam atenção a elas mesmas, sem intenção de significado completo em 

mensagem verbal, pois "a transcrição mencionada não se dá propriamente do sentido, 

de uma tradução do texto, mas de um universo para o outro" (FERREIRA, 2013, p.37). E 

eu completaria aqui dizendo que constroem através dos trabalhos a criação de uma 

ponte.   
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Fig. 85. ElidaTessler. Dubling. Exposição IN TRANSITION. Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami, EUA 
Coleção CIFO. Detalhe do livro Ulisses de James Joyce, do qual a artista extraiu os 4311 gerúndios que 
fazem parte do trabalho.  
 

 
 
Fig. 86. ElidaTessler. Dubling. Exposição IN TRANSITION. Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami, EUA 
Coleção CIFO. Imagem da instalação com os 4311 gerúndios impressos nas rolhas das garrafas e a mesa 
com os cartões postais. Este trabalho faz parte da Coleção CIFO - CisnerosFontanalsArt Foundation. 
Fonte: site da artista. 
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Fig. 87. ElidaTessler. Dubling. Exposição IN TRANSITION. Cisneros Fontanals Art Foundation, Miami, 
EUA Coleção CIFO. Detalhe das rolhas nas garrafas, com os 4311 gerúndios impressos. Este trabalho faz 
parte da Coleção CIFO - Cisneros FontanalsArt Foundation. Fonte: site da artista. 

  

 Percebendo o papel do público leitor em meus trabalhos, abriu-se espaço a 

invenções de jogos e experiências interativas propondo entrada num interior, um lugar 

diminuto onde viveria uma personagem à espera de construções a partir da palavra 

escrita e lida e, delas, a imagem pensada. Assim nasceu A construtora de pontes, 2013, 

nome que parece mais slogan de uma empresa e tem por intenção essa ironia de seu 

nome ser uma função e não uma individualidade, seguindo a lógica da ficção do 

mundo do Lugar Nenhum onde todas as pessoas precisam servir para algo.  

 O trabalho é composto e se organiza dentro de uma pequena caixa de madeira, 

com uma fotografia que encontrei num sebo de Pelotas. Essa imagem me provocou 

muito pela lembrança da infância, da espontaneidade natural de criança, da 

capacidade de brincar de forma séria sem que com isso ocorra nenhum decréscimo de 

prazer, das inúmeras construções que fiz no pátio de casa com sobras e pedaços de 

coisas, inventando casas onde só a imaginação poderia habitar.  
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Fig. 88. Helene Sacco.2013. A Construtora de Pontes. Detalhe da caixa fechada. 13x13x5cm. Fonte:Arquivo 
Pessoal.  

 
  

 
 

Fig. 89. Helene Sacco. A Construtora de Pontes. Caixa-jogo, com fotografia, cubos de madeira, instruções e 
tabuleiro. 13 x 13 x 5cm. 2013. Fonte: Arquivo Pessoal.  
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 A imagem na fotografia é de uma apresentação de uma baliza, figura já quase 

extinta, que normalmente vinha bem à frente das bandas musicais abrindo os desfiles, 

na maioria das vezes escolares. Ela está em posição de ponte, sem esforço, com as 

mãos e pés plantados no chão cinza do asfalto e nos propõe a ideia de uma 

continuidade do caminho e da brincadeira. 

 Sempre gostei da imagem poética da ponte, o sentido que ela abarca, por unir 

opostos, ou extremos, distâncias impossíveis, e ao mesmo tempo se configurar como 

um lugar que só toma sentido na passagem, no trânsito de um meio ao outro.  

 No interior da caixa encontramos junto à fotografia da baliza, uma ilustração de 

enciclopédia de uma seleção, coleção de arcos arquitetônicos de todo tipo como uma 

instrução ao exercício de pontes. Encontramos também pequenos cubos de madeira 

com letras em um de seus lados, um livreto com as instruções do jogo e uma pena de 

pássaro que não só faz alusão à fantasia da baliza como é também presença frequente 

nos trabalhos ligados à Construtora de Pontes e, já houve entre o público, quem 

construísse a ponte utilizando a pena como auxílio.  

 Dessa imagem poética de pontes, nasceu o jogo que inventei para pensar no 

trânsito entre o dentro e o fora do livro. A caixa traz na tampa um tabuleiro no qual a 

construção se faz com uma folha de papel quadriculado. No livreto lemos as 

instruções: 

Para construir uma ponte:  

1. É preciso conhecer o terreno. 

2. Perceber a posição exata dos lados extremos. 

3. Plantar bases sólidas que resistam oscilações e desequilíbrios. 

4. O espaço entre os extremos precisa ser elástico, curvo, projetando-se levemente para o céu.  

5. Uma ponte só é ponte se, ao unir opostos, criar um lugar no espaço. 

 

 Quando escrevi essas instruções, me desafiei a criar um texto que fosse 

primeiro de tudo uma instrução aberta; segundo, que criasse relação com os 

elementos contidos na caixa, mas que ao mesmo tempo fizesse uma ligação à 

construção de pontes reais, e também pudesse se relacionar a tudo aquilo que se 

encontra distante e necessita de uma ligação – desde relações humanas até as 
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relações entre arte e literatura. Tudo isso configurava, é claro, numa aposta, nunca 

numa certeza de que o público poderia compreender.  

 Além do texto, bem ao lado vem no livreto um esquema de montagem, como 

uma planta da engenharia, indicando a colocação dos pequeninos blocos de madeira 

sobre cada uma das suas respectivas letras no tabuleiro quadriculado, no qual um 

poema visual mínimo sugere a forma de construção.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Habitar o espaço dos livros e utilizar a escrita e o desenho como instrumentos, 

máquinas de invenção, me ajudou a compreender o potencial ficcional dos trabalhos, e 

a ver que em parte eles acontecem num jogo entre o dentro e o fora do livro, forma 

que passou a ser cada vez mais presente no processo de produção ou na apresentação 

final dos trabalhos, ainda que por vezes de forma não premeditada. 

 Então se os livros são lugares que o leitor habita, passei a exercitar esse lugar 

como quem o visita pela primeira vez, e com o olhar de um estrangeiro consegue 

perceber minúcias, formas de construção poética e estratégias da escrita dos autores. 

Precisei também desenvolver um outro modo de leitura, quase como quem escuta 

atentamente uma fala. 

Esse interesse pelas coisas mínimas, mas potentes para pensar o mundo 

lembra-me de Gaston Bachelard e sua abordagem sobre a miniatura literária no livro A 

poética do espaço. A explicação do devaneio para a entrada em uma casa em 

miniatura encontramos na infância em contos de fadas e em "casinhas de cartolina dos 

brinquedos infantis": as "miniaturas" da imaginação nos levariam simplesmente de 

volta à infância, à participação nos brinquedos, à realidade dos brinquedos. “[...] a 
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imaginação miniaturizante é uma imaginação natural. Ela aparece em qualquer idade 

no devaneio dos sonhadores natos"(1993, p. 158). 

 

  Em seguida completa comentando o potencial da imaginação valorizado pela 

filosofia: "Na linha de uma filosofia que aceita a imaginação como faculdade básica, 

pode-se dizer como Schopenhauer: - O mundo é a minha imaginação. - Possuo tanto 

melhor o mundo quanto mais hábil for em miniaturizá-lo" (BACHELARD, 1993, p.159). 

 

 
Fig. 90. Helene Sacco. A Construtora de Pontes. Caixa-jogo, com fotografia, cubos de madeira, instruções e 
tabuleiro. 13cm x 13cm x 5cm. 2013. 
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Fig. 91. Helene Sacco. A Construtora de Pontes. Caixa-jogo, com fotografia, cubos de madeira, instruções e 
tabuleiro. 13cm x 13cm x 5cm. 2013.Fonte: Arquivo pessoal.  
  

 A primeira visita em terra alva, para fins de trabalho, foi em A vida modo de 

usar, do escritor Georges Perec. Minhas visitas para a criação dos trabalhos sempre 

ocorrem em antiquários, briques e feiras de antiguidades, eu estava pela primeira vez 

entrando num livro à procura de objetos. Lá vi que eu não era a única a me interessar 

204 
 



por objetos e principalmente pelos conjuntos.Entendi que o recurso de escrita de 

Perec é falar da vida via observação das coisas e como elas se relacionam entre sujeito 

e mundo. Em Avida modo de usar vemos um inventário minucioso pelo interior de um 

prédio em Paris. Seu título sugestivo indiretamente nos aponta o enfoque sobre as 

coisas e a construção da vida, os modos como compõem e articulam cada lugar a partir 

de seus "usuários". 

 A leitura do livro não é fácil, é um livro cheio, tanto quanto esses lugares de 

revenda de objetos o são. Tentei ler algumas vezes, mas ficava perdida entre a 

fascinação das imagens narradas pelo autor que de tão potentes me prendiam e a 

leitura não avançava. Percebi que para ler o livro eu precisaria de um método, algo que 

aos poucos deciframos na organização dos capítulos do livro. Minha estratégia foi 

inventariar somente os 11 quartos de empregada que não aparecem em bloco e sim 

vão surgindo ao longo do livro.   

 À medida que lia a descrição dos quartos feita por Perec, já ia fazendo uma lista 

num caderno, então em seguida eu tinha colunas enormes repletas de objetos e 

descrições minuciosas deles. Percebi que sempre havia um objeto que ficava em 

primeiro plano na descrição, tal o interesse do autor ao descrevê-lo ou criar a cena e 

todo contexto a sua volta.  

 Os objetos são na escrita de Perec quase personagens, ou tão potente quanto 

eles. Com as listas eu tinha os objetos, centenas deles e poderia construir com base na 

descrição que, a partir de então, tomei como um instrumento construtor, edificador de 

imagens, tal qual numa escultura que vamos adicionando partes ao todo. Foi esse o 

meu método construtivo no desenho: empilhar os objetos como nas listas e ir 

encaixando-os conforme fosse possível e fizesse sentido com o texto. 

 Apresentei esse trabalho na exposição Palavra Habitada, em 2013, organizada 

por nosso Grupo de Pesquisa p.a.r.t.e.s.c.r.i.t.a: textos de artistas e a presença da 

palavra em produções de arte contemporânea, coordenado pela professora Elida 

Tessler. A exposição ocorreu no interior de uma livraria chamada Palavraria, e buscava 

criar articulação entre a Literatura e a Arte. A caixa-livro 11 quartos de empregada 

(2013), durante a exposição, ficou exposta sobre a Mala-escrivaninha como alusão a 

uma viagem por aquele território de muitas terras.  
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 A forma de montagem e apresentação do trabalho foi semelhante ao da 

Construtora de Pontes, numa caixa de 18cm x 18cm x5cm. No interior vemos um 

puzzle com desenhos dos objetos centrais de cada um dos 11 cômodos, dois carimbos, 

cada um com uma palavra (objeto e lugar) enfatizando essa relação que é exposta por 

Perec no livro através do que ele chama de "força do conjunto". No livro de desenhos, 

procurei fazer com que ele parecesse inacabado, os últimos desenhos estão ainda sem 

o nanquim. 

 
Fig. 92. Helene Sacco. Caixa-livro. 11 quartos de empregada, 2013. Caixa com puzzle com desenhos, livro de artista 
com desenhos em processo e dois carimbos, um com a palavra objeto e o outro com a palavra lugar. Fonte: arquivo 
pessoal. 

  
 
Figs. 93. Helene Sacco. Caixa-livro. 11 quartos de empregada, 2013. Caixa com puzzle com desenhos, livro de artista 
com desenhos em processo e dois carimbos, um com a palavra objeto e o outro com a palavra lugar. Fonte: arquivo 
pessoal.  
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 Também percebi o livro como um lugar ao ler Rua de Mão Única, de Walter 

Benjamin. Este livro me proporcionou uma experiência de contato com a "escrita de 

um colecionador" preocupado em encontrar, através desta, um lugar para a memória, 

ou melhor, para a relembrança. Embora a estrutura do livro atue de forma tradicional, 

sendo mais um suporte neutro, a escrita faz com que o conjunto faça sentido em ser 

organizado naquele lugar-livro. 

 Rua de Mão Única foi escrito como tentativa de salvar as coisas, as cidades e a 

própria memória. O livro foi redigido entre 1923 e 1926, e só publicado em 1928, como 

um conjunto de aforismos intitulado Einbahnstrasse (Rua de Mão Única), dedicado à 

Asja Lacis, por quem o autor foi apaixonado. Neste livro já vemos uma lógica de 

organização, o que também se pode chamar de método expositivo, expressão utilizada 

no nosso campo, mas lá ocorre através de montagem literária, fórmula que irá se 

repetir em Passagens, publicado no Brasil pela primeira vez em 2006.  

 Vejo Rua de Mão Única assim como A vida modo de usar, como "gabinetes de 

papel". Nesse pequeno livro, se comparado às Passagens, um livro maior, Walter 

Benjamin reúne através de uma multiplicidade de formas de texto, um caleidoscópio 

repleto de coisas, entre elas estão citações de diversas procedências, cartazes, relatos 

de sonhos, fábulas, recordações de locais, ambientes, descrições de objetos, 

brinquedos infantis, casas, vestuário, plantas, coleções de selos,... Essa multiplicidade 

de coisas forma através da "força do conjunto" um relato potente, uma crítica 

materialista para tocar na situação de mundo, e no caso em especial da Alemanha no 

período entre as duas guerras, uma escrita desviante que, ao falar das coisas, toca a 

esfera da vida. Rua de Mão Única, nesse sentido, cria um laço estreito com algumas 

obras de Gorges Perec, como: Je me souviens, de 1978, A vida modo de usar, de 1987, 

As coisas, de 1965.  

 Na época do lançamento, o livro foi elogiado por alguns autores, entre eles um 

em especial, autor pelo qual também tenho apreço: o filósofo Ernest Bloch, amigo de 

Walter Benjamin. Bloch percebe em Rua de Mão Única uma relação estreita com o 

surrealismo, dizendo ser um "surrealismo pensante".Segundo Machado, o filósofo 

entende os aforismos da obra como uma forma de "montagem mediata e não uma 

mera sucessão de fragmentos extraídos arbitrariamente da realidade sem conexões 

entre si, mas um modo de reflexão"(MACHADO,2007, p.41). A palavra mediata é um 
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adjetivo que deriva do Latim mediatu, e significa o que está em relação com as coisas 

por meio de uma terceira, por intermédio de outra, que é intermediária. Uma 

montagem mediata poderia ser pensada como construções de pontes? Aqui vemos 

não só a relação de montagem, mas a prática desviante, indireta de construção de 

uma forma. Sua forma, no caso é uma rua, por uma sucessão de casas e lojas vai 

expondo-nos as ocorrências e suas percepções. Já em Passagens, ele criou uma 

montagem que deixou pré-escrita em algumas anotações e listas.Referia-se a essa 

obra como uma arquitetura, uma forma de relação entre o livro e as galerias 

parisienses, as quais ele trata nesta mesma obra com afinco.  

 Ernest Bloch, segundo Machado, também desenvolveu, pouco tempo depois de 

Rua de Mão Única, em 1930, um livro chamado Spuren (Vestígios). Uma coleção de 

pequenas narrativas, contos de fadas, fábulas, lendas, provérbios, conversas e 

citações, na busca de capturar elementos anticapitalistas e utópicos presentes naquele 

contexto (2007,p.42).  O livro é dividido em quatro partes: lugar, destino, existência e 

coisas. Nele, o filósofo elabora um pensamento por via dos vestígios, algo próximo de 

um método de "trabalho micrológico", detetivesco, de um estudo de seres e coisas 

pequenas, procurando saber o "reverso das coisas", propondo um "pensar fabulando", 

revisitando o filósofo Berkeley (1685-1753), que para muitos hoje pareceria ingênuo 

ao perguntar: "As coisas são exatamente como se apresentam aos nossos olhos? De 

que modo a sensação se torna uma propriedade das coisas? (...) O que fazem as coisas 

em nossa ausência, quando lhe damos as costas?" (2007, p.43).   

Portanto, lendo e colocando lado a lado essas produções e escritas, penso o 

quanto para Walter Benjamin a escrita foi instrumento de miniaturização do mundo. 

Assim como em Duchamp a ideia de miniaturizar seu trabalho surgiu diante da ameaça 

de destruição de suas obras, em ambos a invenção desses espaços foi tanto um mundo 

de refúgio quanto uma estratégia que salvou suas obras-vida. Já em Bloch e Perec, 

podemos perceber a escrita como aproximação extrema de um entendimento de 

mundo, descoberta realizada a partir das "pequenas coisas", do infraordinário, em que 

a fabulação é puro pensamento. O bonito é imaginar que aqui falamos de áreas 

diferentes, mas com comportamento de produções semelhantes, arte, literatura e 

filosofia.  
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 Esse “pensar fabulando” colocado por Bloch, me levou a pensar na diferença 

entre ficção e fabulação. Em qual das duas formas meu trabalho se situa? Preciso 

definir? Deleuze, ao pensar a diferença entre ficção e fabulação no cinema – um meio 

que também opera por princípio de montagem. Ao criar narrativas que se dão no 

tempo e em imagens –, elabora, a partir de Henri Bergson, o que ele chamou de 

"Função Fabuladora". Diferenciando a fabulação da mera ficção por perceber nela um 

comprometimento com o real, uma ação que não se remete ao passado, mas ao 

contrário, inventa futuros através da imaginação no real.  

 Em seu livro A imagem-tempo, diz que a fabulação não é um mito impessoal, 

mas também não é ficção pessoal. É uma palavra em ato, um ato de fala pelo qual a 

personagem nunca pára de atravessar a fronteira que separa seu assunto privado da 

política, produzindo, ela própria, enunciados coletivos (DELEUZE, 2005, p. 264).  

 
Fig.94. Ilya Kabacov. O Homem que se ejetou de seu apartamento para o Espaço – Ilya Kabakov. Instalação 
apresentada no Centre Georges Pompidou em 2003, pertencente à série Dix personnages, criada entre 1981 e 
1988.  
Fonte: http://revistacarbono.com/artigos/05sobre-ilya-kabakov-maria-helena-bernardes/#sthash.dZloLgGu.dpuf 
  

 O artista ucraniano Ilya Kabacov (1933) explora em seu trabalho intitulado O 

homem que se ejetou de seu apartamento para o espaço, essa abordagem fabular 

onde a fronteira entre a realidade e ficção se dilui e assume a forma da pergunta: qual 

a diferença entre elas?  
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 A instalação é construída de forma a ressaltar as evidências de algo que 

aconteceu com o personagem central da ficção. Entre as evidências apresentadas 

como reais encontramos um texto, onde o narrador Nikolaïev é um vizinho que relata 

o acontecido e os hábitos do estranho do morador desaparecido. A leitura nesse 

trabalho nos leva para o interior de um atmosfera de ocorrência policial na tentativa 

de explicação desse drama humano. O trabalho é parte de um conjunto de instalações 

cujo tema apresenta dez personagens diferentes, entre eles o Homem que se ejetou de 

seu apartamento para o espaço. A cada um dos personagens da série corresponde 

uma instalação individual, cujo conjunto compõe uma instalação total. Em cada uma 

delas, objetos, desenhos, vestígios, histórias dramatizam o espaço a ponto de nos 

reconhecermos nas fraquezas, nas utopias e sonhos humanos, uma identificação que 

fortalece um sentido de realidade no interior da ficção, onde a escrita para Kabacov é 

instrumento de criação de um mundo dado a ver nas instalações.  

 A fabulação das minhas publicações e trabalhos não é um esforço ou ação 

premeditada, mas ocorre como construção de sentido que só se faz através da criação 

de uma forma que, partindo do pensamento de Deleuze, seria fabular. A invenção do 

Lugar Nenhum, que surgiu por uma necessidade de explicação poética, veio através da 

criação em livro de artista. Assim como o Lugar Inventado é uma solução "utópica-

concreta" para o Lugar Nenhum.  

  A proposta de visitar terras alvas, os livros, fez com que esse processo fosse 

percebido como forma de fabricação, (re)fabricação, pois na verdade, assim como 

meus objetos, eu estava criando a partir do que já existia, só que a materialidade é 

outra. Dos objetos reais para as palavras e os objetos dentro delas.  

 Resolvi então criar a (Re)fábrica de objetos lugares e produzir a partir da 

descrição dos autores. Esse trabalho faz parte de uma curadoria de Fernanda 

Albuquerque para a Revista Lugares, e se encontra disponível no site da Fundação 

Iberê Camargo. Para essa exposição resolvi criar um inventário a partir da literatura, 

mas procurando um objeto em especial, um que para mim é especial: a escrivaninha. 

 A primeira construção a partir da leitura se deu através de um texto de Walter 

Benjamin chamado A escrivaninha, um dos textos de Rua de Mão Única. Benjamin 

sempre defendeu o conceito de relembrança como potência de criação: “O 

Eingedenken, rememoração ou a relembrança, distingue-se da reminiscência grega e 
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tornam a memória ativa, criadora”(2006, p. 149). No texto o autor nos descreve 

minuciosamente sua escrivaninha de infância e ainda nos revela por meio da 

relembrança, suas atividades nesse objeto e sua paixão por esse lugar. Além 

disso,também nos indica a possibilidade de entrada nos livros os quais ele chama de 

novo continente. Aqui apresento um trecho que revela tal questão:  

 
Essa escrivaninha junto à janela logo se tornou meu recanto favorito. [...] Eu 
podia me sentir não só em casa mas também numa cela como a daqueles 
clérigos que se vêem nas iluminuras medievais, ora em seu genuflexório, ora 
em sua mesa de trabalho, como se estivessem dentro de uma couraça. 
Nesta cela comecei a ler Débito e Crédito, e Duas Cidades. Buscava a hora 
mais calma do dia e esse lugar, o mais isolado de todos. Então ao abrir a 
primeira página, sentia-me tão solene como quem pisa um novo continente. 
De fato tratava-se de um novo continente, no qual a Criméia e o Cairo, a 
Babilônia e Bagdá, o Alasca e Tschekent, Delfos e Detroit, se comprimiam 
uns sobre os outros tão compactamente como as medalhas douradas das 
caixas de charuto de minha coleção. Nada mais reconfortante do que 
permanecer assim cercado por todos instrumentos de minha tortura  - 
vocabulários, compassos, dicionários - num lugar onde de nada valiam suas 
reivindicações (BENJAMIN, 2000, p. 118-120). 

 
 Construí em desenho seguindo suas pistas, indicações e por vezes descrições 

subjetivas sobre o objeto. No final decidi dar o nome ao objeto assim como fazem nas 

fábricas, seguidas do nome do designer ou projetista. Coleção de escrivaninhas. 

Modelo: Escrivaninha Continente. De Benjamin para ele mesmo. Essa última frase se dá 

pelo fato de que por vezes um autor pode criar objetos para personagens, quase como 

que sob medida, como se fosse uma encomenda. Como será o caso das duas outras 

escrivaninhas desenhadas.   

 A segunda escrivaninha veio através de Perec no livro As coisas: uma história 

dos anos sessenta (2012). O livro conta a história de um casal, Sylvie e Jérôme, e sua 

vida num pequeno apartamento. Na primeira parte do livro Perec descreve 

minuciosamente o apartamento real e o apartamento dos sonhos, ou o que 

pretendiam ter. Numa das descrições ele relata a escrivaninha que o casal dividia, 

como uma forma de apresentar não só o quão pequeno era esse ambiente, mas 

principalmente a afinidade e cumplicidade dos dois. Aqui vai um trecho:  

 
Debaixo de uma belíssima reprodução de um portulano, e que uma pequena 
escrivaninha de tampa de correr, estilo Segundo Império, de mogno 
incrustado com varinhas de cobre, das quais faltavam diversas, separava em 
dois planos de trabalho, para Sylvie à esquerda, para Jérôme à direita, cada 
um deles marcado por uma idêntica pasta vermelha, por um idêntico tijolo 
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de vidro, por um idêntico pote cheio de lápis; com seu velho garrafão de 
vidro engastado de estanho que fora transformado em pé de abajur, com 
seu decalitro para grãos, de madeira folheada e reforçada com metal, que 
servia como cesta de papéis, com suas duas poltronas heterogêneas, suas 
cadeiras de palhinha, seu banquinho de vaqueiro. E desse conjunto limpo e 
arrumado, engenhoso, emanaria um calor cordial, um ambiente simpático 
de trabalho, de vida comum (PEREC, 2012, p.18). 

  
 Na descrição de Perec, eram tantos objetos e detalhes que tudo o que não 

estava diretamente ligado à escrivaninha, ou seja, sobre ela ou diretamente, precisou 

ficar de fora. Nessa descrição também é possível ver o quanto para o autor o conjunto 

é significante, constrói uma imagem subjetiva das personagens. Assim como na 

escrivaninha de Benjamin, na qual inseri a janela como parte do objeto, nesta interferi 

fazendo com que as cadeiras diferentes e com a dobradiça apresentassem o casal e 

sua união. E o nome, seguindo o tom de fábrica: Coleção de Escrivaninhas. Modelo: 

Escrivaninha de casal com cadeira dobradiça. De Georges Perec para Sylvie e Jérôme. 

Agora ressaltando os vários nichos de produção voltados para um publico específico – 

aqui no caso para um casal e ainda sob medida para Sylvie e Jérôme.  

 Na escrivaninha descrita por Paul Auster, me deparei com outra forma de 

leitura e construção da escrivaninha. Ela se apresentou aos poucos e ao longo do livro 

onde o contexto e a trama se desenrolam e, pouco a pouco, nos apresentam a 

realidade da personagem. Durante a história o Sr.Blank, que acordara recentemente 

sem se recordar de nada, vai algumas vezes, com muita dificuldade, até a escrivaninha 

onde encontra indícios de sua história, peças da memória esquecida que lhe ativam 

exercícios de consciência frente ao vivido e o lembrado. A primeira passagem em que 

o autor inicia a descrição já podemos perceber o vínculo que cada objeto tem com a 

memória: 

Blank se deixa cair numa cadeira junto à escrivaninha. É uma cadeira 
extremamente confortável, ele conclui, forrada com couro macio na cor 
marrom, equipada com descanso para os braços capaz de acomodar 
cotovelos e antebraços, sem falar num mecanismo invisível de molas que 
lhe permite balançar-se para a frente e para trás à vontade, que é 
justamente o que ele começa a fazer assim que se senta.  Balançar-se para 
frente e para trás tem um efeito calmante para ele, e, enquanto Blank 
continua entregue a essas prazerosas oscilações, lembra-se do cavalinho de 
balanço que havia em seu quarto, quando ele era bem pequeno, e então 
começa a reviver  algumas das viagens imaginárias que costumava a fazer 
montado naquele cavalo, cujo nome Branquinho e que, na cabeça do jovem 
Blank , não era um objeto de madeira pintado de branco, e sim um ser vivo, 
um cavalo de verdade. [...] Depois de debruça para examinar o monte de 
papéis e fotografias em pilhados em ordem no tampo de mogno da 
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escrivaninha. Pega primeiro as fotos, três dúzias de retratos de vinte por 
vinte e cinco em preto-e-branco (AUSTER, 2007, p. 9-10). 

 

 Como Sr. Blank havia perdido a memória, estranhamente no quarto onde ele 

está encontra confinado, todos os objetos e até mesmo a parede recebem etiquetas 

coladas com seus respectivos nomes. Para essa personagem, interferi na descrição do 

autor construindo de forma integrada a cama e a escrivaninha, apontando as idas 

sofridas e com muita dificuldade em chegar até ela. O título segue mais uma vez o tom 

da história, salientando a questão da memória e o reencontro com a consciência e o 

papel do autor na invenção do objeto. Coleção de Escrivaninhas. Modelo: Escrivaninha 

memória-consciência. De Paul Auster para Sr. Blank. 

 Essas escrivaninhas não se tratam de uma ilustração dos livros, e ao serem 

expostas não são acompanhadas dos trechos do texto, como apresento aqui na tese, 

pois elas são, sim, o exercício de um olhar através da leitura em imagens do 

pensamento. O título já consegue ligar autores, livros, personagens e sugerir a 

(re)fabricação a partir da experiência de leitura. Com elas me faço a pergunta sobre o 

que de fato é ler um livro? De que forma o ler se liga no ver, se já vemos tão pouco à 

nossa volta? Ver-ler nos livros me ajuda a ver fora deles, pois ver um objeto é perceber 

que não os vemos de fato. Ver exige colocar o corpo como um todo na captura de algo 

que nos escapa. Tudo que nos cerca nos escapa, tudo está imantado pelo hábito, pois 

utilizamos as coisas diariamente a ponto de apagá-las; não as vemos, não as 

pensamos. O pensamento de Berkeley, neste capítulo revisitado por Bloch para que 

fosse possível escrever sobre as coisas numa "escrita pensante" de filósofo, e que aqui 

na tese também encontrará em outro capítulo companhia de Michel Serres, nos 

convida a olhar novamente as coisas, apontando o poder da percepção como abertura 

para o mundo. 

 Paul Auster, no início de Cidade de vidro, já nos oferece através da personagem 

do Sr. Quinn o seu interesse por um tipo de olhar típico dos detetives: 
 

[...] quem olha, quem ouve, quem se movimenta nesse atoleiro de objetos e 
fatos, em busca do pensamento, da idéia que fará todas as coisas se 
encaixarem e ganharem sentido. O leitor vê o mundo através dos olhos do 
detetive, experimentando a proliferação de detalhes desse mundo como se 
o visse pela primeira vez. O leitor desperta para as coisas à sua volta como 
se elas pudessem falar com ele, como se, em virtude da atenção que agora 
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lhes dedica, elas passassem a ter algum outro significado além do simples 
fato de existir (AUSTER, 1999, p.15). 

 
 Essa forma de olhar não só revela o visto, mas faz o visto existir para outros. 

Percepções inventam mundos. Entrar na terra alva dos livros e retirar palavra e objetos 

é olhar através do olhar dos outros, mas também criar outras formas de ver-dizer-

apresentar. Essa experiência de construção em desenho a partir da literatura só veio 

me comprovar o que eu já sabia, mas tinha medo de arriscar a dizer: que a literatura é 

sim, uma das artes visuais. 
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Fig.96. Coleção de Escrivaninhas, 2013. Modelo: Escrivaninha de casal com cadeira dobradiça. De Georges Perec para Sylvie e Jérôme. 

Nanquim sobre papel Canson A4. Fonte: Arquivo pessoal. 
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  Fig. 97. Helene Sacco. Coleção de Escrivaninhas, 2013. Modelo: Escrivaninha memória‐consciência. De Paul Auster para Sr. Blank. 

Nanquim sobre papel Canson A4. Fonte: Arquivo pessoal.
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Fig. 95. Helene Sacco. Coleção de Escrivaninhas, 2013. Modelo: Escrivaninha Con�nente. De Walter Benjamin para ele mesmo. Nanquim 

sobre papel Canson A4. Fonte: Arquivo pessoal. 
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● O Objetotecário  
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Pois o que significa olhar uma coisa, um objeto real no mundo 
real, um animal por exemplo e dizer que é outra coisa e não 
aquilo que é? Significa que todas as coisas têm uma vida 
dupla, ao mesmo tempo no mundo e em nossas mentes, e 
que negar tanto uma dessas vidas como a outra é matar a 
coisa de uma só vez em suas duas vidas.  
● Paul Auster 
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 Faz três dias que chove sem parar. Como não posso caminhar por aí 

e realizar as coletas de objetos, me ocupo com a organização do que já foi 

coletado. Tenho encontrado muitas televisões, arquivos de ferro, sofás e 

geladeiras. Acho que pelo tamanho e peso as pessoas resolveram deixar, 

abandonar pelo caminho.  

 Durante o trabalho, por várias vezes me pergunto por que faço isso, 

se no lado de fora, lá no mundo o caos é bem maior. Do que vale essa sina 

pela organização de coisas tão heterogêneas? A primeira resposta é que 

organizar foi tudo que sempre fiz até que o mundo se tornasse movente. 

Meu trabalho de mais de 40 anos como bibliotecário fez de mim o que sou 

hoje, alguém que acredita que para tudo existe um lugar, assim como os 

livros em suas seções, estantes, gavetas e prateleiras. Encontrar um lugar 

para tudo me fazia sentir que para cada coisa existia também um sentido. 

Encontrar um lugar para tudo isso que vejo em volta me faz pensar que é 

possível que a minha vida também volte a ter um.  

 Vejo as coisas por aí jogadas, elas já pertenceram a alguém. Vê-las 

sem ninguém deixa o mundo mais triste. Olho para elas e é como se me 

implorassem acolhimento. Há quem faça com elas uma grande fogueira para 

limpar o espaço e espantar ratos e toda sorte de bichos que se escondem 

nelas. Essa cena deixa tudo ainda mais caótico, pois, no dia seguinte, a bela 

fogueira que vimos à noite é a marca que denuncia uma destruição 

desnecessária, ou no mínimo desmedida.  

 Quando as pessoas precisaram se desfazer dos objetos para que a 

casa se tornasse móvel, foi possível ver o excesso de coisas que existem no 

mundo; foi como se as casas, para moverem-se, primeiro tivessem se virado 

pelo avesso. Conheci mais meus vizinhos após esse acontecimento, e posso 

afirmar que passei a entender mais sobre os homens e seu modo de vida.  
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 Ontem conheci um rapaz que passou por aqui de balão, algo 

proibido, pois quem não vive nas casas-móveis que geram energia ao 

Sistema é considerado um vagabundo ou Tonto. Procurava por um caderno 

de notas. Disse que depois que o mundo mudou parou de fotografar e 

passou a escrever, e que o tal caderno era muito valioso para ele. Ele me viu 

trabalhando e disse que está notando que as pessoas estão no limite e por 

isso estão tomando providências, cada uma a sua maneira, inventando uma 

forma diferente de viver. Olhou, me observou trabalhando e me disse que 

tentar organizar o mundo é no mínimo trabalhar com o fracasso, mas ao 

menos pode ser uma forma de voltar a pensá-lo. Acho que ele tem razão, 

talvez no fundo meu trabalho seja a procura de uma saída, de uma forma de 

vida.  

 Conversamos por muito tempo sobre a sua vida como fotógrafo e 

piloto de avião e me contou da sua volta ao mundo de balão. Daí ele 

comentou sobre uma moça que estava tão aflita com a chuva e as enchentes 

naquela região que jogou uma cama pela janela e depois pulou nela. Quando 

ninguém esperava a cama não afundou e a moça saiu remando, remando e 

remando, até sumir no azul. Me disse que isso provava que tudo no mundo 

possuía mais de uma razão para existir, que aquela cama-barco havia 

comprovado isso a ele.  

 Voltei para casa e me lembrei do tempo que trabalhava na Biblioteca 

Nacional em Paris, e das vezes que percebi a literatura como forma de 

compreender a vida. Eu aproveitava o trabalho calmo e silencioso para fazer 

minhas leituras e descobertas por lá, mas isso envolvia também a descoberta 

de pessoas extraordinárias, muitas vezes em situações muito estranhas.  

 Um dia conheci um senhor que estava na seção de livros raros 

fazendo pesquisa com afinco e curiosamente descobri que também era um 

bibliotecário, que por passatempo pesquisava tratados antigos de 

anamorfoses. Cuidei ele de perto, pois especialistas são justamente os mais 

perigosos. Dei um jeito de ficar mais próximo até porque ele fez uma 

tremenda bagunça. 

 Entre suas anotações sobre a mesa vi catálogos de lojas de 

departamentos e estudos de uma máquina feita de tudo um pouco, até 

mesmo de gente. Tudo isso ficava guardado numa valise verde, com uma 
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série de miniaturas de objetos. Perguntei como ele havia entrado com a 

valise, pois não era permitido. Num tom muito calmo ele me tranquilizou 

dizendo que não me preocupasse, que ele entendia as regras do meu 

trabalho, mas que precisava estar sempre com ela. Eu achei aquilo tudo 

muito estranho e vi que ele percebeu, pois sorriu. Com um ar irônico e um 

tanto arrogante me disse que se eu lesse A Nova Melusina de Goethe eu o 

entenderia melhor. Conversamos mais um pouco e ele me perguntou o que 

eu achava de um grampeador de papéis, mas antes que eu respondesse ele 

respondia a ele mesmo, como quem pensa alto. Logo em seguida veio outra 

pergunta:  

 - E para o quê serve um escorredor de garrafas? 

  Abri a boca para responder e ele levantou a mão e me disse: 

 - Já sei, já sei!  

 E assim foi por repetidas vezes. Eu ali era como uma âncora para 

que ele não se perdesse no pensamento sobre as coisas, me fez sentir como 

se eu fosse de fato um objeto.  

 Depois do ocorrido, embora eu preservasse certa indiferença aos 

objetos, pois apenas serviam para algo, passei gradativamente a sentir uma 

certa irmandade com as coisas. Aquilo tudo me deixou um tanto perturbado. 

Desde aquele dia fiquei querendo responder o que eu achava de um simples 

grampeador de papéis, e isso passou a ser uma sina, pois passei a me 

perguntar sobre tudo.  

 E sobre A Nova Melusina, eu li e depois disso pedi minha demissão 

como bibliotecário, pois bibliotecas passaram a me assustar. Descobri o 

quão infinitas são, é possível desaparecer nelas. O próprio livro de Goethe 

volta e meia desaparecia.  

livros /estantes /gavetas /prateleiras / cama */ barco */ cama-barco / mesa 
/catálogos / máquina / valise* /grampeador */ papéis * / grampeador de 
papeis 
âncora 
__________________ 
15 objetos 

 

 

Dia 15 de julho. 21:27:05, no galpão dos inservíveis. 
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Uma boa sopa salva um dia ruim. Essa é rala, dá para ver no fundo 

do prato a figura de um menino tocando pífaro, mas ao menos esquenta por 

dentro o meu corpo. Hoje está muito frio, tivemos chuva o dia todo, minhas 

botas estão congeladas, mas consegui fazer fogo com restos de coisas que 

não consigo nem ao menos identificar. Seriam elas objetos inclassificáveis? 

Não sei se algum dia formavam algum objeto. 

Sei que existem diferenças entre coisas e objetos, mas na hora do 

frio, para um bom fogo isso pouco importa. Objetos nem sempre são 

criações pensadas, projetadas, às vezes um objeto pode acontecer por acaso, 

acidente, um descuido mesmo, ou até por desespero. Não posso sentir pena, 

pois preciso me aquecer. 

Aquele pedaço de madeira ali parece ser de uma cadeira, mas 

cadeiras não são só cadeiras, são o trabalho de pensamento para criá-las, a 

força física e mental para executá-las respondendo a todas as solicitações 

que a nova forma exige. Ela é também a perpetuação de um conhecimento, 

pois o marceneiro que a fez, herdou tal prática de seu pai, que por sua vez a 

herdou do seu avô, e de uma geração para a outra o conhecimento original 

foi sendo trabalhado tanto quanto a madeira bruta. 

E sim, também há isso, a madeira em estado bruto. Não é tão simples 

assim, ela é a extensão física, material e temporal, de centenas de anos de 

uma árvore numa floresta. Da seiva que a percorreu e formou, da água que 

suas raízes tão profundamente na terra conseguiram alcançar e que um dia já 

foi chuva. É também um pouco do vento, que ao tocar o tronco e galhos e 

criar na floresta um som tranquilo, a esculpiu, conduzindo o desenho do seu 

crescimento. E nessa evolução silenciosa, as estrelas e o sol também foram 
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testemunhas e fizeram parte do todo, pois toda árvore cresce para alcançar o 

céu. 

Então, uma cadeira não é só uma cadeira. É filho, pai e avô, centenas 

de ferramentas, força bruta e toques suaves, pensamentos, acontecimentos, 

mas também a presença da floresta, da árvore, da terra, da água, do dia de 

chuva, do vento, do sol, da estrela e, quem sabe, talvez até um pássaro que 

porventura tenha habitado um dos galhos. 

Meu prato do menino tocando pífaro provavelmente foi projetado 

para quando, ao final da refeição, uma surpresa se revelar, e para quem tem 

um pouco de imaginação, até mesmo de forma musical. (prato, pífaro, botas, 

ferramentas, cadeira) 05 objetos. 

 

 

 

Dia 5 de agosto. 23h40. em casa. 
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 Hoje criei um nova seção no galpão dos in(ser)víveis. Estava há 

algum tempo querendo organizá-la devido à quantidade de objetos 

daquele tipo já encontrados. Trata-se da seção de brinquedos. Bolas, 

carrinhos, bonecas, entre elas uma chamada Mafalda, e também um cão 

de nome Xereta, um urso de orelhas puídas, soldadinhos, e uma 

bailarina de braço quebrado numa pequena caixa de música. Há 

também um Pinóquio e um livro com as ilustrações originais de Alice no 

País das Maravilhas.  

 Curiosamente ao organizá-la, despertou em mim algo que já não 

sentia desde menino, quando criava o lugar onde meus bonecos iriam 

atuar durante as brincadeiras.  Essas invenções eram tão prazerosas 

que após a construção, nem precisávamos continuar brincando. Passei a 

manhã toda organizando e construindo na estante um lugar para cada 

um dos os objetos, mas ao terminar não senti nenhum tipo de satisfação 

pelo trabalho, pelo contrário, senti sim, uma dor profunda no peito. 

Após as horas de empenho, me distanciei, olhei o todo e percebi a 

extrema solidão de cada um daqueles brinquedos. Eles todos me 

olhavam repletos de solidão, e ela era tanta que até a minha pareceu 

pequena. 

 O que faz de um brinquedo um objeto tão triste? Passei a 

acreditar que sujeito e objeto possuem uma ligação tão forte que 

ultrapassa a nossa racionalidade. Percebi que para entendê-los, por 

vezes é preciso inverter a perspectiva de quem olha, como se fosse 

possível ouvir e ver o que pensam de nós.  
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brinquedos 
bolas 
carrinhos 
bonecas 
Mafalda 
Xereta 
soldadinhos  
bailarina 
Caixa de música 
Pinóquio 
livro 
ilustrações 
bonecos 
brinquedos = 14 objetos  

 

Dia 14 de setembro, às 15:13:04 no galpão dos inservíveis. 
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 Já vivo aqui há uns 10 anos. Quando cheguei me sentia 

completamente sozinho, solidão de enlouquecer, a ponto de um dia eu 

desconfiar que os outros tinham razão de me chamar de Tonto. Mas 

finalmente outras pessoas foram chegando, umas Tontas, outras não. 

Outras chegaram Tontas, mas foram melhorando com o tempo. Vi o dia 

em que uma casa deixou um senhor muito alto na estrada, bem antes do 

rio. Ele ficou lá por horas só olhando tudo até que atravessou a estrada, 

começou a juntar coisas e criou um abrigo. Hoje eu finalmente o 

conheci, e acredito que com o tempo eu consiga considerá-lo um 

vizinho: alguém amigo e que mora perto.  

 Ele mora do outro lado do rio, onde não costumo ir, pois é zona 

de destruição mesmo. Lá só tem coisas desmanchadas, estilhaçadas, 

tudo lá já é fragmento. Ele parece gostar, pois depois do abrigo ele 

construiu sua casa, toda com pedaços de coisas de todo tipo e não cansa 

de construí-la por dentro e por fora. Ela não para de crescer e 

estranhamente ele mora sozinho. Adoraria conhecer essa casa por 

dentro, mas sempre ouvi gritos terríveis, e em algumas noites escuto 

uma voz que parece declamar poesia numa língua desconhecida. Mas 

hoje parte do mistério foi desfeito, ele me viu escrevendo na fachada do 

galpão (Re)fábrica de objetos, então resolveu atravessar a estrada para 

trocar alguns fragmentos por objetos inteiros e não resisti, precisei 

perguntar: 

 - O senhor tem passado bem? Não tenho lhe visto na construção 

da casa e volta e meia escuto sons estranhos.  
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 - Desculpe se eu o assustei ou o preocupei. Sofro de epilepsia, e 

volta e meia tenho crises intensas e preciso me recolher.  No tempo de 

Helma eu estava melhor, ela me cuidava bem.  

 - O senhor era casado?  

 E daí um pouco irritado ele me respondeu: 

 - Isso é uma entrevista? Quanta pergunta!!! Mas sim, fui casado 

com uma bela mulher, minha companheira mesmo. Não a vejo há anos, 

foi extraviada como muitos de nós. Você sabe que também perdi o único 

retrato que eu tinha dela, ando sempre com a fotografia no bolso, e acho 

que deixei cair num desses dias de coleta de fragmentos. Sinto tanta 

saudade, já não consigo mais alcançar na lembrança a imagem de como 

ela era, pois seu rosto escapa do meu pensamento. Só consigo vê-la 

nitidamente em sonho. Fotografias são objetos que instauram uma 

presença mágica.  

 E continuou contando enquanto tentava justapor um pedaço de 

propaganda com um pedaço de jornal, situação tão estranha que me 

deixava até um tanto constrangido, pois via que tal encaixe era 

impossível, mas ele era assim. Seguiu dizendo: 

 - Era uma bela foto aquela. Feita no dia de nosso noivado. Ela 

ganhou uma linda máquina de costura da família e fez questão de tirar 

uma foto com seu objeto tão sonhado. Aquela foto me motivava a juntar 

cada pedaço de coisa no mundo, reconstituir um mundo possível, pois 

vê-la na máquina de costura me enchia de esperança ao ponto de me 

fazer escrever. Enquanto ela costurava, o silêncio concentrado dela e o 

barulho espaçado da máquina criavam um ritmo mágico que me fazia 

escrever contos e poemas, por vezes cortando, outras costurando 

palavras.  

 Naquele momento, ao ouvi-lo, lembrei que eu havia encontrado 

uma fotografia uns dias antes e então o chamei até o galpão dos 

in(ser)víveis, minha (RE)fábrica de objetos. Só com essa possibilidade 

ele já parecia um outro homem. 

 Chegando lá, fomos direto para as caixas de coisas miúdas, que 

fica ao lado do inventário de coisas mínimas e dos objetos 
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inclassificáveis. Eu tinha uma vaga lembrança de ter visto algo parecido 

com a foto descrita e dito e feito! Achei! 

 - Aqui está senhor, é essa a foto? 

 - Helma, minha Helma querida! Sim, é essa foto mesmo, ela e a 
máquina de costura. Essa foto ficava no criado mudo do lado dela, e foi 
tudo que consegui levar comigo quando o mundo saiu do lugar. Muito 
obrigada! 

 - E essa inscrição no verso, o que é?  

 - Ahhh, sim! Foi como dedicatória para ela, escrevi algo que para 

mim é quase um lema: "As coisa que existem são aquelas nas quais eu 

creio, nós cremos, você e eu, quer sejam verdadeiras ou não."1 

Pensei por uns segundos e disse:  

- Muito instigante, passa a responsabilidade da existência de 

tudo para cada um de nós.  

E, então ele disse: 

 -E de fato a vida não é assim, meu caro?  

Ficou sorrindo com olhos cheios de vida, me deu uns tapinhas no 

ombro e saiu falando sozinho, feito um Tonto.   

fotografia 
caixas 
propaganda 
jornal 
máquina de costura 
criado mudo 
______________ 
6 objetos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 6 de outubro, às 14:23 no galpão dos in(ser)víveis. 
 

1 Schwitters, Kurth. Quando vejo a vida ao redor... in: Contos Mércio. Florianópolis: 
Editora UFSC, p.114, 2013.  
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 Ontem meu vizinho do outro lado da estrada recebeu visitas. São 

dois, e parece que vieram para ficar um bom tempo, pois a moça veio 

com uma mala e o senhor que chegou junto com ela trazia três caixas de 

papelão e uma menor de madeira entalhada. Ao abrir a porta da casa ele 

parecia feliz em recebê-los. Fiquei tentando vasculhar na minha 

memória a última vez que recebi visitas em casa, o que significava isso, 

como fazer, acolher, conversar... Lembrei também do que acontecia com 

a casa. Era como se ela, através de uma nova atmosfera, fosse 

modificada ligeiramente, não só na ordem das coisas, mas no que se 

tornava visível com as pessoas e as coisas, no que usualmente não era 

da rotina diária. Havia uma forma de fazer tomada de mais cuidado e 

carinho, como se o rito diário se assumisse enquanto rito, e por isso, 

imantado de valor. Não digo valor financeiro das coisas, mas elas, as 

coisas, ajudavam a celebrar o quão valioso e transitório era aquele 

momento. 

Penso que existam alguns objetos só para nos lembrar disso: o 

quanto a vida é passageira. Eles muitas vezes sobrevivem a nós, a prova 

disso é o galpão de in(ser)víveis que diariamente, insistentemente eu 

organizo para a (Re)fábrica de objetos, minha forma de vida.  

 Como a coleção cresceu, precisei criar um método de controle do 

que há por lá. Depois de achar aquela fotografia e ver o bem que ela fez 

ao meu vizinho, pensei que isso também pode acontecer com as pessoas 

que porventura um dia aparecerão ainda por aqui.  Cada objeto 

coletado é classificado em uma das 96 áreas que criei para organizá-los, 

como se fossem classes de ordens taxonômicas, algo muito próximo da 
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organização de uma biblioteca. Como sei que não ser movente é algo 

ilegal e que talvez sejamos ainda punidos por permanecer, preciso 

encontrar uma forma de, caso eu precise voltar à vida movente, levar 

esse inventário comigo.  

 Acho que hoje dei o primeiro passo para isso. Recebi os hóspedes 

do vizinho no meu galpão. Estava lá às voltas de pensar em como reunir, 

da forma mais sintética possível, o universo que criei pouco a pouco por 

lá.  

 Bateram no portão e pela primeira vez vi alguém impressionado 

com tal feito. Os olhos da moça e do senhor que veio junto com ela 

brilharam ao ver o interior do galpão. Cumprimentaram-me 

educadamente e cada um deles, como que hipnotizado, seguiu por um 

dos corredores,  desaparecendo no meio de tudo. Um tanto assustado 

falei, aumentando a voz: 

 - Caso um de vocês se perca em meio a esse labirinto, grite que 

eu vou buscar.  

O Sr. respondeu: 

 - Fique tranquilo, se me perder por aqui, tal qual numa floresta, 

será uma ótima experiência.  

 O senhor foi direto para os livros infantis junto à seção de 

brinquedos e a moça experimentava as escrivaninhas. Abrindo gavetas, 

portas, sentando nas cadeiras, acomodando-se, pousando as mãos sobre 

o tampo. Foi ótimo vê-los com as coisas, pois estou acostumado a ver 

tudo separado: sujeito, objeto, lugar. Na verdade desacostumei a ver 

gente, tenho vivido apenas com as coisas.  

 A moça se aproximou e me perguntou por quanto eu estava 

vendendo as escrivaninhas. Fiquei perplexo, pois nunca havia pensado 

nisso. Embora a venda fosse parte do meu trabalho, eu sentia como se 

sem elas o lugar não fosse mais o mesmo, contudo lhe respondi: 

 - Bem, eu... não... não estão à venda, ainda!  

 Para ser simpático lhe ofereci uma xícara de chá e logo perguntei 

para o que ela usaria uma escrivaninha. E ela respondeu: 

 - Para ler, escrever, desenhar, projetar...!  
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 - Mas isso não pode ser feito em qualquer mesa? Perguntei tendo 

consciência da falha ao dizer, mas fiquei nervoso com a minha primeira 

cliente. E ela, como que ofendida, me disse: 

 - Não senhor!!! Elas foram inventadas para essa função e só por 

isso já são completamente diferentes das demais. Possuem uma forma 

que se adapta a quem, por um tempo determinado ou até indefinido, 

trabalhe nela. É por isso que possui gavetas, para organizar o trabalho 

empenhado ali naquele objeto-lugar. Procure escrever por horas a fio 

acomodado num outro lugar que o senhor verá que, das duas uma: ou 

ficará com dor no pescoço e nas costas ou trabalhará por pouco tempo. 

Escrivaninhas são objetos de tempo. Tudo nelas é para facilitar esse 

trabalho que se dá no tempo, num tempo lento, longo, um tempo digno 

da escrita e do desenho.  

 - Você tem razão! Respondi a ela.  

 - Tenho tentado organizar o espaço através da escrita e tenho 

sofrido de dores nas costas e nos ombros, pois eu escrevo em 

pranchetas.  Fico caminhando pelos corredores e anotando informações 

sobre os objetos. E ela disse, como se me prescrevesse um remédio e 

tratamento:  

 - Então você precisa de uma escrivaninha de rodinhas ou no 

mínimo uma que seja portátil.  

 Respondi com um sorriso, mostrando a ela o volume de meus 

escritos de organização do galpão e lhe expliquei:  

 - O galpão está organizado em 96 setores, mas acho que esse 

número pode aumentar. Tenho pensado numa forma de levar comigo 

essa documentação caso seja necessário partir desse lugar.  Como não 

posso ter um computador, pois isso é proibido para os Tontos ou para 

quem decide parar, faço tudo à mão e refaço depois na minha máquina 

de escrever. – E engatilhei na conversa, como é bom conversar! – Você 

sabe que uma vez, um bibliotecário que conheci no meu trabalho em 

Paris, me disse que a escrita é uma forma de miniaturização do mundo e 

então, ao lembrar disso, passei a escrever de forma reduzida sobre as 

coisas que tento organizar por aqui.  
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 - E é verdade. Esse bibliotecário deve ter lido Goethe! Disse-me o 

senhor que saiu do meio das coisas, como um personagem que 

ligeiramente se destaca do meio de uma bela gravura.  

 - Sim, como o senhor sabe? Ele me falou exatamente sobre 

Goethe! 

 E lá ficamos por horas tomando chá e conversando sobre como 

transformar o mundo em algo tão pequeno que se torne possível levar 

sempre conosco.  Muitas formas surgiram, mas descobrimos que a 

melhor delas era verdadeiramente vivendo.  

 Várias teorias foram sendo apontadas, sobre enciclopédias, 

sobre o papel da memória, justamente pela prática de memorabilia em 

que eu estava envolvido, sobre a prática da escrita como duração, como 

forma de eternidade e miniaturização, sobre o papel do narrador como 

um prolongador das coisas no tempo, sobre a palavra inservível guardar 

a palavra Ser no seu interior, se falou sobre a importância de salvar as 

coisas, sobre obsolescência planejada, e também sobre o Sistema, e 

nisso a nossa forma de resistência, é claro!  

 Enquanto conversávamos, num momento ou noutro, os objetos 

do galpão eram como gatilhos do pensamento. Enquanto 

conversávamos, a moça desenhava concentradamente, por vezes 

comentava algo, no mínimo para que lembrássemos que ela estava 

presente, ao menos com os ouvidos.  Ela disse que ficaria morando por 

aqui, mas procurava por uma casa de alvenaria. Ouviu dizer que ainda 

estava de pé, que havia sobrevivido ao tempo e ao movimento. 

Comentou também, que os dois haviam descido de uma casa-movente 

após ver uma sequência de marcas pela estrada com a imagem de um 

pássaro de mochila e quando souberam que seu amigo Kurt morava 

aqui em frente (o meu estranho vizinho) resolveram descer e conferir. 

Já o senhor ficaria mais um tempo hospedado com meu vizinho, seu 

amigo de bastante tempo, disse que estar ali lhe ajudava a escrever 

sobre fragmentos e escrita em mosaico, mas que provavelmente um dia 

partiria.  
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 Senti profundamente que nos encontraríamos novamente, ou 

melhor, que jamais nos perderíamos uns dos outros. Algo naquele dia 

teceu uma relação de proximidade de percepções sobre a vida e seus 

modos de uso. 

 Despedimo-nos com um aperto de mão, algo que eu nem me 

lembrava saber fazer, e então ele me disse: 

 - Escreverei sobre esta tarde que passei entre brinquedos e 

livros infantis! Um setor interessante, tanto quanto os de costura. 

Voltarei aqui junto com meu amigo, Kurt. 

 A moça, antes de sair pelo portão, me deu um desenho de um 

objeto que ela nomeou de Objetoteca. Nele havia todas as indicações de 

como transformar um baú de viagem náutica do sec. XIX num gabinete 

de inventário de objetos, com escrivaninha e arquivo acoplados. Fiquei 

feliz como criança ao ganhar um presente. No verso da folha, vinha uma 

dedicatória dizendo: “Aquilo que inventamos jamais deixa de existir, 

assim como aquilo que é inventariado em meio ao extravio volta 

novamente a figurar no mundo. Obrigada pela bela tarde que passamos! 

A Construtora de Pontes.” 

Depois daquele dia desenvolvi o seu projeto e essa invenção de 

objeto fez de mim o Objetotecário.  

Mas o que é mesmo um? 

xícara 
caixas 
livros 
cadeiras 
gavetas 
mesa 
caderno 
papel 
desenho 
baú 
gabinete 
escrivaninha 
arquivo 
folha 
_______________ 
14 objetos 
 
 Dia 14 de setembro, às 19:00, no galpão dos in(ser)víveis.
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Imagem da versão impressa, que mostra a fotografia citada no texto do diário do Objetotecário. Dentro da ficção faz referência à Helma, esposa desaparecida de Schwitters.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A identidade de um objeto depende antes de 
mais nada de sua opacidade. É ela que o 

separa dos demais e guarda em si suas 
propriedades. Chamamos um feltro de feltro 
pelo que nele não reflete (ou tornar‐se‐ia um 

espelho, um cristal idêntico aos demais). O 
que vemos no feltro é um grau determinado 
de incapacidade para refletir, um coeficiente 

de opacidade que chamamos de feltro.  

?  Nuno Ramos 

 
 

  

Afinal de contas, o que são as palavras? As 
palavras são símbolos para as memórias 
partilhadas. Se uso uma palavra, então vocês 
devem ter alguma experiência do que essa 
palavra representa. Senão a palavra não 
significa nada para vocês. Acho que podemos 
apenas aludir, podemos apenas tentar fazer 
o leitor imaginar. O leitor, se for rápido o 
suficiente, pode ficar satisfeito com nossa 
mera alusão de algo.    ?  Jorge Luis Borges 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Mas por que, objetarão vocês, recomeçar o 
que foi feito várias vezes, e bem estabelecido 
nos dicionários e enciclopédias? ‐ Como se 
explica, eu respondo, a existência de 
inúmeros dicionários e enciclopédias na 
mesma língua e no mesmo tempo, e o fato 
de suas definições dos mesmos objetos não 
serem idênticas? Principalmente, como pode 
parecer que eles dão mais a definição das 
palavras do que das coisas?[...] De onde vem 

essa diferença, essa margem inconcebível 
entre a definição de uma palavra e a 

descrição da coisa que a palavra designa? 
?  Francis Ponge 
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● Da Objetualidade à Sutil Materialidade da palavra 

 

 

 

 

 

 Abro esse capítulo ocupando mais uma vez o espaço de epígrafes como forma 

de encontro, agora com uma conversa entre Jorge Luis Borges, Nuno Ramos e Francis 

Ponge. O primeiro pensando a palavra, o segundo pensando o objeto, e o terceiro já 

demonstrando certa indignação com a incapacidade de "certos dicionários", de fazer 

com que esses dois campos, palavras e coisas, se aproximem, se compreendam 

melhor. O que eles têm em comum? O interesse na investigação das especificidades da 

expressão da matéria, seja do objeto, seja da palavra, seja nesse trânsito de um para o 

outro. A explicação de Nuno é carregada de experiência física, assim como Borges nos 

sugere, ao salientar o quanto a palavra é substância de um corpo que experimenta o 

mundo, mas Ponge, ao entrar no debate problematiza ainda mais a discussão, pois 

para ele "tomar o partido das coisas é levar em consideração as palavras” (PONGE, 

1997, p.30).  

 Das palavras às coisas, das coisas às palavras. Esse trânsito entre duas 

instâncias foi uma forma de conseguir pensar a presente produção desta pesquisa, 

através da passagem dos objetos, pelos desenhos e palavras. Não pretendo, no 

entanto, que esse texto seja um estudo exaustivo de conceitos linguísticos ou 

históricos, percebi que precisava entender, a partir da minha prática, de dentro da 

poética do trabalho, de que forma aciono essas materialidades, à que materialidade 

me refiro. 

 Pensar sobre o que abrange a experiência objetual num primeiro momento 

parece fácil, já que tudo aquilo que se oferece à minha frente e me afeta como objeto, 

por mais estranho ou desconhecido que me pareça, ainda pode ser tocado, medido, 

provado, rasgado, rachado, etc., pois o investigo com o corpo e com todos os meus 

sentidos, embora os objetos preservem sempre algo que nos escapa, como eu já 

expliquei no capítulo sobre objetos e coisas. Eles vazam, são sempre muito mais do 
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que mostram e geram, assim, uma "forma-formante" polissêmica, amarrando o que 

conheço com o que lembro, com o que vi e com o que sei sobre eles. O conhecimento 

do corpo, memorioso, instintivo e repleto de tatilidade, é atravessado, disparado pela 

coisa que se bifurca e pode percorrer caminhos sem fim no pensamento e na 

imaginação. Nesse (ins)tante estou numa outra (ins)tância do objeto que não é 

polarizada, estanque, pois não cessa de retornar ao conhecimento original do tato, da 

visão, audição ou qualquer outro sentido, e até mesmo à memória. Quando desdobro 

o objeto aciono outra forma de materialidade que, repleta de imagens e sensações, se 

faz da matéria mesma do mundo: a linguagem. Essência humana fundamental, que a 

história e a ciência por vezes aproximam e noutros momentos afastam ao ponto de 

nos fazer abrir mão da palavra e até mesmo fazer uma língua morrer. No entanto ela 

nos pertence, tanto quanto pertencemos ao mundo. "As palavras que você diz estão 

mais dentro de você do que você. Nossa carne física é a terra, mas nossa carne 

espiritual é a fala; ela é o pano, a textura, a tessitura, o tecido, a matéria do nosso 

espírito" (NOVARINA, 2009, p.14).  

 A sutil materialidade está ligada à forma de dizer as coisas, mas não é mera 

comunicação. É quando respondo ao objeto suas provocações, mas não se tratam de 

apenas ideias, tagarelice ou fala vazia sobre o objeto. Toda vez que "formulamos" em 

palavras o que queremos dizer, reinventamos o objeto e modificamos as palavras, pois 

os usuários da língua não a inventam de fato; eles a transformam ou mudam de lugar 

seus elementos, jogam com a linguagem (CAUQUELIN, 2005, p. 102). As palavras não 

existem somente para mostrar as coisas, elas vêm "sim antes para derrubá-las, quebrá-

las" (NOVARINA, 2009, p. 15). Quando meu pensamento reage à coisa uso a linguagem 

no código mais apto ou confortável de dizer o objeto, e isso pode ser falando, 

escrevendo e desenhando. Sim, o desenho e a escrita possuem raízes tão 

emaranhadas e longínquas que suas histórias poderiam contar parte da origem do 

mundo; são formas de dizer, ora figurando, ora decompondo ainda mais a coisa ao 

ponto de devorá-la com a língua. 

 Segundo Anne Cauquelin (2005, p.102), quando usamos as palavras lidamos 

com “signos impalpáveis, pouco pesados, que a cadeia de comunicação pode fazer 

circular dentro dessa leveza”. Quanto mais eu investigava sobre a palavra, mais 

materialidades surgiam; ora mais sutis, leves, ora mais densas, ao ponto de fundar 
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uma terra, mas a palavra materialidade estava sempre presente. Como ocorre em 

Novarina que, mesmo tomando a matéria como algo inerte, acredita que é a 

linguagem que a acorda e faz acontecer, para ele a linguagem é vista como: 

Uma física-antifísica, um drama geológico da fala. A linguagem é uma terra, 
um solo: aqui ondulações, ali rastros, falhas; aqui elevações, entranhas, 
dobras; ali desmoronamentos, abismos; aqui irrupções. A língua é uma 
matéria inominável, invisível e muito concreta, sedimentada. Ela palpita, 
ondula, vai e vem. A gente está dentro dela como no teatro da matéria 
universal. [...] A linguagem não se oferece como uma panóplia de 
ferramentas disponíveis na frente de nós, mas aparece subitamente em 
frente e no interior de nós como nossa própria matéria. [...] As palavras vão 
no espaço como que objetos que se abrem (NOVARINA, 2009, p.17). 

 

 Física-antifísica, matéria inominável e invisível, mas muito concreta. Estamos 

lidando com uma materialidade real, mas difícil de abarcar de todo. Para Novarina, a 

língua é matéria inominável, pensamento com o qual concordo, principalmente com a 

dificuldade de se nominar. No entanto, o conceito de sutil materialidade, é um 

conceito que "define sem definir", que procura - na verdade - apontar para a existência 

de um outro corpo, mais leve, mais sutil do que a objetualidade, mas completamente 

envolvido com ela. 

A sutil materialidade, expressão que nos causa uma sensação que escapa, 

"descobri" lendo um ensaio de Jean-Paul Sartre sobre Francis Ponge, estava ali no 

meio do texto as palavras que eu procurava. No ensaio ele tenta entender de que 

forma ocorre em Ponge uma modificação da coisa pela palavra. A palavra seria para as 

coisas seu estado de rigor, seu modo de manter-se a prumo fora de seu continente. 

Isso ocorreria também através da nomeação. A nomeação, que é o ato mais humano, é 

também a comunhão do homem com o universo, mas num outro sentido, pois tudo é 

coisa, e até nomeação poética se petrifica: 

 No mundo de Ponge tudo se passa como se uma materialização sutil se 
apossasse das próprias significações pelas costas, ou antes, como se coisas e 
pensamentos "chegassem ao ponto de liga", como se diz de um creme. 
Assim é que o universo por um instante verrumado pelo pensamento, volta 
a se fechar, enclausurando em si o pensamento-coisa com as coisas-
pensamentos. Tudo é pleno: o Verbo se encarnou e só há verbo. (SARTRE, 
2005, p. 246-47) 

 

 Ponto de liga, uma materialização sutil. Passei a procurar por essas 

materialidades, e pelo que a palavra sutil poderia apontar. Seria instância da matéria 

em que ela já quase não é?  É algo que se sente mas em que não se toca? Entendi que 
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eu havia criado um problema com essa indefinição e que talvez, essa quase 

desmaterialização, fosse algo semelhante ao que foi inventado pelos Estóicos na 

percepção dos incorporais. Para eles, os incorporais não se tratam de algo sem um 

corpo, mas sim aquilo que faz a materialidade transcender para além do corpo origem. 

O sentido das palavras abre-se para o domínio das significações. A palavra, que é um 

corpo, está ligada ao objeto, que é outro corpo, mas essa ponte que liga a palavra à 

coisa trata-se do semainomenon, um incorporal, o lugar do lekton, do exprimível. O 

exprimível chamado lekton, é um espaço de ligação, aquilo que torna possível a 

passagem de uma coisa a outra, faz com que o significante permaneça corporal, mas 

que o sentido seja incorporal (CAUQUELIN, 2008, p.41).  

 No meu trabalho, o uso da palavra surgiu com a experiência de invenção das 

personagens em torno dos objetos, mas isso ficava na esfera dos cadernos de 

processo. Quando iniciei os inventários de objetos da literatura passei a perceber uma 

forma de construção dos objetos gerada na sutil materialidade, o que me despertou o 

desejo por essa matéria, essa terra de que fala Valère Novarina. Nas leituras uma 

tatilidade está presente, seja na descrição do autor, seja na ativação da minha 

memória e imaginação que reinventa esses objetos. Palavra e objeto são inseparáveis. 

Passei a fazer esse trânsito do objeto para a palavra, da palavra para o objeto, da 

palavra para o desenho, do desenho para a palavra. Entendi que operava em três 

instâncias, meios, mas sempre utilizando as palavras, seja em verbetes, histórias, 

pequenos contos, narrativas curtas, descrições e em anotações de processo em que a 

palavra é como maquinaria que ajuda a inventar, além de registrar e documentar o 

trabalho.  

 Na arte vemos que um interesse crescente pela linguagem foi contemporâneo 

à retomada dos objetos nas Neovanguardas. A arte objetual dos anos 60 obteve suas 

diferentes formas no Neodadaísmo, mas ocorreu também sob outras formas em pólos 

de experiências criativas, desfazendo os limites do objeto para estender-se ao 

acontecimento, como no caso dos happenings e ambientes, chegando até mesmo na 

Arte conceitual (FIZ, 2009, p.163).   Entre os artistas dos anos 60 poderíamos apontar 

Joseph Kosuth e Allan Kaprow, mas também o papel que a escrita assume em 

trabalhos processuais como os de Robert Smithson - além do registro ela exercia um 

papel de investigação crítica e poética. Assim como os escritos de Hélio Oiticica, muitos 
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deles poderiam ser tomados como textos-obra, tal o grau de elaboração e invenção 

textual - uma escrita que é parte do processo de criação, ordenada meticulosamente 

em seus diversos cadernos, que apontam também um desejo de livro.  

 A percepção de Lucy R. Lippard e John Chandler da arte desmaterializada dos 

anos 60, num texto de 1967, demarca o quão radical foi essa imersão no meio da 

escrita, em relações mais conceituais e "menos visuais físicas", para usar as palavras da 

autora (LIPPARD; CHANDLER, 2013). Talvez, como o que Fiz aponta, não se trate de 

uma arte desmaterializada, mas produções que atuam no avesso do objetual e 

material. Vários exemplos apontados no texto como desmaterializados são 

proposições que envolvem a materialidade, por vezes até de forma intensa, como 

Monumento Cívico Plácido, de Oldenburg em 1967. A questão, a meu ver, é que não se 

tratam de trabalhos desmaterializados, mas sim de produções que não se encerram 

numa forma final, são transitórias, efêmeras, ou concentradas no próprio gesto da 

ação e não somente no material.  

 A passagem para o campo da linguagem não significa a total desmaterialização, 

pois não se distancia do objeto, apenas o opera de outra forma; as palavras servem 

simultaneamente de lugar e de tempo aos objetos aos quais dão título, e substituem 

por vezes a matéria (CAUQUELIN, 2005, p.102). 

 No meu trabalho as palavras marcam um interesse ainda maior nos objetos, 

mas numa investigação por outras vias de acessá-los. Tomar o partido das coisas é 

levar em consideração as palavras, já nos dizia Ponge, logo acima. Não há quebra, 

corte e sim percepção apaixonada, que coloca o objeto no centro da investigação pela 

via das palavras. 

  
Quando admito uma palavra, quando encontro uma palavra de saída, tenho 
imediatamente que tratá-la, não como um elemento qualquer como um 
pedaço de pau, um fragmento de puzzle, mas como um pião ou uma figura, 
uma pessoa com três dimensões etc. [...] Cada palavra se impõe a mim (e ao 
poema) em toda a sua espessura, com todas as associações de ideias que 
comporta (PONGE, 1997, p.45). 

 
 Contudo, colocar os objetos como centro do mundo não significa excesso de 

materialismo ou negação do humano. Num lindo ensaio de Sartre, chamado O Homem 

e as coisas, ao analisar a obra de Ponge ele revela que o que encontramos na obra do 

autor por "toda parte, no tinteiro, na agulha do fonógrafo, no mel sobre a fatia de pão, 
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somos nós mesmos, sempre nós. Essa gama de sentimentos surdos e obscuros que 

trazemos à luz, nós já a possuímos - ou melhor, éramos esses sentimentos" (SARTRE, 

2005, p.256). Portanto, se é "no âmago das coisas que as descobrimos. Cabe então nos 

apossarmos delas e realizá-las em nós" (2005, p.248). Seja criticando a frieza e o 

apagamento do humano na palavra, das que ele descobre vazias nos dicionários e que, 

por isso mesmo, faz deles seu gênero escolhido: "definições-descrições esteticamente 

e retoricamente adequadas" e que coloquem o objeto em jogo, na ponta dos dedos 

fazendo-o girar como o pião, um objeto parcial, pois sempre escapa. O "objeu", o 

objogo, um objeto enquanto jogo de linguagem.  

 Passei a me interessar cada vez mais pela forma como a literatura cria seus 

objetos, narrando, descrevendo, atravessando os objetos com uma liberdade na forma 

de ver muito próxima da arte. Percebi que, assim como na arte, a matéria da literatura 

é o mundo. Arte e literatura, a partir do ponto de vista que percebo a criação, são 

muito próximas a ponto de arriscar dizer, talvez ingenuamente, que sim: a literatura é 

uma das áreas possíveis das artes visuais. 
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O que não está ordenado de um modo 
definitivamente provisório o está de 

modo provisoriamente definitivo. 
?   Georges Perec 

 

 Considero o estado atual das ciências: 
bibliotecas inteiras sobre cada parte de cada 
uma delas [...]. Deveria eu então começar por lê‐
las e aprendê‐las? Várias vidas não seriam o 
bastante. Em meio à enorme extensão e 
quantidade dos conhecimentos que cada ciência 
adquiriu, ao número crescente de ciências, 

estamos perdidos. O melhor partido a tomar é 
então considerar todas as coisas como 
desconhecidas, e passear ou deitar‐se sob uma 
árvore ou sobre a relva e retomar tudo desde o 
começo.  ?   Francis Ponge 

 

GERÊNCIA 
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● OBJETOTECA: listas, classificações, ordens, coleções e et cetera 

 

 

 

 

 

 Tentar organizar os objetos à sua volta ao procurar encontrar o lugar certo para 

cada um deles era para o Objetotecário uma forma de compreender o mundo. A tarefa 

não era fácil, para não dizer quase impossível, pois para encontrar o lugar das coisas, 

primeiro era preciso descobrir o que de fato elas eram; para além da forma, tamanho, 

peso, funcionalidade e origem, sempre surgiam novas formas de percebê-las, e foi 

assim que começou a criar a lista da Objetoteca. 

 O que faz com que uma faca consiga ocupar 11 classes de objetos diferentes? 

Por exemplo: Objetos de cozinha, Objetos de banquete, Objetos que repelem, Objetos 

de proteção, Objetos que assustam, Objetos de tortura, Objetos que ferem, Objetos de 

coleção, Objetos bélicos, Objetos de inserção e Objetos de época. Isso significa que um 

objeto é sempre uma soma do que ele é, do que ele já foi e traz através de uma 

memória impressa, um traço histórico ou biográfico e, ainda, daquilo que 

provisoriamente, a cada dia, hora ou instante percebemos dele. 

É por isso que as classificações parecem sempre provisórias, instáveis e 

dependentes do ângulo de observação e da particularidade do grupo e ordem dos 

quais passam a fazer parte.  Então, diariamente ele revê as prateleiras, reordena as 

gavetas e reinventa ordens, sem nunca, no entanto, deixar se perguntar meio ao caos: 

o que de fato é a ordem? 

 A ordem é "aquilo que se oferece nas coisas como sua lei interior, uma lei 

secreta segundo a qual elas se olham de algum modo umas às outras e aquilo que só 

existe através do crivo de um olhar, de uma atenção, de uma linguagem" (FOUCAULT, 

2007, p.17).  Mas por que o Objetotecário insiste nessa pergunta que se faz todos os 

dias? Essa lacuna, essa ausência de resposta, uma ingenuidade, ou limite no olhar, faz 

com que seu trabalho de classificação continue propondo no infinito da linguagem a 

reinvenção de um mundo possível: um lugar inventado. Trabalho árduo, pois após 
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reunir e usar a força, ordenando o caos do mundo no interior do grande galpão, ele 

inicia um trabalho minucioso operando agora com sutilezas, ou melhor, sutis 

materialidades.  

 
OBJETOTECA 

 
 

1. Objetos de cozinha 

2. Objetos de banquete  

3. Objetos de toalete  

4. Objetos de segurança 

5. Objetos sonoros 

6. Objetos musicais  

7. Objetos que guardam 

8. Objetos de acolher 

9. Objetos que repelem 

10. Objetos de vestir 

11. Objetos elétricos 

12. Objetos de gabinete 

13. Objetos de viagem 

14. Objetos étnicos  

15. Objetos de controle do tempo 

16. Objetos de proteção 

17. Objetos náuticos  

18. Objetos aéreos  

19. Objetos endoscópicos  

20. Objetos não identificados 

21. Objetos que estragam 

22. Objetos que assustam 

23. Objetos de que me lembro 

24. Objetos que não encontro 

25. Objetos de pompa 

26. Objetos que faltam 

27. Objetos de tortura 

28. Objetos que eu inventaria 

29. Objetos raros 

30. Objetos que acompanham 

31. Objetos moventes 
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32. Objetos que entristecem 

33. Objetos que deformam 

34. Objetos que não deram certo 

35. Objetos que se transformam 

36. Objetos de ilusão 

37. Objetos óticos  

38. Objetos transacionais  

39. Objetos falsos  

40. Objetos que cheiram bem 

41. Objetos de sinalização  

42. Objetos eróticos 

43. Objetos de representação 

44. Objetos de suvenir 

45. Objetos científicos 

46. Objetos de especialidades 

47. Objetos lúdicos  

48. Objetos para piquenique   

49. Objetos desaparecidos 

50. Objetos que ferem 

51. Objetos que não existem 

52. Objetos da literatura 

53. Objetos perdidos 

54. Objetos que assombram 

55. Objetos que projetam imagens 

56. Objetos que acabam 

57. Objetos tecnológicos 

58. Objetos que apoiam 

59. Objetos que armazenam 

60. Objetos de arte 

61. Objetos de demarcação de território 

62. Objetos de culto 

63. Objetos de acampamento 

64. Objetos urbanos 

65. Objetos que capturam 

66. Objetos de desmanche  

67. Objetos fúnebres 

68. Objetos pré-fabricados 

69. Objetos de acordar 
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70. Objetos sazonais  

71. Objetos de costura 

72. Objetos de colagem 

73. Objetos de construção 

74. Objetos de escrever 

75. Objetos portáteis 

76. Objetos da filosofia 

77. Objetos de previsão 

78. Objetos cartográficos  

79. Objetos de coleção 

80. Objetos classificatórios  

81. Objetos de desejo 

82. Objetos bélicos  

83. Objetos de afeto  

84. Objetos de festa 

85. Objetos de sonho 

86. Objetos melancólicos 

87. Objetos lugares 

88. Objetos de deriva 

89. Objetos de inserção  

90. Objetos inventariados por artistas 

91. Objetos para experiências 

92. Objetos secretos 

93. Objetos inúteis 

94. Objetos luminosos 

95. Objetos de época 

96.  Objetos inclassificáveis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. As Classes se alteram, esse número varia, na mesma medida em que crescem para dentro. 
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 Umberto Eco, no livro A Vertigem das Listas, apresenta duas formas de 

organização possíveis: uma que se dá através da forma de Escudo, em que ele sugere 

como exemplo o escudo forjado com milhares de detalhes para Aquiles, onde tudo 

cabe, tudo tem seu lugar definido e ordenado. E outra, o formato Elenco, que serviria 

para aqueles que desconhecem os confins dos universos que propõem listar, 

inventariar, e por isso se detêm às propriedades das coisas que são consideradas 

infinitas. Para isso diferencia o infinito da estética, que é totalmente subjetivo e 

potencial, de um infinito atual o qual é “feito de objetos talvez numeráveis, mas que 

nós não conseguimos numerar e tememos que sua numeração (e enumeração) não 

termine nunca" (ECO, 2010, p.17). Esse seria um infinito objetivo de quem enumera 

coisas de grande quantidade exatamente para dar a ver o próprio infinito ao qual ela 

pertence. Creio que seja a tarefa à qual se empenha o Sr. Objetotecário. Para isso, 

diariamente ele repete gestos e critérios classificatórios, como acomodar, agrupar, 

catalogar, classificar, dispor, dividir, enumerar, etiquetar, ordenar, imperativos para 

nossa necessidade de fixar ordens que nos permitam sobreviver ao caos do mundo 

(MACIEL, 2009, p.16). 

 Nosso cotidiano doméstico, por exemplo, pode ser quantificado. Isso muitas 

vezes pode acontecer: numa lista de supermercados, nos itens que foram para 

lavanderia, numa coleção de discos, livros; existem as que se pretendem quase 

infinitas, numa listagem de seguro, ou num transporte de mudança de domicílio, mas 

das quais certamente se ocultam muitos itens pela quantidade elevada. “Precisaria de 

mais de dez bocas e outras tantas línguas, como advertia Ovídio, ao perceber o infinito 

do que iria narrar através de lista” (ECO, 2010, p.50).  Como dar conta do que se 

apresenta como infinito? Aqui entrariam uma série de recursos gráficos, semânticos, 

um et cetera, por vezes, e até mesmo um corte brusco pode sugerir um continuidade 

infinita ou interrompida provisoriamente, ou melhor, talvez sim, o et cetera consiga 

em sua suspensão de sentido classificar o inclassificável. 

 A lista como forma taxonômica é abordada por Maria Esther Maciel também 

como um princípio que pode criar continuidade e descontinuidade, talvez uma forma 

de classificação que se aproxime da proposta por Umberto Eco, nas formas de escudo 

ou elenco com a possibilidade de presença do infinito:  
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A lista como dispositivo taxonômico, pode ser considerada uma forma 
embrionária do texto, tendo sido uma das primeiras modalidades de escrita 
de que se tem notícia nas civilizações alfabetizadas. Usadas não apenas para 
o registro de nomes de pessoas e coisas, como também para arquivar, pela 
grafia, acontecimentos, situações, atividades, objetos, animais e pertences 
em geral, a lista é pré-sintática, tem uma precariedade constitutiva e 
assenta no jogo de continuidade e descontinuidade (MACIEL, cat. leonilson, 
p.31). 

  
 Analisando a presença da palavra nos meus trabalhos, percebo o quanto a lista 

propicia a escrita, em anotações e verbetes, em que a possibilidade de criação se 

amplia nos desdobramentos de sentidos e significados num jogo entre palavras e 

objetos. Na lista, por exemplo, posso conduzir o leitor até mesmo ao que não está na 

lista, ao que ficou de fora e ao porquê disso. Também acontece na relação de tensão 

que é criada entre termos bastante semelhantes ou extremamente diferentes, jogando 

o leitor a procurar por um sentido que está para além da lista. Maria Esther Maciel, no 

texto abaixo, diferencia as formas de escrita ao analisar os traços que constituem as 

listas: 

Seus traços constitutivos são, portanto, paradoxais: não obstante tenha um 
começo e um fim demarcados pela ordem alfabética ou numérica, ela pode 
ser percorrida em diferentes direções, de cima para baixo, de baixo para 
cima, da esquerda para direita ou vice versa. Alinha-se, assim, ao lado dos 
gêneros textuais fragmentários, guardando parentesco com as anotações, 
os verbetes, as dedicatórias e, em sua forma mais requintada, com o poema. 
Neste caso, desvia-se de sua função meramente pragmática e adquire uma 
dimensão lúdica e, por vezes, subversiva em relação aos discursos que têm 
na sintaxe a sua relação com o texto (MACIEL, 2009 p.32).  

  

 Na minha produção a presença da palavra configura mais um topo, mais um 

lugar aberto em meio não só ao processo, mas em muitas instalações, proposições, 

desenhos e publicações, talvez mais uma dobra de sentido. O que percebo é que a sutil 

materialidade da palavra propicia a continuidade, quem sabe infinita da lista, que não 

precisa ser ampliada somente por mim, também pelo público.    

 Interessa-me pensar que lugar é esse que o texto-lista cria, ao fazer, por 

exemplo, uma lista de 96 objetos classificados e organizados pela Objetoteca?  Essa 

lista de 96 espécies de objetos se desdobra em ordens, em subordens, organizadas por 

fichas taxonômicas que contam com verbetes que indicam, por vezes, o local, habitat 

do objeto em questão, mas nunca fecham o objeto, deixando-o oscilar entre as classes 
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e significados. Considero esse espaço aberto pela Objetoteca através do texto como 

um espaço infinito – uma dobra que faz outra dobra e mais outra e assim por diante.  

 O Elenco como forma de lista que propicia o infinito, apresentado por Umberto 

Eco, talvez seja o que se aproxima da forma de organização da Objetoteca, mas tem 

outra questão que se mostra interessante: a possibilidade de coexistência de coisas 

completamente diferentes, em tamanho, utilidade, habitat e sentido. Esta é uma 

questão colocada por Michel Foucault no livro As palavras e as Coisas. Foucault inicia o 

livro comentado que sua origem se deu ao ler um texto de Borges em que o autor cita 

uma enciclopédia chinesa onde lemos que:   

 
Os animais se dividem em: a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, 
c)domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) 
incluídos na presente classificação, i) que se agitam como loucos, 
j)inumeráveis, k)desenhados com pincel muito fino de pêlo de camelo, l) et 
cetera, m) que acabam de quebrar a bilha, n) que de longe parecem moscas. 
(FOUCAULT, 2007,p.X) 

 
 O que o impressiona em tal lista, não são os animais fabulosos, mas a 

possibilidade e impossibilidade de coexistências, de vizinhanças de seres tão 

diferentes, possíveis e impossíveis. A lista passa a ser o lugar-comum que gera 

encontros no não-lugar possível da linguagem. É interessante também o que acontece 

com as palavras numa lista, elas são a imagem em palavra, substituta de um objeto, 

mas as são de uma forma diferente. Pois se aparece a palavra xícara, a xícara que 

imagino é diferente de todas as outras de quem em frente da palavra se coloca e passa 

a imaginá-la. Lemos as palavras com nossas imaginações e memórias e, por isso, por 

mais universal ou até genérico que um texto seja, ele sempre se dirige para o singular, 

se comunica com aquilo que mora em nós e aguarda a palavra para aparecer. É por 

isso que acredito que o infinito cabe num livro, através do texto de um autor que não 

cessa de criar outros no leitor. 

 O desdobramento infinito da lista pode ser percebido no trabalho da artista 

Raquel Stolf, em Lista de coisas brancas - coisas que podem ser, que parecem ou que 

eram brancas, 2000-2009. Trata-se de um grande projeto com uma série de 

desdobramentos em áudio, instalações, objetos, ações e publicações. A palavra escrita 

instalada no ambiente nos faz transitar por incertezas de tonalidades de brancos, na 

tentativa de uma exatidão impossível entre o que é branco, o que parece ser e o que já 
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foi. Como saber? Criando relações entre brancos. Esse é o movimento que fazemos ao 

ler a lista ou ao ouvi-la no ambiente. Nela, as palavras giz, canjica, nuvem, copo de 

leite, isopor, pasta de dente, entre tantas outras, criam situações em que a memória é 

revisitada à procura da cor e da verdadeira materialidade das coisas, que muda a todo 

instante e que chega a, por exemplo, criar uma situação de sensação do branco, no 

item da lista que nos lembra que quando nos esquecemos de repente algo, também é 

uma forma de branco. Na instalação de áudio e texto no IN-SONORA V – Muestra de 

Arte Sonoro y Interactivo, de Madri em 2009, a artista apresenta as palavras, 

traduzidas para o espanhol pelo escritor Renato Tapado, em vinil adesivadas na 

parede, em relação com a lista em áudio em português, criando uma diferença não só 

entre brancos, mas também de variações de sentido que a própria tradução pode criar.  

 

 

 
Fig. 98. Raquel Stolf. Lista de coisas brancas – coisas que podem ser, que parecem ou que eram brancas, 2000-
2009.  IN-SONORA V – Muestra de Arte Sonoro y Interactivo, em Madri, em 2009. Fonte: site da artista.  
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Figs. 99. Raquel Stolf. Lista de coisas brancas – coisas que podem ser, que parecem ou que eram brancas, 
2000-2009.  IN-SONORA V – Muestra de Arte Sonoro y Interactivo, em Madri, em 2009. Imagem do espço com 
o público lendo o texto; imagem do projeto e detalhe da parede com o texto adesivado.  Fonte: site da artista. 

 

253 
 



 A instalação montada num dos 13 espaços em que o evento ocorreu também 

traçava um diálogo com a própria arquitetura integrada ao branco do lugar e criava ao 

passante da escada um trânsito entre uma palavra e outra da lista.  

 Na experiência de leitura Objetoteca também é possível ver a tentativa de 

estabelecer uma relação de um item com outro por diferença, proximidade, vizinhança 

ou total distância. A diferença, por exemplo, entre os objetos sonoros e os objetos 

musicais. A que existe entre os objetos que acabam e os que estragam. Muitos deles 

poderiam trocar de gavetas, ou estar em várias delas ao mesmo tempo. É esse 

impossível de classificar, mas que mesmo assim o tentamos, que me interessa, pois se 

trata do mesmo gesto realizado dia a dia na tentativa de dar ordem às coisas da vida, 

uma insistência que, utópica ou não, nos leva a sempre continuar.  

 Para reunir heterogêneos além de uma ordem, é necessário um critério que os 

reúna como semelhantes para que o conjunto em si se transforme num lugar, ou num 

não-lugar. Processos de inventários, listas, classificações são parte das investigações da 

artista e pesquisadora Elida Tessler. Podemos, em várias das suas produções, perceber 

os processos inventariantes, enciclopédicos, na ação de numerar e enumerar palavras 

e objetos, propondo além de uma experiência inusitada, uma percepção alargada 

sobre o infinito que cabe nos objetos e nos livros. Percorrerei aqui no texto somente 

por alguns exemplos.  

 Seus inventários nos livros nos apresentam uma estrutura invisível, 

provavelmente até para o autor. As palavras marcadas uma a uma nos livros 

desenham um caminho, como quem atravessa um grande rio por um caminho feito de 

pequenas rochas que formam, em meio ao rio-tempo, uma espécie de constelação de 

sentidos.   

 Em O Homem sem qualidades caça palavras, reúne 30311 adjetivos dialogando 

com o título do livro, e forma a instalação com 134 telas de algodão cru, sendo que em 

cada uma delas, entre as palavras, descobrimos 40 adjetivos na ordem de um caça-

palavras.  Nesse trabalho me senti imersa nas palavras, como se tivesse mergulhado 

num livro, nela a palavra assume corpo e estrutura também um lugar.  

 Em Você me dá a sua palavra, uma proposição in progress iniciada em 2004, é 

formada uma coleção infinita de palavras doadas à artista em língua materna, criando 

254 
 



um grande varal de palavras anotadas em prendedores de roupa, numa ordem que dá 

sentido ao objeto e ao mesmo tempo a cria um infinito da forma.  

 Em cada uma dessas ações e proposições apontadas também encontramos 

uma lógica inventariante em que, para agrupar o inventário ou coleção, um lugar se 

cria através do sentido, um lugar onde a lista quase infinita se torna possível como 

experiência. Seja na procura e contagem de palavras marcadas no interior dos livros 

em que o processo torna visível a enumeração, seja em ações participativas em que a 

coleta estrutura e potencializa o sentido do trabalho.  

 Doador é formado pelo elenco de 270 objetos que foram doados por pessoas 

que receberam uma carta com essa solicitação. Juntos formam um corre(dor), uma 

distância, que pode ser também proximidade, mas em ambas encontramos também 

uma medida de tempo, o transcorrido, uma passagem. 

 A reunião desses objetos tão heterogêneos só foi possível pelo que os unia 

enquanto grupo: todos se tratavam de objetos cuja palavra que os designa tem o 

sufixo dor. Assim formam o corre(dor), por uma lógica que oscila entre a 

objetualidade, o sentido conotado dos objetos e nossas memórias que se desdobram a 

partir deles.  

 A forma do corredor cria a lógica de agrupamento dos objetos pelo sufixo dor 

no final, o fator ordena(dor). Poderíamos pensar esse trabalho como um gabinete de 

objetos-dores, pela forma de apresentação. Chama a atenção também o aspecto 

reversivo entre palavra e objetos, pois no trabalho, a artista reserva o interior para a 

objetualidade e o exterior para a sutil materialidade da palavra. Em cada palavra mora 

um objeto ou em cada objeto mora uma palavra? Lá temos duas portas, duas saídas e 

entradas.  

 No trabalho, o dentro é o lugar do objeto, invertendo a lógica da vida, virando 

do avesso os objetos à procura de algo sutil que vive, ou melhor, sobrevive em cada 

um deles. Apontando, além da dor que participa ao figurar obliquamente, também o 

limite, o esgotamento dos objetos, numa espécie de fracasso das coisas, como se, 

mesmo insistindo em funcionar, prolongar, elas possuíssem em si mesmas seu próprio 

fim ou um começo, pois após o fim do objeto permanece conosco o seu nome, numa 

palavra ou em várias delas. 
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Fig.100. Elida Tessler. O Homem sem qualidades caça palavras, 2007.  O trabalho reúne 134 telas de algodão cru, 
sendo que em cada uma encontram-se 40 adjetivos em meio a um quadro de caça-palavras. Fonte: site da artista.  
 

 

 
Fig.101. Elida Tessler. Detalhe. "Could you give me your word?" Bolsa-residência em Civitella Ranieri Center, 
Itália, 2005. Fonte: Site da artista. 
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 A Objetoteca foi inventada para acolher toda e qualquer espécie de objetos, 

apropriando-se da lógica organizacional das ciências naturais, que criam ordens e 

subordens para classificar os animais, plantas e toda forma de vida na terra. Por um 

lado uma ironia à classificação, instaurando-a também como uma invenção, pois, de 

fato, em parte o que conhecemos do mundo através das enciclopédias não deixa de 

ser uma invenção. Ao criar a lista de objetos não imaginava que ela me exigiria 

desdobramento, pois nasceu mais como um exercício lúdico de tentar aproximar 

coisas e tentar criar uma síntese em grupos de semelhanças, mas quando vi não 

parava mais de surgir possibilidades. Aprendi com esse trabalho que classificações são 

como formas vivas que crescem para dentro. 

 O número de 96 classes de objetos foi dado pelo objeto baú que acolhe e 

organiza o trabalho. Foi o que coube no baú ao dividi-lo em partes iguais para a 

construção das gavetinhas. De certa forma o objeto deu o tamanho da lista, como se a 

dimensão viesse simbolicamente do que pode caber dentro de num baú de viagem 

    
Fig.102. Elida Tessler. DOADOR Trabalho apresentado na 2ª Bienal do Mercosul, em Porto Alegre - RS. Instalação. 
270 objetos do cotidiano, 270 placas de latão com inscrições em serigrafia. 970 cm x 150 cm x 270 cm. Fonte: site 
da artista. 

257 
 



náutica. O que diferencia um baú qualquer, de um baú de viagem náutica? O mar, uma 

bela metáfora de espaço infinito.  

 No caso da Objetoteca, mais uma vez parti de um objeto de viagem, um baú de 

viagem náutica, aproximadamente da virada para o séc. XX. Levei dias para conseguir 

torná-lo meu, pois ele trazia tantos vestígios de tempo impressos em desgastes, 

anotações, marcas e informações de viagens1 que, por um lado foi ótimo para criar a 

ficção e conseguir obter o máximo de informações sobre o objeto, mas por outro, me 

sentia sempre como se estivesse com uma visita de cerimônia em casa. Visitante 

desconhecido com quem custei a fazer amizade. Penso neste fato curioso, de como um 

objeto pode vir de tão longe no tempo e no espaço e parar quase que por acaso no 

meu trabalho, já que nunca procuro por algo específico e sim sou afetada pelo 

encontro com as coisas.  

 Da lista e de sua verticalidade, surgiu a estante de gavetinhas e dela, a 

necessidade de ampliação com um escritório para trabalhos de inventário, taxonomia 

e escrita. Portanto, o trabalho se desdobrou novamente numa espécie de gabinete 

portátil.  Objetoteca com Conjunto de Gabinete. Título longo, mas que faz alusão ao 

que normalmente vemos nos anúncios de lojas de objetos, por exemplo: Conjunto de 

copa-cozinha, jogo de quarto, kit escritório, pois referem-se à criação com esses 

objetos de um ambiente por inteiro. Percebo no meu trabalho que a invenção de um 

objeto chama a existência de outro e mais outro.  

 Seria a invenção de um trabalho também uma forma de inventariar? Isso me 

lembra Nuno Ramos, em seu livro Cujo quando diz: "Criar cada detalhe. Se for 

pendurar algo, por exemplo, criar o grampo. Se o grampo estiver pendurado no teto, 

criar o teto. Se for o teto de uma casa, criar a casa ou, se estiver a céu aberto, criar o 

céu aberto" (RAMOS, 2011, p.21). 

 Esse trabalho propunha a cada momento um desdobrar, ao ponto de 

desencadear um crescimento das dobras de sentido através do pensamento, algo que 

fiz questão de salientar no cartaz, sobre a possibilidade do número inventariado se 

alterar infinitamente, e que nesse sentido, as classes se alterariam, o número variaria, 

1 Descobri a partir dos vestígios no interior que aquele baú participou de uma viagem de navio de 1912, no navio 
Patrícia que teve como roteiro a saída em 28 setembro de 1912 a partir de Hamburgo direto para Nova York , 
comandada pelo capitão A. Borden. 
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na mesma medida em que cresceriam para dentro. Impressiona o que é possível listar 

ao iniciar um inventário de objetos, é como se um chamasse o outro, que chama mais 

outro e assim por diante, a mesma sensação que sinto ao criar as instalações. 

 Minhas instalações requisitam a construção minuciosa de mundo em pequenas 

coisas, até mesmo num carimbo como um ex libris, uma marca do lugar, uma outra 

brincadeira com a necessidade de oficialização da existência do lugar, como se sua 

marca o validasse. Seria também uma necessidade de síntese? Brasões e alegorias 

procuram sintetizar, mas criar dispersões em cada fragmento que reúnem.  

 Ao inventar um lugar as listas não cessam de crescer, um mundo não é nada se 

for vazio, talvez só feito de chão. Agora entendo como gradativamente minha 

produção foi se abrindo para o campo da invenção, ficção ou fabulação, pois 

inventários de objetos em seu processo de descrição ou enumeração de objetos, 

aproxima por vias oblíquas o fazer poético do ficcional (MACIEL, 2009, p.70). Inventam 

um mundo.  

 

 

 
Fig.103. Helene Sacco. Diário de Invenção da Objetoteca. Imagem da parte de invenção dos módulos, sua 
montagem e acondicionamento no interior do baú. 2012.  
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Fig.104.  Helene Scco. O baú também é usado para transportar todas as partes do trabalho para as montagens, 
portanto guarda em si a instalação. Imagem da montagem da exposição Arte Sul Contemporânea. 2012. Fonte: 
Arquivo pessoal.    

 

 

Fig. 105. Helene Sacco. O Baú também vira a escrivaninha e nela ficavam carimbos, tabelas catalográficas, 
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instrumentos de desenho e escritasInstalação na exposição Arte sul contemporânea, 2012. Fonte: Arquivo da 
pessoal. 

 

 

 O baú original veio com três caixas com alças que se organizavam empilhadas 

no seu interior. Alterei as caixas de forma que cada uma pudesse receber 32 

gavetinhas, para que, quando em ação, conseguissem formar a estante verticalmente 

encaixando um módulo no outro.  

 Os outros itens foram desenvolvidos de forma que seu volume e formato 

coubessem junto no interior do baú. Esse trabalho viaja sempre com todo o material 

 
Fig.106. Helene Sacco. Objetoteca com conjunto de gabinete. Instalação na exposição coletiva 
Arte sul contemporânea. Teve curadoria de Neiva Bonhs. MAC/ Casa de Cultura Mário 
Quintana, Julho de 2012. Dimensões variáveis. Detalhe do gabinte com as 96 gavetas.  Fonte: 
Arquivo pessoal. 
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da instalação no seu interior e, por onde aporta, consegue fundar um lugar com o 

conjunto de objetos, que são, além do baú e as três caixas que formam a estante de 

gavetinhas, a banqueta e um tampo desdobrável, que junto com o baú cria a 

escrivaninha do conjunto. Nela se alojam vários objetos de escritório, carimbos, fichas 

taxonômicas para inventário e classificação de objetos, etiquetas, um dicionário 

alemão/português, réguas curvas e retas, três vitrines com recorte de desenhos de 

objetos inventariados do interior de uma enciclopédia, e um quadro que indica 

questões básicas para realizar um inventário de objetos.  

 A luz na tampa do baú somada ao tapete vermelho procura criar um espaço 

mais acolhedor para o trabalho, tal como vemos nas pinturas antigas em que o clima 

mais intimista colabora para a leitura, escrita e criação.  

 
 

 
Fig.107. Helene Sacco. Objetoteca com conjunto de gabinete. Instalação na exposição coletiva Arte sul 
contemporânea. Teve curadoria de Neiva Bonhs. MAC/ Casa de Cultura Mário Quintana, Julho de 2012. Dimensões 
variáveis. Fonte: Arquivo pessoal.  
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Figs.108, 109. Helene Sacco. Objetoteca com conjuto de gabinete,2012. Imagens do público em experiência com o 
trabalho, tanto escrevendo como mostra a imagem acima, quanto lendo o conteúdo em verbetes organizado nas 
gavetas. Exposição Arte Sul Contemporânea, 2012 .Fonte: Aquivo pessoal. 
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 O quadro com sugestões de como realizar um inventário procurava também 

criar um clima de mais lentidão no lugar, já que se tratavam de objetos e dispositivos 

de leitura que exigiam um tempo outro do público, o que nem sempre foi possível. A 

preocupação de estar inserindo num espaço aberto e público o ambiente intimista e 

silencioso de um gabinete, me fez compreender mais a atmosfera que eu procurava e 

propunha. Tinha plena consciência de que não temos nenhum controle da participação 

do público no trabalho, mas precisava criar uma condição perceptiva através do 

trabalho, já que o espaço arquitetônico por si só não a oferecia.  

    

 

 

 

                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figs.110. Helene Sacco. Imagens de 
estudos para o carimbo usado nas vitrines 
de recortes de desenhos de objeto da 
enciclopédia e projeto para a etiqueta que 
propunha um inventariar das coisas no 
local, etiquetando os objetos e 
classificando. 

 

 
 

I 
 

Sugestões Perceptivas para espaço, tempo e matéria. 
 
 

1. A pressa é incompatível com a leitura das coisas do mundo. 
Percepção requer envolvimento! (Muntadas) 
 
2. Desconfie dos objetos quão maior for o tempo de convivência 
com humanos. 
 
3. Lembre, anote, desenhe, fotografe, pergunte, descreva, duvide, 
testemunhe, esqueça. 
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 Outra questão interessante é a 

forma relacional que ele abre ao dar ao 

público a possibilidade de participação 

no inventário. O público pode, além de 

ler a lista e os verbetes que se 

encontram nas gavetas, também 

descrever um objeto taxonomicamente 

nas fichas de classificação que foram 

disponibilizadas em blocos. Nelas 

encontram-se áreas para serem 

preenchidas com informações como: 

nome/espécime, família, cor, descrição e 

mais um quadro vazio convidando 

restritivamente a um desenho dentro da 

margem de "controle".  

 Durante as Ações Inventariantes ainda com a Mala-escrivaninha, o método de 

inventário taxonômico de tentar organizar os objetos por classes e tipos não era 

consciente, mas já acontecia na tentativa de dar aos objetos uma ordem que se 

configurava a partir dos seus locais de existência, pois lá eles eram como peças 

construtoras, portanto parte de um conjunto, de um universo a descobrir.  No trabalho 

da Objetoteca, a ação se dá através da linguagem como máquina inventariante, como 

se a descoberta ocorresse através de algo que a escrita consegue desvelar.  

 O estranhamento/encantamento motivam esse trabalho, até mesmo quando 

encontro objetos em situações não usuais, algo que ocorre com frenquência nos 

briques e antiquários. Nesses locais, objetos com fins e utilidades completamente 

diversas ocupam o mesmo lugar no espaço, se empilhando, encaixando um no outro, 

quase criando um terceiro. A forma de organização dos antiquários e briques não 

segue uma lógica científica, mas se apoia na praticidade para mover e limpar, para 

garantir a segurança e também uma apresentação que os valorize e, isso pode 

acontecer até mesmo inserindo um objeto sem valor no meio de um grupo de valiosos. 

 Já em recintos domésticos, vemos que a ordem das coisas é ajustada pela 

rotina da vida. Numa casa de estudantes uma atmosfera de desordem dá a liberdade 

Fig. 111. Helene Sacco. Bloco com as fichas 
taxonômicas. 17x 10 cm. 2011.  
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de ação no espaço onde se estuda, recebe amigos e se vive. Já na casa de avós, o afeto 

e a biografia compõem um fio condutor de ordem em que os porta-retratos 

apresentam de forma cronológica as gerações de familiares. Todo lugar impõe sua 

força organizacional, que age sobre os objetos tanto quanto os objetos agem sobre 

ele.   

 Mark Dion tem em sua produção a marca dos processos inventariantes em que 

se apropria de normas, técnicas e formas de apresentação de taxonomia científica. O 

interessante é que se tratam de inventários em locais inusitados, como em museus, 

onde ele age sobre o acervo criando outra lógica de apresentação, destacando o 

caráter muitas vezes arbitrário e subjetivo das escolhas feitas pelos curadores. 

Confronta assim ideias pré-iluministas com o pensamento positivista dos gabinetes de 

curiosidades do séc. XVI, com a realidade dos museus de hoje. Salienta que o 

conhecimento, da forma como é apresentado, é sempre projetado pelas instituições, e 

que estas não devem ser colocadas como definitivas, já que toda memória material 

que as constitui, bem como suas práticas, ideologias e metodologias que definem essa 

seleção, são constantemente alteradas ao longo da história.  

 

 
Fig.112. Mark Dion. Detail of Curiosity Cabinet for the Wexner. Center for the Arts. 1996. Black ink, watercolour on 
paper 61x48cm. Detalhe da parte inferior do desenho. Fonte: Catálogo do artista. Phaidon, 1992,p.81. 
 

 

266 
 



 Organiza suas instalações a partir de uma classificação particular na qual 

podemos encontrar: o submundo, o mar, o ar, a terra, os seres humanos, 

conhecimento, tempo, visão e história. Na maioria das vezes em armários que 

remontam os tempos dos gabinetes de curiosidades, ou estruturas que sintetizam de 

uma só vez cabine, vitrine, escritório, estufas. Algumas de suas instalações iniciam 

praticamente vazias e vão sendo preenchidas e organizadas durante a exposição, 

enfatizando a característica de um "verdadeiro" trabalho em processo.  Para isso 

muitas vezes aborda gestos não usualmente artísticos, que variam da botânica à 

arqueologia, entre outros, pois a forma de analisar é sugerida pelos objetos em 

questão e pelo local da instalação. Uma das práticas predominantes, além das 

classificações e inventários, é o uso do desenho, não só como projeto, mas como 

prática inventariante que desdobra do ficcional.  

 

 
Fig.113. Mark Dion. Estación de campo Honda 22/10-14/12, 2013, Projeto de Gabinte de desenho relazido em 
colaboração com outros artistas e ilustradores em situação de expedição artístico-científica em Honda, Tolima, 
para o Espaço Flora, Bogota, Colombia. Disponível no site do Espaço Flora: http://arteflora.org/2013/11/mark-
dion-estacion-de-campo-honda/>. Acesso em 14/09/2014.  
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Fig.114. Mark Dion. "Gyre",a recent expedition/exhibition at the Anchorage Museum. Tanya Bonakdar Gallery, in 
Nova York. 2011. color pencil on paper. Fonte: Siena Art Institute. New York. Disponível em: 
http://www.sienaart.org/mark-dion.html>. Acesso em: 01/10/2014.  
 

        
Fig.115. Mark Dion. Scala Naturae. 1992. Imagem do projeto e da montagem. Fonte: Catálogo do artista, 
PHAIDON, 1997, p.71.  
 

268 
 



 

 Conheci presencialmente este trabalho que possui uma imponência tão grande 

quanto o espaço onde foi montado. O prédio do Banco da República do Uruguai é 

muito grande e se impõe arquitetonicamente sobre o sujeito que lá dentro está, a 

experiência é equivalente a uma grande catedral. Num dos pontos do prédio vazio, 

ocupado naquele momento pela Bienal do Uruguai, víamos a instalação de Mark Dion, 

realizada com os objetos que já foram parte da história do lugar. Nas vitrines e 

armários que se empilham até o teto vemos telefones, máquinas de cálculo, balanças, 

relógios, tinteiros, máquinas de contar dinheiro, máquinas de escrever, etc. Por um 

momento é possível olhar em volta e imaginar tudo aquilo funcionando, de certa 

forma ainda vivos, fazendo o banco viver. Naquele momento pensei o quanto todo o 

gesto implicado naquela instalação trazia também a uma parcela de fracasso e ruína. A 

instalação revelava o limite da parca ideia de poder e progresso, em que os objetos 

testemunhas dessa ideia eram sobreviventes que agora possuíam sua função 

subvertida sendo apenas peça museológica.   

  

 

Fig.116. Mark Dion. O Gabinete das Máquinas da Capital, 2012. I Bienal del Sur. Instalação de móveis e objetos do 
Banco de la República del Uruguay. 7,5 x 11 x 1m.  
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Fig.117. Daniel Spoerri. Farmácia Breton, 1971-72. Estante com portas com 117 garrafas com 
líquido inventariado em coletas de viagem pela Bretanha. Fonte: site do artista.  

 

 Daniel Spoerri, durante uma viagem pelo interior da Bretanha, inventariou 

informações sobre fontes de cura que atribuíam um poder de cura especial. O 

resultado da viagem foi organizado numa espécie de armário de madeira com 117 

vidros com amostras de águas coletadas e rótulos que indicam sua localização exata, 

além do nome da substância catalogada. Além do armário o artista fez um livro 

publicado em 2004, que relata a viagem e a classificação das 117 amostras coletadas 

numa tiragem de 3000 exemplares adquiridos somente através da troca por outro livro 

dentro de uma lista de indicados.  É interessante observar a potência que o conjunto 

de 117 garrafinhas, que propõe cura e fonte de vida eterna, consegue provocar para 
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além delas.  Fiquei com muita vontade de conhecer o livro e principalmente de saber 

quais são os livros que constam nessa outra lista para trocas, mais um inventário, do 

inventário, do inventário... 

 O conjunto, que podemos também chamar de ordem, assume uma força que se 

configura como lugar e sentido; força que vem da objetualidade da matéria e que pode 

ser desdobrada, pois se tratando de objetos, assume a polissemia, podendo fazer 

desse jogo uma operação de delírio, vertigem. 

 Um artista que percebo operar dentro dessa lógica é Cildo Meireles, que já na 

década de 70 criava uma série de trabalhos dentro da lógica de Objetos Semânticos, 

em que os trabalhos propunham um jogo característico da arte conceitual, do vai e 

vem entre objeto e palavra, brincando com a circularidade possível dessa relação. 

Poderia apresentar vários de seus trabalhos aqui, tais como Desvio para o vermelho: 

Impregnação, Entorno e Desvio (1967-1984) – uma instalação em 3 salas e na do meio 

uma coleção de objetos heterogêneos, organizados pela cor vermelha numa sala 

inventada, um Gabinete de objetos? Suas instalações transitam da objetualidade das 

coisas até sutis materialidades da palavra, usando o objeto como matéria em 

contradição, pois ao mesmo tempo que significa, pode simular outra coisa. Em 

entrevista para Frederico de Moraes, intitulada Linguagem Material, ele comenta o 

interesse por objetos cotidianos, diz procurar através deles um repertório objetual que 

gravita entre matéria e símbolo. Há nos objetos algo da ordem do familiar que acessa 

as pessoas, mas também existem momentos em que as coisas se revelam como elas 

mesmas são, como se existisse uma privacidade, que segundo ele seria uma ordem 

interna, constitutiva, que é invisível (MEIRELES, 2009, p.226).  

 Ao comentar sobre as montagens dos trabalhos e o envolvimento com os 

objetos, revela perceber neles tempos sobrepostos, ao passo que também é possível 

ver de que forma a memória material se organiza em diferentes cidades e países 

(MEIRELES, 2009).  

 Para o trabalho Babel, formado por uma grande quantidade de rádios, que 

apesar de terem um nome em comum, não significa que sejam todos iguais, explora 

essa rica multiplicidade material, acolhendo no trabalho rádios de diferentes épocas, 

tamanhos e estilos. O que acabou interferindo na forma de montagem da torre na qual 

cada rádio assumia o lugar de um tijolo. Os rádios maiores na base, os menores e mais 
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leves ficavam bem acima, estruturando com segurança a torre como uma promessa de 

infinito e também de um fracasso em alusão a Babel original. Essa multiplicidade é 

apresentada de modo visual através da diversidade de formas e estilos, mas está 

presente também através dos rádios que ficam um a um sintonizados em frequências 

e canais diferentes, criando no conjunto um ruído do acúmulo sonoro que gera 

apagamento das palavras por cacofonia, materialidade mínima amalgamada pela 

heterogeneidade de línguas e sons propagados no espaço, ao mesmo tempo, 

alucinando a possibilidade de limite, abrindo o infinito da linguagem.  

 
Fig.118. Cildo Meireles. Babel. Kiasma Museum of Contemporary Art de Helsinque. Torre formada por 100 rádios 
de diferentes épocas e tecnologias formam o trabalho. 2001. Fonte: Catálogo do artista. Cildo Meireles. Museé 
d'Art moderne et contemporain de Strasbourg. p. 29. 2003.  
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 Num dos meus livros, o Lugar-Inventado, (2011) – realizado durante um 

exercício de criação de instruções para o desenvolvimento de uma proposição artística 

–, criei um múltiplo que consiste em um livrinho com instruções para realização de um 

inventário na casa do leitor, propondo a criação de listas de objetos em cinco colunas 

como vigas da grande construção que é o habitar/morar, tornar um lugar o seu lugar. 

Nessa operação inventariante em forma de listas, é proposto que as cinco colunas 

sejam lidas em voz alta, propondo ao morador, e a quem mais estiver em sua volta, a 

percepção da construção pessoal, sua complexidade, mas também principalmente o 

seu próprio perfil de morador/construtor. Aqui neste trabalho vejo que crio uma 

ligação da palavra lida que se instala no espaço da ação propondo coexistências. 

 

 
Fig.119. Helene Sacco. Lugar-Inventado, 2011. Livro múltiplo com publicação independente. 1a edição: 20 
exemplares. Cada exemplar recebe seu número como componente da capa fazendo lugar de número da casa.  
 

 Para este trabalho criei ironicamente um cálculo matemático com o objetivo de 

inventariar o que há numa casa: A casa dividida pelo espaço vezes o tempo. O 

resultado viria junto com a designação A1∞. Para calcular, a pessoa deveria criar 

colunas formadas por listas de objetos.  
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 Na primeira, chamada de Lista geral ou primeiro inventário, entraria tudo o que 

se mostra à vista ou que se apresenta facilmente à memória, pois se dá por uso 

frequente. Já na segunda, entrariam os objetos que ergonomicamente oferecem 

conforto e prazer. Nessa lista entraria até mesmo o que conforta por dentro, o que 

Guilherme Dable, colega que realizou o exercício chamou de objeto de conforto 

endoscópico, para ser possível inserir nessa lista a sua coleção de discos de vinil. 

 

 
Fig.120. Helene Sacco. Lugar-Inventado, 2011. Detalhe do interior do livro, com o texto propositivo e o espaço bem 
no centro do livro para se realizar i inventário por listas em colunas.  
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  No espaço da terceira lista entrariam somente os que nós conferimos sentido e 

significado para além de toda utilidade. A quarta lista, os que possuem maior tempo de 

vida junto ao proprietário, numa tentativa de retomada da memória, de talvez ser 

possível diferenciar algum objeto da terceira lista.  

 Na quinta lista, surge uma surpresa atordoante: deve-se listar tudo o que ficou 

de fora, os ignorados, os que estão na casa, mas de que por preguiça não nos 

desfazemos. Esses são os que se esconde debaixo de camas, em quartinhos de 

despensa, sótãos, porões, os que estragaram, mas continuam na casa, os de que não 

gostamos, os que nunca serviram e ficam à espera da possibilidade. Essa lista, a quinta 

lista, comprovaria a nossa falta de tempo, assim como o consumo desnecessário e/ou 

apego a objetos sem a menor justificativa.   

 Como mencionei acima, este trabalho também indica, após a realização das 

colunas-listas, que o participante leia a lista em voz alta e logo em seguida feche os 

olhos e veja a verdadeira arquitetura: "que reúne o tempo, o espaço e o significado de 

tudo que ali se apresenta, com a breve desculpa de ser útil" (SACCO, 2011, p 18).  

 Confesso que até realizar este trabalho as listas e inventários que sempre 

fizeram parte do meu processo, me passavam despercebidas ou sem o seu devido 

crédito. Mas esse exercício encaminhado para um colega executar seguindo as 

instruções que deveriam partir de algo que fundamenta nosso trabalho, tornou 

possível perceber o quanto a palavra escrita aciona uma imagem mental que se liga a 

tantas outras. O quanto a escrita pode ser o lugar. Ela cria a ordem e a forma de 

experimentá-la, conduzindo, mesmo que minimamente, o leitor nessa percepção.  

Percebi então, que a própria ação de listar, formar os inventários dos lugares, 

denotava uma operação construtiva minuciosa, que era resultado também de uma 

operação de síntese e de edição da experiência.  

 Outra questão importante de comentar é a leitura da lista em voz alta.  Nós que 

ouvimos o colega Guilherme Dable narrar cada objeto, cada cômodo da casa, o sentido 

de cada item na coluna, pudemos visitar a sua casa, compreender de que forma ele 

mora, com quem mora, há quanto tempo vive naquele lugar com as suas coisas, 

conhecemos um pouco mais o proprietário. E mais, era através da lista escrita, lida, 

narrada e ouvida que seu lugar assumia outra espacialidade, em possibilidade de 

coexistência de todos os cômodos e da forma de habitá-los. Mas a palavra falada 
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também colocava o seu lugar ali no nosso contexto, a palavra falada instaura uma 

espacialidade outra, como a enciclopédia chinesa do texto do Borges e como a Lista de 

coisas brancas – coisas que podem ser, que parecem ou que eram brancas, de Raquel 

Stolf e as tantas vozes que falam coisas diferentes de lugares diferentes via rádio de 

Cildo Meireles, ou as listas de palavras e objetos de Elida Tessler. Parece que fica 

comprovado que ao inventariar as coisas criamos não só a lista, mas um Lugar 

Inventado onde é possível que a heterogeneidade e venha a habitar.  
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● VERBETE: objeto escrito, lido e falado 

 

 
 

 

 O que é um verbete? Se a resposta for etimológica, deriva do Latim, verbum, 

palavra. Nos dicionários, as definições variam um pouco mais: apontamento, nota, 

fichamento, organização de um dicionário, trecho escrito de enciclopédia ou glossário, 

uma palavra com suas definições e exemplos. Essas são algumas respostas que os 

"verbetes" dos dicionários apontam. Confesso que essa operação de pesquisar o 

verbete de verbete me pareceu um tanto estranha no início, mas já serviu também 

para compreender as reclamações que Francis Ponge fazia sobre os verbetes de 

dicionários e enciclopédias.  

 Eles, de fato, não dão conta de falar das coisas. Vejamos o porquê: analisando 

sua forma, os verbetes são uma modalidade textual institucionalizada, portanto 

pautada por princípios reguladores e normativos que se impõem como resposta, saber 

notório, verdade. Existem para o esclarecimento por meio de um consulta rápida, por 

isso precisam ser objetivos, claros e evitarem a subjetividade, sensações ou qualquer 

opinião imprecisa. São gerados a partir de uma obra de referência e procuram criar um 

equilíbrio entre a síntese e o comentário mais longo.  

 Fugir do normativo, instaurar a poesia na raiz da experiência, captura o leitor 

para dentro do que ele conhece tanto que desconhece, atravessa as coisas e assim 

subverte as regras de um jogo, que também é de poder. Percebo como uma ação 

crítica sobre a superficialidade que opera por meio dos dispositivos institucionalizados 

do mundo. Não é por nada que a linguagem anda tão desacreditada, há quem trabalhe 

para que isso aconteça.  

 Tenho pensado sobre a relação que crio entre as palavras e as coisas no interior 

do trabalho. Os espaços que crio através da escrita, os lugares a que envio o publico-

leitor. Compreendo que habito uma terra estrangeira, a da escrita e literatura, mas é 

nessa situação de estrangeira que assumo a liberdade de exercitar a palavra para 

descobrir as coisas.  
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 Merleau-Ponty dizia que a palavra não é a tradução de um sentido mudo, mas 

criação de sentido. A linguagem segundo Merleau-Ponty, não veste ideias e sim 

encarna significações, estabelece a mediação entre o eu e o outro, e assim passa a ser 

uma forma de existir que é originariamente sensível. 

 

“A linguagem não é mais a seiva das significações, mas o próprio ato de 
significar e o homem falante ou o escritor não pode governá-la 
voluntariamente, assim como o homem vivente não pode premeditar o 
detalhe e os meios dos seus gestos. A única maneira de compreender a 
linguagem é instalar-se nela e exercê-la. (MERLEAU-PONTY, 1984.p. XII.) 

 

A linguagem seria um lugar? Eu, novamente com licença poética, completaria: 

instalar-se nela ao ocupar, construir, fundar, habitar a linguagem também como um 

lugar. Esse embate, trabalho, exercício, construção nesse lugar exige uma 

materialidade. 

 Não se trata apenas de descrever um objeto, nos comentários sobre os objetos 

o escrito se comporta quase como o que é inscrito, ou seja, existe um processo de 

artesania da escrita que comparo à modelagem. Os objetos assumem características, 

comportamentos, histórias, famílias, reações, uma vida para além de toda utilidade. 

Coincidentemente, se aproxima do que faço com os objetos que crio, pois eles são 

subvertidos, adaptados, uma história nova é somada à antiga e surge uma nova 

narrativa. 

 Esse processo de escrever sobre objetos é como uma tentativa de me 

apropriar, me aproximar de um novo objeto que compro. Normalmente entra nos 

verbetes uma boa parcela do que consigo inventariar de sua história através de 

pesquisa e também de perguntas que se desencadeiam em conversas que sempre 

tenho com os vendedores de objetos usados.  Sim, pois tem que ser assim, usados e 

carregados de história-memória.  

 Abaixo seguem alguns dos 96 verbetes escritos para as espécies de objetos 

agrupados pela Objetoteca.  
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12. Objetos de gabinete – Possuem o dom da espera, alegrando-se quando 
o rito de trabalho inicia, acelera, se arrasta e finaliza. Organizam-se com 
certa cumplicidade, e parcimônia, facilitando os acessos, as sequências, os 
vagares,... Em dias de muito trabalho regozijam-se pela eficiência e 
contribuição doada em cada trabalho finalizado. Adoram dias de chuva, e 
têm um respeito quase matriarcal pela escrivaninha. Não gostam de pó, ele 
manifesta o “ar de abandono”, que é ofensa no mundo dos objetos, um 
estigma que todos procuram escapar.  

 
 15. Objetos de controle do tempo – Inutilmente nos ajudam a medir, 
contar, quantificar, apresentar claramente as horas numéricas até as 
noções mais abstratas, como grãos de areia, ou quase imateriais, como a 
luz. Confirmam a nossa mais secreta mentira: a de que o ano possui 365 
dias, e que estes mesmo dias possuem 24horas. Tiram proveito da rotação 
da terra, das disfunções eletromagnéticas, de nossas rotinas sempre 
carregadas e apressadas a ponto de não sermos mais capazes de distinguir 
o tempo da vida do tempo dos mecanismos artificiais. 
 
 30. Objetos que acompanham – São aqueles que dizemos não saber ficar 
sem, quando na verdade a recíproca também é verdadeira. Trata-se de 
objetos humano-dependentes, que precisam estar junto, muitos até sofrem 
de síndrome do pânico sugestionando o dono quando ocorre por ventura 
algum esquecimento. São as bolsas, maletas, óculos, medalhinhas, 
notebooks, celulares, agendas, livros, casacos, canetas da sorte, ... 
 
32. Objetos que entristecem - Esses são de dar pena e ocorre por muitos 
motivos: uns pelo tempo, quando desbotam ou perdem a cor; outros, que 
por tanto uso, alteram até sua estrutura, deformando o que já foi sinônimo 
de beleza, como no caso de sofás desgastados, poltronas de braços puídos; 
outros ainda por abandono, como é o caso dos brinquedos. Certa vez vi em 
Buenos Aires uma banca de brinquedos velhos, após o êxtase de ver os 
inventos antigos, percebi a atmosfera de tristeza composta por bonecas 
chorosas e ursos de olhos opacos sem brilho.  
 
96. Objetos inclassificáveis - São mágicos, nos roubam as palavras, nos 
tomam o pensamento por minutos, somos deles naquele momento. São 
raros, não se enquadram em Classe alguma, indo parar nas listas dos 
objetos de arte e por vezes são de lá mesmo, mas transitam entre o 
impronunciável, inclassificável e uma leitura provisória, nunca totalizante. 

 

 

... 
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 Ao realizar os verbetes, essa experiência me fez olhar além do que é visto, 

precisei me colocar na situação de objeto, vivendo com, ao lado ou sobre outros. O 

que eles diriam? Como se comportariam uns com os outros? Lembrei-me de Rilke e 

dos objetos que confortam uns aos outros. As lembranças narradas por Walter 

Benjamin a partir dos objetos, são repletas de sensações, descrições de memórias 

táteis, mas que não terminam na superfície, adentram no ser das coisas, no objeto 

ligado a uma constelação de sentidos. Georges Perec nas descrições minuciosas que, 

como já comentei no final do capítulo sobre a A Construtora de pontes, me fizeram 

construir objetos. Mas há entre os escritores um que pensou tal processo, inclusive as 

descrições de dicionários. Francis Ponge e o que se pode até "chamar de proposição": 

sua persistência e entrega ao escrever durante seis anos sobre um único objeto: a 

mesa. 

   

 
Fig.121. Helene Saccco. Objetoteca com conjunto de gabinete, 2012. Detalhe do gabinete de gavetinhas que 
organiza os verbetes da classificação de 96 objetos da instalação. 
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Fig.122. Helene Saccco. Objetoteca com conjunto de gabinete, 2012. Detalhe do gabinete de gavetinhas que 
organiza os verbetes da classificação de 96 objetos da instalação. 
 

    
 

 
 
Fig. 123. Daniel Spoerri. An anecdoted topography of chance, 1966.   Imagens  da capa da edição de 66 e do 
interior do livro que entre as imagens encontramos já no início o mapa com o local dos objetos na mesa. Fonte: 
Site Bacanas Books.   
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 O livro de artista de Daniel Spoerri, An anecdoted topography of chance, de 

1966, teve a colaboração de Robert Filliou, tradução de Emmett Williams, 

acompanhadas de 100 ilustrações de Roland Topor. A expressão anecdoted em inglês 

não possui exatamente o sentido que encontramos no português, que é mais ligado a 

piada ou relato engraçado, mas sim se aproxima dos causos, das narrativas contadas 

entre amigos sob uma circunstância divertida. 

 O livro oferece parte do pensamento do artista nos trabalhos tridimensionais, 

em construções por acúmulo de objetos sobre suportes de mesas tal como foram 

deixados após uma festa, ou no caso de outras tantas variações de objetos como 

ferramentas, etc., que podemos encontrar em meio a sua produção. O livro trata da 

topografia da ordem dos objetos encontrados sobre a mesa, apresentados pelo 

desenho em dobra no interior do livro. A fixação dos objetos é representada pelo 

mapa de seu exato lugar na mesa que corresponde ao dia 17 de outubro de 1961, às 

15 horas e 47 minutos. Numa operação de Sherlock Holmes, em que um único objeto 

poderia resolver um crime, segundo o que é comentado na introdução, ele começa a 

criar para cada um dos 101 objetos, um verbete que corresponde ao número e local no 

desenho-mapa, no qual só vemos contornos que não dizem muito do objeto, apenas 

apresentam suas localizações exatas na mesa.   

 Cada verbete fala do objeto por outras vias, desdobrando em relatos de onde 

foi comprado, quem presenteou, onde foi usado, situações e cenas descritas cheias de 

minúcias. Ao lado dos verbetes, para cada objeto também há uma ilustração 

correspondente feita em bico de pena. 

 Spoerri, neste livro, faz da experiência com a objetualidade um desdobramento 

por outras vias da matéria, em desenho e escrita, mas principalmente na participação 

da imaginação de leitor; esta o acompanha nas narrativas, que vão muito além da 

mesa a qual deu origem à investigação de cada elemento inventariado. Spoerri salienta 

que todo evento é algo para sempre perdido, se pensado na sua totalidade, mas 

infinitamente recuperado em partes por quem se colocar a investigá-lo.   

 Procuro pensar na relação de um outro livro de artista, agora de Waltércio 

Caldas, o Manual da Ciência Popular (1982), em que ele reúne e apresenta vários de 

282 
 



seus trabalhos. No interior desse lugar livro o artista desdobra uma das carcterísticas 

de sua produção: a relação com a palavra.  

 Os trabalhos são apresentados um a um, numerados seguidos de título e na 

maioria das vezes por um verbete. Os títulos dos trabalhos de Waltércio Caldas são tão 

ativos e potentes, atuam junto ao trabalho, e fazem funcionar o sentido e a forma de 

apresentação dos objetos. No livro a relação entre o título do objeto e o verbete, 

enfatiza a participação de jogos de linguagem entre objetos e palavras, fazendo-nos 

notar, olhar mais uma vez a matéria das coisas e o universo de sentidos e memórias 

impregnados no objeto.  

 Não há sumário, nem número de páginas, entramos direto no livro que tem 

uma organização espacial que usa o lado direito para a imagem do trabalho e o 

esquedo para numeração,  título, e o verbete. Essa organização ajuda a criar o tom 

enciclopédico, ativando com os verbetes que não explicam e sim propoem digreções a 

partir dos títulos e trabalhos. O objeto número 10, por exemplo tem como título disco 

e como verbete lemos: "Não somos obrigados a acreditar inteiramente no que vemos, 

não é verdade? Há uma dúvida que pertence à clareza"(CALDAS, 2007).  

 

  

 Fig. 124. Waltércio Cladas. Manual da Ciência Ppular. 2007. Fonte: Arquivo 
pessoal, fotografias do livro Manual da Ciência popular.  

 

 Ambos os livros apresentados aqui como exemplos para reflexão do uso do 

verbete, parecem nos propor, um olhar novamente para as coisas, procurando decifrar 

algo além do vísivel, seja na memória ou sentido que cada objeto possui para cada um 

de nós, seja na forma de romper com a opacidade cotidiana, desconfiando a inocência 

dos objetos.   
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● VITRINES: o interior infinito. 

 

 

 

 

 As vitrines estão intimamente ligadas aos gabinetes de curiosidades, onde uma 

coleção era organizada num local específico para sua apresentação e preservação. 

Portanto, as vitrines são espaços interiores, seguros, mas que se dão a ver. Esse 

interior na maioria das vezes era um lugar organizado meticulosamente criando um 

mundo à parte, uma interioridade independente do mundo do lado de fora, assim, o 

vidro demarca uma fronteira entre interior e exterior.  

 Com o tempo os gabinetes e as vitrines, já amplamente utilizados pela ciência, 

passam a criar a própria lógica taxonômica de apresentação em pranchas ou tábuas 

que geravam uma relação entre espécies ou a observação de partes de um todo 

elaboradamente desfeito para a análise. Essa estratégia de apresentação, mais tarde 

foi amplamente difundida na área do comércio em ambientes ricamente decorados e 

elaborados, desencadeando o desejo e levando ao consumo. 

 No meu trabalho da Objetoteca a criação das vitrines demarca minha entrada 

num espaço outro, o da enciclopédia. Percebi com a criação da lista e dos verbetes 

uma organização científica que via os objetos como coisa estranha, em análise e 

estudo metodológico. Como a gama de objetos na lista é bastante grande e dividida 

em classes, percebi que eu necessitaria de uma grande quantidade de desenhos para 

conseguir iniciar a classificação, foi então que me lembrei que em uma das minhas idas 

em sebos na cidade de Pelotas/RS, havia adquirido uma enciclopédia portuguesa 

ilustrada dos anos 30.  

 Comecei a inventariar os objetos em desenho, um desenho que curiosamente é 

muito parecido com o que faço, sem cor e em nanquim sobre fundo completamente 

branco. Passei, a partir desse dia, a perceber os desenhos de que me aproprio como 

objetos de papel e os que faço como desenhobjeto. Faço levantamento de desenhos 

que datam do início do século XX, por um interesse bastante especial pela forma de 

representação dos objetos, que se dava graficamente em ilustrações em p&b com 
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sutilezas e variações de linhas, fruto de um apurado trabalho em gravura. Além da  

especificidade intrínseca dos desenhos me chama a atenção o duplo que eles 

acarretam: substituem a realidade e criam uma espécie outra, uma outra realidade 

compatível apenas ao universo das representações, o espaço de papel. 

 A realização das três vitrines foi uma forma de ter visibilidade sobre toda a 

sorte de objetos ao mesmo tempo. No interior das enciclopédias eles aparecem com a 

lógica temporal da paginação seguindo a regra de ordem alfabética, com nome e seu 

respectivo verbete.  Ao extrair os objetos de dentro da enciclopédia, um a um com a 

lâmina cortante de um estilete, desestabilizei a ordem, e por vezes, cortar um desenho 

de objeto era, ao mesmo tempo, abrir mão de outro que existia no verso. 

 

 
Fig. 125. Helene Sacco. Detalhe das três vitrines que compoem a instalação Objetoteca com conjunto de gabinete, 
2011. Arquivo pessoal.  

 

 
Fig.126. Helene Sacco. Enciclopédia de onde retirei os desenhobjetos para a criação das vitrines que compoem a 
instalação Objetoteca com conjunto de gabinete.  
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 Quando iniciei a classificação, lembrei-me muito da enciclopédia chinesa 

descrita por Borges, pois parecia quase impossível a minha missão, se fosse seguir a 

estratégia de organizar por classes ou ordens de objetos como cada uma das 96 

gavetas da Objetoteca apresenta. Foi então que criei uma forma de organização um 

tanto absurda, mas possível. Passei a relacionar os objetos por suas formas.  

 Organizei os desenhos nas vitrines pregando-os com alfinetes, algo próximo do 

que é feito em taxonomia científica na catalogação de insetos e plantas. Fui criando 

grupos de espécies que também se relacionavam por similitude física e formal, como é 

de costume em classificações. Desenhos de enciclopédia são criados tendo uma 

referência de limite de espaço e a escala real passa a ser menos importante, já que no 

texto com as informações reais do objeto já são dadas ao leitor. Portanto, no interior 

de uma enciclopédia cria-se uma relação dimensional em que uma xícara tem o 

mesmo tamanho de uma geladeira e isso não parece nos encomodar, pois a ordem 

prevalece. Quando notei essa questão tirei proveito desses encontros inusitados. 

Assim, uma espada pode muito bem se acomodar entre uma vassoura e uma caneta, 

ou um pêndulo pode conviver bem ao lado de uma forca, e uma escada pode receber 

ao seu lado um compasso.  

 Por mais disparatadas, as relações que iam se criando apontavam a 

complexidade do reino dos objetos e principalmente a capacidade de reinvenção do 

mundo que uma enciclopédia consegue criar. Pois os tamanhos se anulam, a ênfase 

dada à palavra é tão grande que nem percebemos a diferença entre escalas e 

provavelmente quase nunca imaginamos a relação entre o todo que há numa 

enciclopédia. Ao final de cada prancha taxonômica foi marcado o carimbo da 

Objetoteca junto da minha assinatura e do dia em que realizei o inventário.  

 Realizei após esse trabalho mais uma vitrine que compõe a instalação chamada 

Odisseia mínima até Lugar Nenhum (2013). Percebi o quão potente é esse espaço, e 

passei a entender o motivo do grande interesse por vitrines pelos artistas, 

principalmente pelo surrealista Joseph Cornell (1903-1972). As vitrines criam mundos 

independentes que fazem a ficção tornar a materialidade das coisas no seu interior um 

lugar possível onde a imaginagão se aloja e permanece durante a conteplação do 

trabalho. Percebo também o quanto ela se aproxima da espaço do livro quando esse 

se desdobra na imaginação não só do texto lido, mas de suas gravura e ilustrações. 
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Vejo que as vitrines possuem então algo de livro, de gabite de curiosidades e até 

mesmo das vitrines de lojas, que parecem ter descoberto desde muito cedo, não só a 

estratégia de conter e mostrar, mas a de seduzir, capaturar o olhar do público 

passante da calçada.  

 Procuro com essas vitrines pensar nesse lugar de coexistências que uma 

enciclopédia representa bem. Numa vitrine cabe a história do mundo, numa síntese 

que beira a ficção e representa de fato outra realidade, esses compêndios de mundo 

criam realidades, um mundo à parte, um Lugar Inventado que se situa na fronteira 

entre a ficcção e a realidade tendo como divisa algo invisível: o vidro.    

 

 
Fig. 127, 128, 129. Helene Sacco. Na sequência as vitrine que compõe a instalação Objetoteca com 
conjutnto de gabinete, 2011. Fonte: Arquivo pessoal.  
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● A (Re)fábrica de Objetos  

 

 

 

 Quando percebi que o conjunto de trabalhos que vinha criando operava na 

transformação da objetualidade das coisas para uma sutil materialidade, e que dentro 

da sutil materialidade existia a possibilidade de replicação dos desenhobjetos e dos 

verbetes da Objetoteca, criei uma instalação que reunia a Objetoteca, a Mala-

escrivaninha e a Máquina de desenhos, que se trata de uma torre de carimbos com 

nichos em que o público pode replicar os desenhos e levá-los, assim como os verbetes 

que também eram possíveis de destacar dos blocos no interior das gavetas da 

Objetoteca e levar para casa. Com os três trabalhos era possível identificar as 

diferentes operações de cada personagem, ou melhor, dos sujeitos inventados pelos 

meus trabalhos: Objetotecário, Construtora de Pontes e Observador.  

 

 
Fig. 130. Helene Sacco. A (Re)fábrica de Objetos Lugares. 2013. Intalação realizada ao longo da ação inventariante  
em Gabinete de desenhobjeto, no Casarão 2 da Secult de Pelotas. Reunia a Mala-escrivaninha, a Objetoteca com 
conjunto de gabinete, e uma coleção de carimbos desenvolvidos a partir dos desenhos realizados na ação. Fonte: 
Arquivo pessoal.  
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 A proposta da instalação foi a convite da SECULT para a ocupação do espaço 

que seria modificado para implementação de um novo museu no local, meu trabalho 

tinha como objetivo capturar algo da atmosfera do lugar a partir dos objetos. Chamei a 

primeira parte da ação de Expedição em Desenhobjeto, que teve como objetivo um 

inventário dos objetos no prédio onde funciona a SECULT de Pelotas, prédio este 

tombado pelo IPHAN como patrimônio histórico, localizado bem ao centro da cidade e 

que agora reúne a coleção de Adail Bento Costa, artista e colecionador já falecido. 

Portanto, mais uma vez estive envolvida com inventário de coisas de alguém já 

falecido, mas neste caso já se faziam como objetos de museu.  

 

 
Fig. 131. Helene Sacco. A (Re)fábrica de Objetos Lugares. 2013.Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 Para além desses objetos, eu me interessei pelo ambiente de trabalho dos 

funcionários, pelo lugar inventado por eles ali ao trabalharem cotidianamente. Por 

isso, ao realizar o inventário em desenho, procurei também por conjuntos de objetos, 

como uma forma de tornar visível para o grupo de pessoas a complexidade das 

relações que se faziam ali percebidas a partir das coisas. Então nesse inventário 

aparecem muitas mesas de cafezinho, em que cada um traz sua caneca de casa, cada 

uma de um jeito. Percorri vários espaços e fui desenhando os objetos tal qual eram 
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deixados pelos funcionários, fossem eles objetos de escritório, objetos de limpeza, 

mobiliário ou objetos já incorporados ao museu. Foram ao todo 18 objetos e mais 

alguns elementos arquitetônicos como ladrilhos, frisos e banco do jardim, somando ao 

todo 23 desenhos.  

 

 
Fig. 132. Helene Sacco. Máquina de desenhos, 2013. Torre de carimbos. Detalhe de um dos objetos que 
compõem a instalação. A torre organizava os 18 carimbos, cada um com bocos de papel para que o público 
participasse levando um dos desenhos inventariados, e o levasse junto. Fonte: Arquivo pessoal.  

 

 Este trabalho teve montagem gradativa e ficou no espaço por três meses, pois 

primeiro fui realizando a montagem por acúmulo de objetos, empilhando-os para 

reduzir o espaço e criar um lugar para que a fábrica ainda mantivesse o clima de 

gabinete. Dia a dia, quando ia realizar um desenho, levava para o espaço um objeto 
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para ir criando a divisória. Cada um desses objetos que criavam a estrutura por 

acúmulo recebeu uma etiqueta classificatória.  

 Pouco a pouco os desenhos do local foram aparecendo, e assim que eu acabava 

de realizar, imediatamente eram transformados em carimbos. Ao instalar a Objetoteca 

levei dois banquinhos para que os leitores conseguissem por ali ficar, assim como me 

preocupei em criar estruturas que acolhessem os carimbos e os blocos de folhas 

brancas para a reprodutibilidade dos desenhos.  

 A instalação se tornou numa espécie de sala de leitura criando uma situação de 

ir e vir entre os desenhos e os verbetes da Objetoteca. Por essa característica, vários 

textos, bilhetes e listas iam aparecendo nas escrivaninhas. Percebi que os verbetes 

como dispositivos de leitura desencadeavam no público a reflexão dos seus locais de 

vida e o contato com as suas coisas.  

 

 
Fig.133. Helene Sacco. Detalhe do local de leitura junto ao gabinete de gavetinhas da Objetoteca. Figs 134 até 142, 
referen-se a sequência de 9 desenhos expostas à seguir. São parte dos desenhos inventariados no Casarão 2 
durante a ação, e viraram 18 carimbos que o público usava carimbando os papeis disponiblizados, levando a cópia 
dos desenhos para casa. Os desenhos são em nanquim sobre papel e são todos em folhas A4. Fonte: Arquivo 
Pessoal.  
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     ● O Observador        
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Valeria a pena construir ainda mais devagar do que construí, avaliando, por exemplo, qual o 
fundamento que uma porta, uma janela, um porão, um sótão têm na natureza do homem, e 
talvez nunca erguendo superestrutura alguma enquanto não encontrássemos para ela uma 
razão melhor do que nossas necessidades temporais. Quando um homem constrói sua casa, 
há aí um pouco da mesma aptidão com que uma ave constrói seu ninho. Quem sabe, se os 
homens construíssem suas moradias com as próprias mãos, e providenciassem alimento para 
si e para suas famílias com simplicidade e honestidade, será que a faculdade poética não se 
desenvolveria de modo universal, tal como as aves universalmente cantam quando estão 
empenhadas nessas atividades? Mas ai de nós, fazemos como os chupins e os cucos, que 
botam seus ovos nos ninhos construídos por outros passarinhos, e não alegram ninguém com 
seus piados poucos musicais. Iremos sempre entregar o prazer da construção ao carpinteiro? 
O que a arquitetura representa na experiência da maioria dos homens? Em todos meus 
passeios, nunca topei com alguém empenhado numa ocupação tão simples e natural como 
construir a própria casa. Fazemos parte da comunidade. Não é só o alfaiate que é a nona 
parte de um homem; o pregador, o comerciante, o agricultor também são. Aonde vai parar 
essa divisão do trabalho? E no final das contas a que objetivo ela serve? Claro que outra 
pessoa também pode pensar por mim; mas nem por isso é desejável que o faça e que eu 
deixe de pensar por mim mesmo. ● Henry David Thoreau, 2013. 
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Hoje sonhei que estava voando 

 

Adoro quando isso acontece, pois voar nos faz ver tudo de um jeito diferente. 
Redimensiona o tamanho e importância de tudo. Ao voltar, as coisas aqui embaixo não 
parecem mais as mesmas, solicitam o meu olhar como que felizes com o retorno. Sinto 
isso ao voltar e ver o grande Ipê amarelo que plantei dias depois do mundo sair do 
lugar, talvez por desespero de raízes. 

 Já faz vinte anos, e toda vez que olho para ele, lembro da semente que cabia na minha 
mão. Quando o vejo de cima ao voar, ele é um grande buquê amarelo que demarca o 
meu lugar no mundo. Uma semente guarda em si o segredo da invenção de uma planta. 
Uma planta inventou para mim o meu lugar e esse lugar me inventa todos os dias, tanto 
quanto exige de mim um olhar que parece sustentar cada coisa em minha volta. É como 
se o mundo só existisse se nós nos dignássemos a olhá-lo.  

Se bem que primeiro morei nele através de uma fotografia - antes do Ipê foi a fotografia 
que primeiro inventou o sonho, o desejo de lugar. Olhei do avião e escolhi esse lugar 
em pleno voo, então posso dizer que  o habitei primeiro em fotografia. Quando vi 
precisei registrar, pois o mundo é grande e eu não poderia esquecer esse lugar.  

Quando cheguei aqui plantei o Ipê na subida do morro, para vê-lo quando venho do 
Leste, no sentido do mar para a costa. Não posso usar nenhum equipamento de 
navegação além dos antigos, pois internet me entregaria na hora ao sistema. Então o 
Ipê amarelo é minha localização no mundo, variando de forma dependendo das 
estações. No inverno é como um grande ouriço sobre a terra, se enche de pássaros no 
final do dia; no verão fica dourado pelo sol que o esquenta tanto que à noite chega a 
emanar certo brilho da pele do tronco. Quando está florido na primavera, temo que sua 
beleza escandalosa atraia alguém indesejado. O mundo anda carente de beleza. 

Sei que estou seguro, as estradas não chegam até aqui, o solo é muito acidentado, 
montanhoso, e o rio que desemboca no mar é muito largo, seu cruzamento é sempre 
um risco. A natureza resiste aqui porque é selvagem, se impõe em forma de vento 
forte, terra rude, correnteza brava. Desconfio que tudo isso seja estratégia de 
segurança da natureza, que a terra é bicho vivo como qualquer outro e que sabe o que 
faz, pois nas épocas de trânsito de casas nessa região o tempo muda, e quando não há 
trânsito, esse lugar parece mais um paraíso e tudo nele parece descansar.   

 
 

Na porta de casa, 
durante o entardecer.  

Inverno. 
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Hoje fui de balão até o galpão dos in(ser)víveis. 

 

Para ir a pé levaria um dia, uma bela odisseia pela trilha secreta.  
Não há mapa que descreva, e sim relatos de coisas vividas, posições das estrelas em 
cada estação, lugar onde o sol se põe, uma sombra que se forma numa determinada 
hora do dia, o cheiro da terra, passos entre árvores, textura de troncos e até o exato 
lugar onde passa a ser possível se ouvir o som do rio. Então quem se atrever a chegar 
até aqui através dos relatos, precisa ter corpo que sente, precisa voltar a ser humano. E 
quem assim o for, é bem vindo. 
 
Embora tenha encontrado meu lugar, minha vida de piloto de avião me faz sentir falta 
do mundo, das viagens, mas das viagem humanas, num tempo lento, vivendo o lugar, 
conhecendo as pessoas, não esse viajar permanente do mundo atual. Viajar deve 
sempre ser uma experiência de descoberta não do lugar, mas do próprio sujeito. Eu 
bem sei o quanto de mim encontrei em cada canto desse mundo. Na fachada de uma 
casa em Porto Alegre, numa paisagem em plena cordilheira, no trajeto de barco até 
Veneza em dia de cerração, numa xícara de chá em Londres. 

Quando percebi que o lugar dependia da minha presença verdadeira nele, passei a 
gradativamente fotografar menos. No lugar da fotografia, eu me sento, olho, olho de 
novo, até que as coisas comecem a verdadeiramente aparecer, daí escrevo e olho, 
escrevo e desenho, fecho o caderno e tudo aquilo que vi, desenhei e escrevi aparece 
como que inteiro, como numa fotografia, aparece e se fixa na minha memória.  

Gostava também de provar os cafés, isso no tempo em que cada lugar possuía o seu e 
uma forma única de fazê-lo. Após tomar o café, enquanto a maioria corre o tempo 
inteiro, iniciava uma prática diária de garantir à minha vida o tempo certo: o desenhar. 
Desenhar foi minha estratégia de resistência. Desenhar exige tempo que não pode ser 
convertido em cifras ou energia ao sistema. Desenhar é ganhar tempo pra si, um tempo 
próprio, particular, que nos enche os olhos de mundo, mas um mundo visto de verdade.  

Conversei com o dono da (re)fábrica de objetos, pois procuro por um caderno que perdi 
naqueles dias que o mundo saiu do lugar, nele há uma indicação de como chegar até 
aqui, mas não acredito que alguém siga instruções como aquelas. 

Lá o caderno não apareceu, mas a viagem não foi perdida, pois o senhor é de boa 
conversa e faz falta ouvir a voz de alguém. Fiquei de voltar lá e desenhar mais alguns 
objetos, que voltam comigo para casa em forma de desenho. Assim, minha casa, 
metaforicamente, é aos poucos mobiliada com esses objetos de papel.  

 

À noite, na sala ouvindo música. Inverno. 
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Hoje deixei mais uma vez a marca do pássaro de mochila pelo caminho.  

 

 

Uma senhora de idade me perguntou para quem eu deixava as marcas, e antes mesmo 
que fosse possível responder, ela disse que uma marca é sempre um sinal para alguém, 
e que isso é assim desde que o mundo é mundo.  

Lembrei de quando sobrevoei os desenhos de Nazca, de me perguntar quem teria feito 
e para quê faria tamanho esforço, mas tem coisas que não se explicam, que é melhor 
que continuem assim, pairando como dúvida, pedindo uma resposta que se desvia, 
escapa quando achamos que a encontramos.  

Criei o desenho do pássaro no dia em que acompanhei de longe toda a construção de 
um ninho no meu Ipê amarelo. A árvore parecia gostar, pois fez brotar mais folhas para 
proteger o hóspede temporário. Vi o bichinho ali tão frágil carregar fragmento por 
fragmento, até que, como um milagre, o ninho surgiu, seguro como se tivesse também 
brotado da árvore. Aquelas coisas tão inusitadas, tão diferentes umas das outras, deram 
origem ao ninho. Eu vi seu esforço em escolher, pegar as coisas no bico, testar o peso, 
levar até o ninho e encaixar perfeitamente, criando a trama de uma coisa na outra. 
Voltei para casa e pensei que se todos fossem como os pássaros, construiríamos nossa 
própria casa, a inventaríamos numa forma particular, num modo singular de viver, tal 
como o Sr. Kurt que vive do outro lado do rio. 

Essa casa em que vivo encontrei em ruínas – foi saqueada quando o mundo saiu do 
lugar. Fiz questão de reconstruí-la e ter uma casa ligada à terra, ao tempo natural do 
mundo. Hoje vejo que essa necessidade também é uma prática de resistência, pois ficar 
e inventar a vida não é fácil. 

O desenho do pássaro que deixo por aí é um sinal enviado para todos, mas sei que 
poucos já se puseram algum dia a olhar como vive um pássaro, para perceber que, 
embora ele migre, vive intensamente os lugares.  

 

 

 

 

Pela manhã, na beira do rio. 
 Primavera. 
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Hoje fui passar o dia no alto da colina. 

 

 

Fui até onde fica o cipreste italiano, de lá a paisagem é inexplicável. Quando cheguei lá 
montei meu lugar de desenho e iniciei o exercício do olhar, mas assim que iniciei tive 
que voltar até a casa e pegar uma cadeira, na verdade peguei um objeto que se chama 
espreguiçadeira. Ganhei do meu amigo Objetotecário, é uma cadeira portátil que posso 
levar comigo pela trilha secreta.  

Montei novamente meu lugar, agora com a participação da espreguiçadeira. Comecei a 
olhar, observar o mundo ao redor, olhei o mais longe possível e quando vi já era noite. 
Deduzi que uma espreguiçadeira é um objeto de demorar – nele ficamos, esquecemos a 
pressa e exercitamos a lentidão –, mas o tempo mesmo assim passou rápido. Teria eu 
dormido?  

Preciso contar isso ao Objetotecário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entardecer, no cipreste italiano. 
 Primavera. 
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Hoje retornei a pé até a (Re)fábrica de objetos 

 

 

Meu amigo Objetotecário inventou um lugar. Lá ele cuida das coisas. Organiza por tipos, 
peso, tamanho, época, função, utilidade... Depois disso se coloca a pensar sobre as 
coisas, de que forma deveriam ser, e o que poderia ele fazer por elas. Consertos, 
ajustes, são feitos, é claro, mas não é só isso que as traz de volta à vida. Ao olhar pra 
elas, ele procura descobrir por que motivo alguém inventaria determinado objeto e 
descobre, através delas, como era esse sujeito. Percebeu que cada um deles lá dentro 
se dirige a um ser humano em específico, tanto quanto revela o seu inventor. Nessa 
descoberta percebeu que a invenção de coisas no mundo garante a invenção de gente, 
e que, então, inventar deveria ser um gesto de extrema responsabilidade. 

Mudamos muito, mudamos tanto que já não sabemos quem somos, o que esperamos 
de nós e nem ao menos nos perguntamos no que nos transformamos. Talvez essa 
prática seja coisa de filósofo, antropólogo, arqueólogo, psicólogo... As áreas são várias, 
pois tratam de coisas humanas. Ele tem anotado tudo isso e esse trabalho entre as 
coisas tem feito elas passarem de ruína a coisas vivas. Elas ficam lá à espera de alguém 
que deseje voltar a viver num tempo lento, viver numa casa sem rodas, cuidar das 
coisas, cuidar da terra, dos outros e de si.  

Acertamos que sempre trabalharíamos juntos agora, que ele escreveria sobre as coisas 
e eu as desenharia. Escrita e desenho, métodos unificados numa ação de salvar as 
coisas como prática de vida. O seu vizinho, o Sr. Kurt, tem ajudado com as coletas, já 
que o trabalho lá na (Re)fábrica exige lentidão e certa calmaria. Ele também ajuda na 
escrita e na reconstrução de coisas feitas de toda sorte de fragmentos. O Sr. Benjamin 
está responsável pela biblioteca e pela organização e cuidado dos brinquedos. Segundo 
ele, mais amigos chegarão para ajudar. 

A construtora de pontes, bem, a vida sempre nos reserva surpresas. Minha agenda 
chegou em suas mãos, quando ela era ainda uma menina. Isso me comprovou que não 
somos só nós que procuramos pelas coisas, de alguma forma elas também nos 
procuram. Descobri que ela procurava pela casa inventada no meu relato no caderno, 
que ela já morava nas minhas linhas escritas, e que a escrita foi a rota para chegar até 
aqui. Ela também trabalha conosco inventariando e desenhando os objetos dos livros. 
Agora está desenvolvendo também o projeto de invenção de nossa casa: a mesma, 
sempre igual, mas diferente. 

No meu quarto, antes de dormir. Primavera.
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ĞÒŊB143.  Helene Sacco. Coleção de fotografias de casas‐moventes, 2007‐2014. Dimensões A4. Fonte: Arquivo pessoa 



 Fig.144 .  Helene Saccco.  M apa da c idade caos. 2010.  Dese nho e m nanquim sobre papel com imagem impressa.   Dimensõe s Fonte. Arquivo 
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Ao caminhar sem rumo, todos os lugares se 
tornavam iguais e já não importava mais onde 

estava. Em suas melhores caminhadas, 
chegava a sentir que não estava em parte 

alguma. E isso, afinal era tudo o que sempre 
pedia das coisas: não estar em lugar nenhum. 

?  Paul Auster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A arte de hoje carrega em si a amarra da 

necessidade e da impossibilidade de 
modelar novas formas de estar‐se no lugar, 

novas formas de pertencimento. Essa 
posição, precária e arriscada, talvez não 

seja o lugar certo para estar, mas é o único 
lugar de onde podemos encarar os desafios 

das novas ordens do espaço e tempo.  
?  Miwon Kwon 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Vive‐se em algum lugar?  
Em um país, em uma cidade deste país,  
em um bairro desta cidade,  
em uma rua deste bairro, 
em um apartamento deste prédio. 
?  Georges Perec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVATÓRIO
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● LUGAR NENHUM: o lugar fora do lugar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lugar Nenhum, mais que uma construção, conceito ou localização, é uma 

sensação... 

 

 

 

1. O que nos liga de fato aos lugares?  

2. Em que medida, situação ou condição podemos dizer que somos de um 

algum lugar? 

3. O nosso lugar existe? 

4. Como construímos os nossos lugares? 

5. O que envolve essa construção? 

O que desenvolvi em forma de texto até este ponto da tese, explora essas 

questões acreditando que, em parte, ela acontece numa construção particular a partir 

das coisas como puzzles, em constante mudança e montagem, peça por peça, assim 

como os pássaros nos seus ninhos. No entanto, é preciso reconhecer que essa 

construção inicia bem antes, já nas fábricas, com a invenção e produção dos objetos e, 

através deles, a invenção também dos sujeitos. Uma construção indireta que 

condiciona modos de vida.  

Podemos arriscar até mesmo em dizer que nossas cidades possuem esse 

formato que prioriza os carros, ou seja, os objetos de deslocamento, pois no início do 

século XX – quando inventaram muitas das cidades em que hoje vivemos – ainda 

carregávamos a crença no sucesso do capitalismo aliado à tecnologia e à 

industrialização. Nessa atmosfera de crença no progresso, nasceu a famosa Carta de 

Atenas de 1933, tão criticada pela arquitetura e urbanismo de hoje. Em boa parte, 

somada à euforia do Fordismo, foi lá que a forma das cidades do futuro estava sendo 
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discutida, num projeto mundial redigido por Le Corbusier. Nela apontavam como 

deveria ser a cidade moderna com base em preceitos de “desenvolvimento” e 

circulação nas cidades, os quais visavam habitar, trabalhar e recrear-se. Não quero 

com essa lembrança julgar ou encontrar um culpado, pois ele não existe, mas sim 

deixar claro que toda forma de vida é sempre uma Invenção de Lugar e que abrir mão 

de participar dessas decisões é deixar que o capital motor sempre decida por nós. 

 Enquanto isso não mudar seguiremos comprando carros, investindo menos em 

qualidade de vida e fazendo do lazer – o recrear-se que parecia "inocente" na Carta de 

Atenas – o investimento de nossas poucas horas livres em consumo nos Shopping 

Centers. Com a economia e a política completamente fundidas num sistema 

Neoliberal, o Homo Faber, que se envolvia no processo do fazer, se transformou no 

Animal laborans, dedicado ao trabalho e consumo como metas principais da vida 

(ARENDT, 2014). Trabalhar para consumir, consumir para trabalhar. Não percebemos 

que nossas horas de trabalho foram reduzidas para que tivéssemos mais tempo de 

consumo. Esse funcionamento circular infinito parece deixar pouca possibilidade de 

liberdade, pois se trata de um sistema complexo e completamente arraigado ao modo 

de vida e, por isso, já naturalizado por nós. 

Meu discurso pode parecer pessimista e, sobretudo, ingênuo, pois é muito fácil 

se contentar com a vida que se tem, nós temos uma capacidade de adaptação 

espantosa, nutrida também de esquecimentos. Até que ponto conseguiremos ir sem 

pensar nas formas de invenção dos nossos lugares e, ampliando essa questão, na 

invenção das cidades? A violência nas cidades é também reflexo de zonas de exclusão 

onde uma vida mais humana nunca chega, e, quando chega, não resiste, muito 

dificilmente por lá se desenvolve. É difícil ser humano no mundo de hoje. 

 Segundo Marc Augé, a urbanização do mundo é um fenômeno que um 

demógrafo pôde comparar à passagem histórica para a agricultura, ou seja, à 

passagem do nomadismo caçador ao sedentarismo. No entanto, seu paradoxo, nos 

alerta o autor, é que se trata de um “fenômeno que não corresponde a um novo 

sedentarismo, mas, antes, a novas formas de mobilidade” (2010, p.29). Em geral, a 

mobilidade é associada à aceleração das comunicações, ao aumento crescente do 

turismo e à flexibilização dos Estados e Economias advindos da globalização. Esta nos 

dá como marca a inadequação da noção usual de pertencimento a um lugar, 
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rompendo, por mais que nos esforcemos contra, a associação entre lugar, cultura e 

identidade. Sem um lugar definido, a mobilidade passa a ser um novo paradigma 

contemporâneo.  

 É possível habitar o movimento? Guilherme Wisnik salienta que a mobilidade 

aparece como um impulso generalizado e “difuso”, constituindo o próprio “ser” da 

cidade contemporânea, na qual a ideia de mobilidade acaba criando um paradoxo: 

remete a uma condição transitória fixada em estado de permanência (WISNIK, 2007). 

Um estranho paradoxo, porém, mais do que isso, um exemplo de como se expressa a 

forma de ser e estar no mundo atual. Estar num lugar provisoriamente, acarreta, na 

maioria dos casos, em não estabelecer vínculo algum com este, a não ser  aqueles que 

garantem a própria subsistência, portanto esse estar é predatório.   

Um exemplo importante de crítica voltada à invenção das formas de habitar 

podemos encontrar no trabalho do artista Dan Graham, que desenvolve uma pesquisa 

contundente através de uma revisão das casas americanas de subúrbio nos anos 60.  O 

artista desenvolve uma obra que para muitos na época representava um levantamento 

sociológico pautado nas formas de viver e habitar numa cidade. Homes for America, 

(1966-1967), era um tipo de ensaio formado por fotos e textos cuja elaboração visava 

uma publicação impressa. Suas fotografias de arquitetura proporcionam um 

fundamento social como modelos estruturais da experiência e se desenvolvia através 

dos textos, vídeos, performances e peças escultóricas.   

O trabalho constitui-se de uma série de trinta e quatro blocos de tamanho 

similar, organizados em seis colunas verticais, três por página da publicação. Neles 

vemos um levantamento de propaganda imobiliária, textos e uma lista de desenhos de 

variadas casas à disposição, além de uma lista com o resultado de uma pesquisa das 

preferências e rejeições dos clientes masculinos e femininos.  

Trazia também os estilos de casas, em desenhos e fotografias de detalhes 

exteriores, os tipos de habitação mais reduzida e suas características. Havia também 

blocos em que Graham elaborava uma lista de lojas com descontos onde o futuro 

consumidor poderia comprar os bens duráveis para as Casas da América. Nesse 

inventário do real, Dan Graham revela a condição industrializada e segmentada até 

mesmo da vida doméstica contemporânea, aponta para a principal e essencial razão 

por trás da crise do modernismo: a alteração contundente das formas de vida e nela a 
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alienação do sujeito. Segundo Wood, "o modernismo institucionalizado funciona como 

parte de uma máscara ideológica a serviço de uma ordem social manipuladora e 

incapacitante” (WOOD, 2002, p.48). 

              
Fig.145. Dan Graham. Casas para América, 1966-67. Texto impresso e fotografia sobre cartão. Cada painel 101 x 
76. Marion Goodman Gallery, Nova York. Fonte: Livro Arte Conceitual, Paul Wood, Cosac Naify, 2002.  

 

 

 Detalhe de uma das imagens que compunham a 
montagem. Aqui a presença das casas de subúrbio 
padronizadas.  

Detalhe da montagem de Casas para América, em que o 
texto também procura construir visualmente o sentido 
de regra, repetição, padronização que as imagens 
apontavam.  

 



 As reflexões até aqui apontadas me foram apresentadas como experiência de 

desnorteio. Aconteceu no dia em que me deparei com uma casa sendo deslocada de 

um lugar para outro sobre um caminhão. Tal acontecimento, que me era 

desconhecido, mas muito comum na região sul de Santa Catarina, tornou-me 

estrangeira na paisagem da cidade e causou-me a sensação de estar completamente 

fora de lugar. Por alguns segundos perdi o sentido de lugar no mundo e precisei 

reinventar o que eu entendia sobre como habitar um lugar. Eu, que sempre fui 

migrante e mudei diversas vezes de casa, estava presenciando uma prática em que o 

lugar “em parte” segue junto ao seu proprietário. 

Lugar Nenhum nasceu dessa percepção de como inventamos a vida, ou melhor, 

de quando deixamos de inventá-la. Veio da experiência de contato com as casas-

moventes de Santa Catarina, em situações que variam muito, mas que em sua maioria, 

tratam-se de gente trabalhadora que leva a casa o mais próximo possível do local do 

trabalho, economizando ao (a)lugar apenas o terreno. Há também alguns casos de 

gente que vive de uma forma mais prática, que possui uma casa e dois terrenos e a 

transporta para a praia quando chega o verão. A observação dessas situações me fez 

conhecer muita gente, muita casa e muita vida e, nisso tudo, uma esperança no 

mundo que partia não da espera do sistema ou do governo, mas da autonomia da 

forma de vida, que mesmo estranha e possuindo uma casa sobre rodas, conseguia 

criar raízes através das relações que tecia com as pessoas e com o lugar. Mas se não 

fosse assim? Se não possuíssemos essa capacidade de ligação com um lugar, com as 

pessoas que lá vivem? Deixei Santa Catarina com uma linda impressão de gente que 

trabalha duro, mas que sabe viver e se cuidar, cuidar dos seus amigos.   

O Lugar, sim, sempre segue junto do seu proprietário. É do morador que parte 

toda relação com o lugar, com as coisas e principalmente com as pessoas, mas inventá-

lo e construí-lo não é fácil. Para isso é preciso saber inventar o lugar, ou melhor, saber 

que podemos e devemos inventá-lo. A capacidade de invenção induz à liberdade de 

uma prática em que entram estratégias de autonomia e independência da lógica 

dominante do mundo. Talvez por isso a capacidade de invenção seja uma das 

principais potências de resistência do campo da arte e da literatura frente à realidade.  

 

318 
 



319 
 

   

Já morando aqui no Rio Grande do Sul, passei a receber, praticamente toda 

semana, fotografias de casas-moventes e não pude evitar sentir que uma cidade de 

casas móveis estava se criando, ainda que só na minha imaginação. Percebi que a 

imagem da casa sobre rodas era o avesso do que eu procurava com o trabalho, mas 

que conseguia dialogar diretamente com percepções maiores de mundo, não só 

sentidas por mim, mas por pensadores do mundo contemporâneo. Foi assim, então, 

que surgiu Lugar Nenhum.  

Assim que inventei essa ficção do mundo do Lugar Nenhum, senti extrema 

necessidade de escrever sobre ela e criar um lugar em que fosse possível visualizá-la, 

experimentá-la; desta forma veio a ideia de criar o trabalho em formato de livro. 

 Livros de artista possuem essa qualidade de nos oferecer independência e 

autonomia na criação, pois tudo pode passar por nossas mãos e nosso pensamento. Ao 

inventar um lugar dentro do livro, procuro por gestos equivalentes à experiência do 

espaço real, conduzindo o leitor na narrativa, assim como ocorre nas instalações. No 

  

  
Fig.146. Helene Sacco, 2011. Lugar Nenhum. Múltiplo. 
1ª edição: 20 exemplares. 
 

 



livro me coloco em montagem de exposição, mas numa situação onde posso ser a 

"dona" do espaço, a curadora da exposição, e ainda a artista, que tem total liberdade 

para decidir os ritmos dos trabalhos, os espaços, os pesos, as quantidades, as 

diferentes formas de experiência que se apresentam como um lugar para o leitor. A 

ideia de perceber o livro como um lugar no qual o leitor habita, faz desse lugar-livro 

um espaço de invenção e liberdade, mas também um lugar atelier onde podemos 

testar, pensar a produção como um todo.  

No livro Lugar Nenhum, apresento o mapa da cidade caos, e uma sequência de 

14 imagens da coleção fotográfica de casas-moventes. A primeira página já abre num 

fragmento de narrativa que insere o leitor direto ao interior da ficção. Na segunda 

página, fazendo alusão ao espaço de sumário, o livro apresenta uma lista de 

convenções de trânsito que é fragmento retirado de um livro de turismo no Rio 

Grande do Sul, dos anos 40. Na sequência aparecem as imagens fotográficas até o 

final, mas bem no centro, logo abaixo da imagem que ocupa as duas páginas, vem o 

texto: "O que de fato nos liga aos lugares? A pergunta que todos faziam nunca era 

respondida, mas a ausência de respostas representava mais do que uma falta" (SACCO, 

2010, sem numeração).  

A partir desta criação passei a desenhar mapas dessa cidade imaginária e 

desses desenhos surgiu a instalação chamada Casas de vidro em capo de vento (2010).  

Percebi que criar a edição em livro me provocou a saída para o espaço. Pude 

experimentar essa relação entre espaços numa exposição chamada Economia da 

Montagem: monumentos, galerias, objetos (2012). Teve curadoria de José Francisco 

Alves e parte dela está integrada ao acervo do MARGS. Nela apresentei a instalação 

Lugar Nenhum: marcas para um ponto príncipe (2012).   

Todas essas experiências de coletas de imagens e escrita em diário me 

conduziram a repensar o papel do arquivo dentro do meu processo de criação; pela 

primeira vez na minha produção percebi uma lógica de coleção que atravessa o meu 

processo. Parte do arquivo de fotografias de casas-moventes foi exposta em imagens 

em p&b junto com textos e desenhos que fiz diretamente sobre a parede. A coleção de 

33 fotografias torna presente a ideia de cidade em movimento. Os desenhos na parede 

são realizados com 33 carimbos com figuras de convenções utilizadas em rodovias, as 

mesmas que apresentei no interior do livro. Na instalação elas fazem uma espécie de 
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alusão, à tentativa de pensar como seria o mundo se tudo fosse movente. Imagino que 

caso tudo se tornasse movente, placas e sinalizações predominariam na paisagem, pois 

viveríamos num mundo organizado pela preocupação com o tráfego de veículos.  

 Há também, junto à instalação, um desenho que representa o que chamo de 

Ponto príncipe, propondo o ponto O da perspectiva renascentista que gerava toda uma 

experiência de criação de uma nova imagem-paisagem a partir um lugar específico. O 

Ponto príncipe é, no interior dessa ficção, uma possibilidade de diálogo direto com o 

mundo, o lugar do sujeito no mundo, uma tentativa de criar raízes através da 

experiência artística de desenho da paisagem.  

 O material de desenho está acoplado a uma valise-livro com câmera lúcida. 

Portanto, é mais um objeto-lugar que pertence a um sujeito que viaja pelo Lugar 

Nenhum; com ela ele propõe criar pontos de experiência direta como o mundo – 

exercício fundamental de liberdade para o Observador.  

 

 
Fig.147. Helene Sacco. Lugar Nenhum: marcas para um ponto príncipe, 2012. Imagem da instalação na exposição 
Economia da Montagem: monumentos, galerias, objetos, 2012. Teve curadoria de José Francisco Alves e parte dela 
está integrada ao acervo do MARGS. 
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 A montagem procurava relacionar cada elemento, independente de sua forma 

ou origem, ligando-os por semelhanças, relacionando os sentidos e reforçando pontos 

importantes, como as ideias de dispersão e localização. Nessa montagem percebi o 

quanto meu trabalho necessita da reunião de meios, entre eles os objetos, os 

desenhos, a escrita e, nesse trabalho, uma coleção de fotografias.  

 Cada fotografia foi apresentada dentro de pequenas vitrines, presas por 

alfinetes o que ressalta mais a sua materialidade, dando espessura à imagem, 

reforçando a ideia de coisa colecionável, como espécimes em vitrines de taxonomia 

científica.  

 O desenho da parede procurou criar um movimento que levasse o olhar até as 

fotografias, dispostas em três linhas retas na parede, cada uma com 11 fotografias. As 

marcas surgiam da casa de vidro igualmente em três linhas de origem.  

 

 
Fig.148. Helene Sacco. Lugar Nenhum: marcas para um ponto príncipe, 2012. Detalhe da parede desenhada com 
carimbos e o conjunto de fotografias de casas-moventes. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig. 149. Helene Sacco. Detalhes da instalação Lugar Nenhum: marcas para um ponto príncipe, 2012. Imagem do 
desenho na parede com carimbos e da casa de vidro. Fig. 146. Na sequência o aparato para desenho acoplado 
junto à Valise de tempo do Observador com o desenho da árvore presente na imagem fotográfica à frente. Fonte: 
Arquivo pessoal.  

  

 O tripé com a câmera lúcida estava bem em frente à fotografia e quem quisesse 

poderia ver sua projeção sobre o desenho inacabado da árvore, que, pelo próprio 

dispositivo, aparecia invertido. O desenho que vemos é dúbio, dialoga diretamente 

com a fotografia da árvore, mas coloca-nos em dúvida se é árvore com os galhos sem 

folhas ou tronco seco e solto com raízes à mostra. Mover-se ou fixar-se? A resposta 

parece ser o equilíbrio entre uma coisa e outra. O material de desenho está acoplado à 

valise com livro e câmera lúcida, também é o lugar do Ponto príncipe. 

 Além da casa de vidro, participam objetos inventariados de lugares de revenda 

de objetos usados e antigos. Para essa instalação, mais uma vez, o gesto de inventariar 
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desencadeia o inventar, gerando a criação da ficção, tanto quanto a criação de novos 

objetos e desenhos. Na instalação-ficção, seja a andorinha, a casa de vidro ou a câmera 

lúcida, tudo procura ser objeto/presença, o qual se faz também como palavra/texto, 

que gera e desdobra em possíveis alusões. Percebi que cada inventário era uma forma 

de inventar uma história e com ela uma gama quase infinita de elementos por onde a 

história pode ser conduzida e desdobrada. Entendi com essa experiência que ao 

inventar um objeto sempre invento uma história e dentro dela um sujeito. 

 A necessidade de diálogo direto com o mundo, na tentativa de criar raízes 

através da experiência artística, aparece na instalação através de uma proposta de 

desenho da paisagem – prática cotidiana do Observador. 

  

 

  

  O Ponto Príncipe, uma atualização do ponto "O" da perspectiva renascentista, 

se insere como o lugar de ver ou de viver a experiência de criação de uma nova 

imagem-paisagem. O ponto "O", numa perspectiva invertida, é o lugar do sujeito, o 

lugar onde tudo principia.  O contexto criado com o tapete, valise com material de 

 
 

Fig.150. Helene Sacco. Detalhe da Instalação. Lugar 
Nenhum: marcas para um ponto príncipe. Vitrine  Fonte: 
Arquivo pessoal. (Imagem da Fotografia de Giuliano 
Lucas). 

Fig.151. Helene Sacco. Detalhe da Instalação. Lugar 
Nenhum: marcas para um ponto príncipe. Vitrine com a 
narrativa sobre Lugar Nenhum Fonte: Arquivo pessoal. 
Vitrine com a narrativa.  
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desenho e carimbos, câmera lúcida sobre o tripé de partitura com o livro de desenhos 

e mapas, propõe novamente a ideia de um objeto-lugar que pertence a um sujeito, 

nesse caso, que viaja pelo mundo do Lugar Nenhum. Ele cria pontos de experiência 

através do desenho, o que considera exercício de certa lentidão, qualidade cada vez 

mais necessária ao mundo.  

 Nessa instalação aparece a fotografia que ganhei de Giuliano Lucas no trabalho 

do Gabinete Poético Urbano, a qual passei para a ficção do Lugar Nenhum como a 

única casa sem rodas que restou no mundo, escondida pela colina ao fundo e 

guardada pelo grande Ipê amarelo semeado pelo Observador no dia em que o mundo 

saiu do lugar.  

 Bem ao lado dessa imagem se encontra o breve relato do dia em que as casa 

saíram do lugar e as referências passaram a ser as estrelas. Relato que a Construtora 

de Pontes leu no caderninho do Observador no início da ficção.  Relato que no livro de 

artista Lugar Nenhum aparece na primeira página. Foi a primeira fez que expus tão 

diretamente a palavra escrita num trabalho. Neste ela fazia um papel fundamental de 

fio condutor de todos os objetos ali apresentados. Após esse trabalho senti 

necessidade de entender mais a relação do Lugar Nenhum com o Lugar Inventado, 

talvez até como uma solução à ideia de dispersão e extravio de tudo no mundo que o 

Lugar Nenhum havia inserido no interior da pesquisa. Foi preciso inventar um lugar-

solução. 
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● FRAGMENTOS MUNDI: Continentes gráficos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Qual a medida do mundo? Qual parâmetro de referência adota quem se coloca 

a observar o mundo? É preciso partir do micro ou do macro? Poderíamos dizer que 

cada coisa que há no mundo guarda em si mundos potenciais? Questionamentos do 

Observador ao pensar na semente que carregava em suas mãos e, nela, um lugar 

inventado. Como piloto, deu a volta ao mundo; mas as viagens que mais lhe 

interessam acontecem por via da observação.  

 Empreendi uma verdadeira viagem, não para lugares distantes, nem para um 

lugares próximos como na viagem de Xavier de Maistre no livro Viagem ao redor do 

meu quarto (1998). A viagem do meu trabalho é mínima mesmo e aconteceu no 

interior de uma enciclopédia por via de observação minuciosa.  

 Precisava descobrir o Lugar Nenhum, entender como ele era formado, como 

eram as pessoas, a fauna, a flora, pois se havia inventado um mundo eu precisava 

saber como de fato ele era. Por inúmeras vezes me veio em mente que o que é 

inventariado passa novamente a figurar no mundo, da mesma forma que aquilo que é 

inventado jamais deixa de existir, portanto eu não poderia simplesmente inventar o 

Lugar Nenhum e deixá-lo gravitando no mundo como potência negativa, afinal, a ideia 

era chegar ao Lugar Inventado.  

 Para o trabalho chamado Odisseia mínima até Lugar Nenhum (2013), mergulhei 

numa enciclopédia e percorri os cinco continentes. Confesso que cheguei neles por 

acaso, pois primeiro procurei no interior da enciclopédia por construções 

arquitetônicas, até que me deparei com o capítulo do Atlas. Cada continente vinha 

com uma prancha taxonômica com um inventário de tudo que existe de típico e nativo 

de cada terra. 
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  As pranchas tinham uma forma de organização extremamente funcional e 

inteligente para fazer tudo, "quase tudo", caber no seu interior e ainda assim parecer 

um lugar possível. A organização do espaço inicia no alto da imagem pela paisagem de 

fundo  –  cada continente possui a sua  –  até chegar ao primeiro plano, onde 

aparecem pequenas coisas como grãos e a economia agrícola base do continente. Nela 

também vemos espécies de animais, vegetação, relevo, construções tradicionais e 

seres humanos típicos de cada região, tudo em escala compatível. Tudo cabe ali, quase 

tudo. Tal procedimento me lembrou a enciclopédia Chinesa narrada por Borges, em 

que coisas das mais disparatadas conseguem habitar com tranquilidade nesse espaço 

de lista ou prancha de enciclopédica.  

 Pouco a pouco fui percebendo a lógica e seu funcionamento de sentido através 

do que era apresentado como imagem. Pois, todo inventário, como já comentei no 

capítulo anterior, possui uma ordem interna que faz o conjunto possível.  

 Percebi que aquilo que via só era possível de aceitar em função da minha 

formação de imaginário, da naturalização de códigos visuais e representações de 

coisas que já recebemos desde a escola, e que estão presentes em grande parte do 

visível, nas formas de comunicação.  

 Foi então que me dei conta que podia tentar negar o que sei, negar o que 

estava diante de mim e narrar aquelas imagens como se eu as estivesse vendo pela 

primeira vez, ou melhor, como se eu realmente estivesse presente em meio a todo 

aquele Lugar Inventado da prancha taxonômica. Assim surgiram as narrativas da 

viagem na busca de entender Lugar Nenhum.  

 A viagem pela enciclopédia me fez perceber que Lugar Nenhum não era apenas 

uma ficção que eu havia inventado, mas uma total negação do direito à invenção de 

um lugar. Vi que o mundo vira um Lugar Nenhum por muitos motivos, mas, 

principalmente, ao abdicarmos do direito à invenção. Entendi, então, que Lugar 

Nenhum existe em toda parte, por todos os continentes e que, quando ocorre, o caos 

se estabelece. É como se, de certa forma, o mundo dependesse de nossas invenções 

para existir. Por isso, além dos cinco continentes, eu precisava de um sexto, que 

apresentaria o que ocorre quando o mundo vira o Lugar Nenhum. 

 O sexto continente existe, então, dentro dos outros cinco em situação de 

"simultaneidade potencial" – essa expressão também é inventada. Essa experiência me 
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fez perceber a especificidade dessa operação mínima, que, mais uma vez, me lembrou 

Bachelard quando diz que: 

Todas as coisas pequenas exigem vagar. Foi preciso muito tempo disponível 
no aposento tranquilo para miniaturizar o mundo. É preciso amar o espaço 
para descrevê-lo tão minuciosamente como se nele houvesse moléculas de 
mundo, para enclausurar todo um espetáculo numa molécula de desenho 
(2005, p. 167). 

 

 Interessante o quanto nessa reflexão sobre a miniatura Bachelard reúne 

questões caras à pesquisa: a miniaturização do mundo, a descrição do espaço, a 

entrega apaixonada de tempo e o desenho como molécula.   

 A viagem mínima me exigiu extrema atenção para perceber o traço do 

ilustrador, sua lógica de invenção do lugar, pois, precisaria inventar completamente o 

sexto continente usando seu trabalho como subsídio.  

 Nos outros cinco inventei a narrativa de viagem procurando tornar as imagens 

mais reais do que já pareciam. As descrições relatam o visto, mas inventam um nova 

realidade para a presença de cada coisa.  Nada ali se apresenta por nada e no texto a 

palavra assume o papel de elemento encadeador entre o sentido de uma coisa e outra, 

entre o visto e o lido.  

 Esse trabalho, assim como o anterior, procura propor ao público um exercício 

de lentidão através das descrições, desenhos e objetos, que, juntos, constroem uma 

narrativa visual na instalação. Nesse trabalho, é preciso ver-ler cada prancha com os 

desenhos e descrições para percorrer a viagem até Lugar Nenhum. Segundo Umberto 

Eco, na ficção escrita é difícil estabelecer o tempo do discurso e o tempo da leitura; 

não há, entretanto, dúvida de que às vezes uma quantidade abundante de descrições 

de detalhes mínimos, pode ser tanto um artifício de representação quanto uma 

estratégia para diminuir a velocidade do tempo de leitura até o leitor entrar no ritmo 

que o autor julga necessário para a fruição do texto (ECO, 2010, p.65). 

 Para além da narrativa, inseri em desenho, em cada uma das cinco pranchas, 

placas sinalizando o Lugar Nenhum nos continentes ou apontando o caminho até 

Lugar Nenhum, como se este estivesse bem próximo.  

 Torna-se interessante observar que esse trabalho só foi possível em função de 

fragmentos extraídos do interior de uma enciclopédia e, por isso, aqui reafirmo que 

todo inventário quando feito passa a ter potencia de infinito, não cessa de desdobrar 
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novos possíveis. Cada prancha agora se tornou uma nova história e cada item dela 

abarca outras histórias possíveis, como se cada fragmento contivesse uma potência de 

mundo. 

 

 
Fig.152. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da sequência de 
pranchas dos continentes, com os desenhos e narrativas. 

 

 
Fig.153. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da sequência de pranchas 
dos continentes, com os desenhos e narrativas. Figs. 154 até 159. Sequência de 6 imagens seguintes.  Pranchas 
dos continentes. Compõem a instalação Odisseia mínima até Lugar Nenhum, tamanho A4.  
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 A última prancha reúne os três personagens e seus respectivos trabalhos: A 

Construtora de pontes com a Mala-escrivaninha, O Objetotecário com a Objetoteca e O 

Observador com sua valise de observação e desenho. Para além dos três, aparece na 

prancha um trabalho, a que me referi na Introdução, chamado casa-movente. Essa 

sexta prancha procura ser a conclusão da história do Lugar Nenhum, transformando 

esse trabalho numa verdadeira odisseia mínima.  

 Odisseia é uma palavra que deriva de Odisseu, ou, Ulisses, na mitologia 

Romana – o protagonista de uma das histórias mais antigas da humanidade, contada 

por Homero, que narra as aventuras atravessadas para regressar para a casa. Fiz 

questão de usar o termo, pois esse trabalho demarca a percepção do Lugar Inventado 

como um retorno para a casa, uma casa inventada, inventaria, todos os dias, "de uma 

forma sempre igual, mas diferente".  

 A montagem da instalação da Odisseia mínima até Lugar Nenhum (2013), 

apresenta essas seis pranchas em sequência como um convite à leitura da narrativa 

até chegar ao sexto continente, propondo a leitura como viagem.  

 Além das pranchas, a instalação conta com a presença de uma vitrine onde 

organizei uma série de elementos que coleciono e que estou sempre a encontrar em 

sebos e até mesmo pela rua. Foi o caso da imagem de fundo, que provavelmente era 

uma gravura colorida, dessas vendidas em série que imitam pinturas. Ela estava junto 

com restos de uma construção e deve ter pegado muita chuva, pois o eucatex estava 

torto e a imagem já se desmanchando. Quando vi de longe me pareceu um mapa, de 

perto vi que se tratava de uma imagem desfeita e resolvi trazer para o atelier.  

 Gostei dessa oscilação entre mapa e imagem, entre estar longe e estar perto. 

Na imagem, ou no que dela conseguimos alcançar, vemos uma pequena casa no meio 

de uma floresta que, embora destruída, tendo somente fragmentos de imagem, me 

pareceu perfeita para aludir ao voos do Observador.  

 

 

 

 

336 
 



 
Fig.160. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da vitrine que compõe o 
trabalho e fora dela uma luminária e os pássaros que coleciono e insiro nos trabalhos desde o Gabinete poético 
urbano em 2011. Fonte: Arquivo pessoal.  
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 A vitrine propõe um mergulho para dentro, o mesmo movimento realizado com 

as pranchas seguidas do texto que narra a viagem por continente. No interior da 

vitrine inseri alguns objetos que também viram um quase texto, pois são potências 

ficcionais que fazem a imaginação funcionar ligando um objeto ao outro e ao fundo, a 

cada fragmento do interior e exterior da vitrine. Dentro da vitrine, além de miniaturas 

de objetos que aludem à situação de extravio de coisas pelo mundo, fixei junto ao 

fundo um mapa estrelar e duas imagens: uma delas a casa-rodante do sr. Russell, 

descrita por Georges Perec em Espécies de Espaços; a outra, uma fotografia 

encontrada num sebo que virou cena narrada sobre o cipreste italiano que demarca a 

foz do rio no mar na ficção presente na tese. Acima da vitrine, fica como que pousada 

minha coleção de pássaros e, em algumas montagens, segue junto uma luminária de 

estilo inglês utilizada em bibliotecas e escrivaninhas.  

 

 
 

Fig.161. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da fotografia que 
participa do interior da vitrine e no interior da ficção da tese. Fonte: Coleção pessoal.  

 

 Esse trabalho surgiu da invenção do Observador e de tudo que faz parte do seu 

contexto, por isso está presente novamente sua maleta de observação e desenho. 

Nela se encontram também os carimbos desenvolvidos especificamente para essa 

montagem. Eles apresentam o trabalho do Observador vinculado à (Re)fábrica de 
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objetos onde, junto com o Objetotecário, pensa sobre o motivo de invenção de cada 

objeto encontrado.  

 A montagem contou novamente com os desenhos em carimbos nas paredes, 

mas agora criando uma ligação entre palavra e desenho, como dispersões no espaço e 

também como um caminho para além do lugar. 

 Nesse trabalho me deparei com o potencial de representação da realidade 

desempenhado pelo desenho até meados do século XX, onde o visível era de certa 

forma mediado pelos olhos, mão e pensamento de um ilustrador. Isso se manteve até 

a adesão da fotografia por jornais e revistas. Gosto dessas imagens e da capacidade de 

representação que possuem, mesmo sendo, por vezes, tão distante da realidade. 

Gosto de perceber que toda representação do mundo é sempre uma invenção.  

 

 
 

 
 

Fig. 162. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação.  Vista da montagem realizada 
no MAC, na Casa de Cultura Mário Quintana. 
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Fig.163. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação.  Detalhe do carimbo do 
Lugar Inventado e da maleta do Observador. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 
Fig. 164. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe dos carimbos seguidos de 
texto. Imagem da montagem no Atelier Subterrânea. Fonte: Arquivo pessoal.  

 

340 
 



 Após a realização da instalação 

percebi o potencial do trabalho para um 

desdobramento em livro de artista. Para 

sua elaboração, editei todo o material 

arquivado criando a sequência de 

paginação a partir do que a experiência no 

espaço com a instalação havia me 

proporcionado. A publicação chamada 

Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2014, 

apresenta, além das pranchas, sugestões 

perceptivas do espaço ao redor. Uma delas 

editei junto a uma ilustração de 1910 de 

uma propaganda de roupas femininas em 

que a dama que aparece na propaganda 

sonha com os modelos novos. Achei 

divertida a solução do ilustrador, então me 

apropriei, retirando da ilustração os 

modelos e deixando somente a nuvem na 

frente do rosto, propondo uma ideia de 

pensamento imaginativo. A ilustração vem 

seguida de uma citação de Georges Perec 

que diz “Anotar o que se vê. O que se 

passa de notável. Sabe-se ver o que é 

notável? Há algo que nos afete? Se nada 

nos afeta, não sabemos ver.” A capa é de 

uma das imagens que compõe a instalação, 

com um recorte que enfatiza a fotografia 

do cipreste italiano ao qual o Observador 

se refere na ficção como “a imagem que 

inventou o seu lugar no mundo.” 

 

 
 

 
 

 
Fig.165. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar 
Nenhum, 2014. 1a edição. Fonte: Arquivo pessoal. 
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● CARIMBOS: marca que demarca e (re)define imagens, objetos, lugares 

 

 

 

 

 Uma marca é sempre um sinal. Seja o vestígio da passagem por um lugar, como 

a pegada do homem na lua, quanto um risco qualquer numa folha, ambas dizem do 

ocorrido, que pode também ser invenção de um lugar, de uma identidade, de uma 

ficção. 

 A história do carimbo remonta milhares de anos, e tinha o objetivo de criar 

uma marca pessoal, reconhecimento e autenticidade de um documento. Estava 

também ligado, em função disso, a uma ideia de posse ou pertença, criando a 

identificação fácil de seu desenho que se propunha sintético, em siglas, ou mais 

elaborado, em alegorias e brasões. Originalmente utilizado em baixo relevo com cera 

que ajudava a lacrar os documentos. Esse invento rendeu e funcionou para a 

organização da circulação de bens e mercados mundiais e gerou a criação dos selos de 

correio e os selos de autenticidade de cartórios de registros. 

 Meus trabalhos realizados como instalações desde 2011 trazem a marca de 

Lugar Inventado, assim como minhas iniciais HS. Esse carimbo é em tamanho A4, numa 

escala maior para criar um vínculo com o espaço da instalação. Desde que iniciei 

minhas instalações com uma série de elementos, passei a entendê-las como uma 

forma aumentada, instalada de um inventário e, por isso o carimbo com a marca de 

Lugar Inventado no espaço (de)marca o lugar da invenção, encerrando o processo de 

montagem de cada trabalho. Também costumo para cada trabalho inventar pequenos 

carimbos que ocupam os cadernos, (re)plicam os desenhos de observação e criam uma 

personalidade para as ações. Na instalação Odisseia mínima até Lugar Nenhum (2013), 

o conjunto de objetos também trazia os carimbos que sempre fazem parte das 

montagens: o pássaro de mochilas e o carimbo grande do Lugar Inventado o qual 

passei a usar toda vez que realizo instalações partindo da lógica de inventário, uma 

forma de continuar assinando a descoberta, assim como é feito nas pranchas de 

vitrines de inventários de espécimes. 
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Fig.166. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da marca do carimbo sobre a 
parede compondo a instalação. Exposição BR116 Circuitos independentes em trânsito. Fonte: Arquivo pessoal.  

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig. 167. Helene Sacco. Imagem do 
carimbo do pássaro com a mochila e 
o desenho original 2011. Fonte: 
Arquivo pessoal. 
. 

  

 Os carimbos também abrem a possibilidade de ampliação e expansão dos 

desenhos paro o espaço na repetição do gesto nas paredes ou de multiplicação do 

desenho, que passa a ser distribuído para o publico o qual, muitas vezes, é quem 

carimba os papéis, como uma interação mais lúdica aproximada ao trabalho.  
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 O artista e ativista social, Barthélémy Toguo,  procura na sua produção abordar 

temas culturais, identidades e questões que giram em torno das geopolíticas. 

Interessado em fazeres manuais trabalha, entre outros meios, como gravura, desenho 

e aquarela procura ativar certo ruído da materialidade dos meios, dentro de 

abordagens mais conceituais e irônicas quanto a situação e "expectativas culturais 

acerca do objetual/Africano e do conceitual/Europeu" (ROCCA, 2011, p.75). Em The 

New World Climax (2001/2011) (O clímax do Novo Mundo) o artista cria uma 

instalação com carimbos enormes talhados a partir de troncos de árvores, expostos 

sobre uma grande mesa. Ao redor da mesa, nas paredes, vemos impressões dos 

carimbos, enfatizando o gesto, a força e as marcas que se fazem repetidamente num 

processo humilhante na tentativa da retirada de vistos de cidadão tidos como do 

terceiro mundo. As imagens são inspiradas em seu próprio passaporte em situações de 

aceito ou rechaçado. O artista diz que seu passaporte conta uma história que revela a 

dificuldade de entrada em muitos países onde teve visto recusado. Percebo o quanto  

consegue expor o gesto burocrático e muitas vezes discriminatório do carimbo e o 

vínculo tanto normativo quanto demarcador da lei sobre um território.   

 

 
Fig.168. Barthélémy Toguo. Em The New World Climax , 2001/2011. Instalação com carimbos de madeira, mesa e 
xilogravuras. Fonte: Catálogo da 8a Bienal do Mercosul, 2011, p.75. 
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 A marca do carimbo que comprova uma ação, no caso de Toguo, se transforma 

para além desse sentido numa (re)ação. A força simbólica que um carimbo dessa 

dimensão revela é tão intensa quanto o impacto formal da sua ação de autenticidade 

legal.  

 No avesso das formas pesadas, mas não menos expressivas e potentes, 

encontramos trabalhos em carimbo que podem sugerir formas de liberdade, pela 

capacidade de (re)invenção dos códigos, conteúdos e imagens que circulam pelo 

mundo e representam certo imaginário contemporâneo.  

 A sutil materialidade também se apresenta na imagem criada por carimbos. 

Muita fina, aquosa, me proporciona uma liberdade na criação dos desenhos por 

repetição nas paredes criando zonas e campos gráficos onde parecem flutuar e romper 

a planaridade da parede. Nela consigo espaço e liberdade para (re)unir desenhos, 

objetos e palavras.  

 
Fig.169. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da parede com desenho de 
carimbos, textos e um desenho de observação da paisagem entre eles. Imagem da montagem no Atelier 
Subterrânea. Fonte: Arquivo pessoal.  
  

 Observo essa liberdade de (re)compor, (re)inventar imagens, objetos, textos e 

desenhos, também no trabalho de Leila Danziger, em que os carimbos trazem tanto 

desenhos quanto textos de poesia. Ambos também são apropriações ou possuem 

345 
 



origem em imagens já existentes que passam por transformações. Em todos os nomes 

da melancolia (2012), uma série de pequenos objetos, imagens e livros, ela justapõe 

vários objetos e um desenho carimbado sobre a parede e os fotografa. Esse encontro, 

transpõe ambos para a materialidade da imagem. Esse procedimento apresenta 

também um método de colecionar, inventariar objetos e imagens ao criar conjuntos, 

ordens específicas em que eles configuram um texto feito de coisas.  

 Seu processo de criação parte de páginas de jornais – uma demarcação 

temporal do ordinário, que assume no trabalho a presença efêmera e completamente 

transitória do que já foi notícia, do que se passa diariamente e desaparece. Percebo o 

quanto ela toma esse lugar da página do jornal como uma materialidade que pode ser 

escavada, descamada, apagada, retirando películas muito finas da imagem impressa, 

como se a imagem no jornal fosse de fato um corpo mais denso do que normalmente 

percebemos. Faz parecer possível criar uma densidade para a memória e nela operar 

poeticamente. Nessa página-corpo-memória, ela (des)constrói e (re)constrói sob outra 

lógica, ativando e silenciando imagens, inserindo textos em carimbos e apagando 

outros para sempre.  

 

  

 

 

 
Fig. 170. Leila Danziger. Série diários públicos. Livro: Pensar em algo que será esquecido para sempre.  Carimbo 
sobre jornais apagados. 2008. Fonte: Revista Z Cultural, entrevista com a artista. 
http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/diarios-publicos-jornais-e-esquecimento-de-leila-danziger-2/>. 
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Fig. 171. Leila Danziger. Balangandãns (da série Viagem histórica e pitoresca ao Brasil), 2012. Pulseira de ouro e 
carimbo sobre a parede, 16 x 16 aproximadamente. Fonte: Todos os nomes da melancolia, livro de Leila Danziger, 
2013. 
  

 Na minha produção o carimbo, além de produzir uma imagem, é dispositivo de 

replicação; em alguns trabalhos se configuram até como fábrica e, mesmo procurando 

realizar imagens idênticas, o carimbo está sempre sujeito ao erro, à mão trêmula, à 

imagem precária, o que faz do carimbo uma ferramenta de imagem sempre singular, 

exposta à contingência. 

 No meu trabalho Odisseia mínima até Lugar Nenhum (2013), os desenhos dos 

carimbos criam uma ligação e dialogam com as palavras e também com os desenhos 

das pranchas dos continentes; por proximidade formal, por terem de característica 

sintética e gráfica, sempre em preto, acabam se integrando ao resto do conjunto e 

possibilitando uma montagem sempre singular.  

 A parte textual dos carimbos alude à ideia original, ao sentido para o qual o 

objeto foi inventado, à sua utilidade. Por exemplo, o desenho do cabide vem com a 

expressão "Entre e fique à vontade"; o desenho da escrivaninha vem seguido do texto 

"máquina de tempo"; e o desenho da espreguiçadeira, que o Observador comenta na 
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ficção, vem seguido do que ele percebeu no dia que ficou nela até cochilar: 

"espreguiçadeira para demorar". Além dos carimbos com desenhos, também 

participavam alguns deles só com o texto, trazendo as palavras chaves da instalação: 

inventar, inventariar, odisseia mínima, reconstruir, construir, etc. 

 Para a criação desses carimbos parti da apropriação de imagens de um catálogo 

francês do século XIX. Ele apresenta um tipo de desenho quase extinto, que 

dificilmente vemos, pois hoje a maioria dos desenhos em circulação em álbuns, jornais 

e revistas passa por um tratamento digital que vetoriza cada linha desenhada, 

anulando as sucessivas camadas e suas respectivas ordens, fazendo com que tudo 

apareça com mais nitidez, mais contraste, como se todas as linhas estivessem em 

primeiro plano. 

  

 Gosto do desenho lento do século XIX; um desenho que, na maioria das vezes, 

era realizado em placas de gravura, sulcado linha por linha, para possibilitar sua 

multiplicação. É fruto de uma época em que o mundo precisava de imagens e elas 

demoravam para ser realizadas, mas essa lentidão reverberava na qualidade da 

imagem e de sua matriz originária, baixando os custos e proporcionado a 

reprodutibilidade.  

  
Fig.172, 173. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe do desenho em carimbo 
direto sobre a parede. Imagem da montagem da instalação no Atelier Subterrânea. Fonte: Arquivo pessoal.   
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Fig. 174. Helene Sacco.  Material de processo de criação, catálogo francês do séc. XIX, para a venda de objetos 
por encomenda Fonte: Arquivo pessoal. 
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Fig. 175. Helene Sacco. Odisseia mínima até Lugar Nenhum, 2013. Instalação. Detalhe da mesa com os carimbos 
em vista superior. Essa montagem ocorreu no Atelier Subterrânea, no projeto BR116 Circuitos independentes 
em trânsito.  Nela os carimbos ficavam à disposição do público para levarem uma imagem para casa.   

 

 Para essa montagem deixamos disponíveis folhas de vários tamanhos para que 

o público pudesse levar para casa um desenho como múltiplo do trabalho, podendo 

criar a composição que lhe conviesse com a utilização dos diferentes carimbos 

desenvolvidos. Esse espaço aberto para participação me interessa pela 

desaceleração construída com o público, que ao manipular elementos da instalação 

aproximam da sua materialidade, acessam sentidos e conteúdos que são da ordem 

de uma experiência mais lenta, que estão ali a espera de uma leitura ou no mínimo 

um olhar mais desacelerado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.176. Helene Sacco. Odisseia 
mínima até Lugar Nenhum, 2013. 
Imagem dos carimbos e globo 
terrestre. Fonte: Arquivo pessoal. 

350 
 



 Essa possibilidade de participação encontrei também na obra de Guto Lacaz 

chamada RG Enigmático (1999). Trata-se de mais uma de suas maquinarias e 

invenções bem humoradas. Neste trabalho ele brinca com a criação de códigos que 

assumem a posição do RG original. O público participa (re)criando seu RG com os 

ícones de códigos extraídos da nossa cultura popular. Cada pessoa pode compor, 

imprimir e levar seu exemplar para casa como uma monotipia.  

 

 Cada trabalho aqui apresentado parece comprovar a subversão do uso de um 

instrumento normativo, explorando sua capacidade de (re)invenção de um lugar, 

sentido, imagem ou objeto pela repetição que excede o burocrático através do gesto 

poético.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 177. Guto Lacaz. RG enigmático  
realizado a partir do poema “Tatuagem enigmática” de 
Duda Machado para a exposição Viagens de 
identidades, Casa das Rosas ,1999. Fonte: Site do Artista: 
Disponível em:  
http://www.gutolacaz.com.br/grafica/rg_enigmatico.htm
l>. Acesso em: 27/10/2014.  
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● DESENHO: presença atenta, tempo lento em sutil materialidade 
 
 

 

 

 

 O desenho é um lugar.  

 Tal qual aquele a que nos remetemos ao ler um livro, aquele que lemos 

levantando a cabeça, como dizia Barthes. Embora ele seja um lugar de afluxo de 

pensamentos, ele não nos lança para outros lugares como o livro, ele cria um lugar 

dentro do lugar, um lugar de absoluta atenção onde um grão de areia assume a 

dimensão equivalente ao tamanho de nosso interesse pela "coisa". 

 Desenho porque não conheço. 

 Desenho para encontrar algo que não perdi, que não está perdido, mas que sei 

que pode ser encontrado no desenho. 

 Desenho por curiosidade, porque sei que no final descubro algo que não sabia, 

que absolutamente desconhecia.  

 Desenho para chegar mais perto, tocar com os olhos, para conseguir desvendar 

o que vejo, e capturar aquilo que o real não mostra, mas que no ato do desenho 

consigo perceber.  

 Desenho para estar junto, para estar presente, para estar comigo. 

 Desenho para perceber o espaço em volta, para entendê-lo, para me entender 

nele. 

 Desenho porque lá, no lugar do desenho, invento. Lá possuo ferramentas de 

olhos, de pensamento, de alma e de mão, que só existem naquele lugar; e a cada 

vez que vou, descubro mais uma, como se o desenho não cessasse de me 

proporcionar mais possibilidades.   

 Desenho porque o mundo parece precisar de olhos nele. 

 Desenho porque o tempo muda, o entorno acalma, eu respiro, ouço o som das 

coisas separadas e juntas, o todo e a parte.  
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 Desenho porque no tempo lento do desenho perco tempo, ganhando tempo, 

um tempo mais humano. 

 Desenho porque o desenho tem algo de memória. Ao desenhar eu me lembro e 

refaço as lembranças, porque ele permite apagar e fazer novamente, corrigir,  

aproveitar o erro, mudar de página, rasgar a folha, desenhar no verso; porque lá é 

possível criar uma marca que diz que sim, eu estive ali. 

 Em tempos de virtualidades, me parece que essa técnica do olho-mão deseja 

sentir, tocar as coisas. Há algo nela capaz de criar momentos de intensidade em que 

a minha presença percebe a real presença das coisas. Se no mundo existe o Lugar 

Nenhum, e ele é o lugar fora do lugar, como disse acima, o desenho é um lugar 

construído dentro do lugar, pois há algo no desenho que aproxima, que nos liga às 

coisas, nos devolve o mundo. O desenho, portanto, cura olhos desinteressados.  

 Percebo também essa concepção de desenho como lugar no trabalho da artista 

alemã Pia Linz, que realiza desenhos de observação direta nos locais, criando à sua 

volta um pequeno gabinete de acrílico ou vidro e de dentro desse gabinete invisível 

ela observa o mundo ao redor e desenha diretamente sobre o vidro. Seus trabalhos 

passam a ser o resultado do tempo doado para olhar as coisas dentro de um lugar 

inventado pelo desenho, um lugar dentro do lugar. Resultam ao final num objeto 

tridimensional que faz o desenho pairar no espaço.  
 

 
Fig. 178. Pia Linz is sitting in an acrylic glass box under the staircase in the foyer of Berlin´s TV- 
Tower, working on the drawing for the box engraving. Photo: Sheila Barcik. Fonte: site da artista.  
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Fig. 179. Pia Linz. Box Engraving: Studio, 87,5 x 96 x 123 cm, engraving on acrylic glass, gouache, 
2002/03. Photo: Pia Linz. Fonte: Site da artista. Disponível em: < 
http://www.scarrus.de/pialinze/groz/gravugr/gravein.htm 

 

 Meus desenhos partem muitas vezes de desenho de observação diretamente 

nos lugares onde procuro, com o desenho, desvendar tudo o que os constitui, seja 

objeto, história, arquitetura ou gente, pois o desenho vira procedimento de 

investigação.  

 Desenho também a partir de levantamento fotográfico e nessas ocasiões me 

sinto como se estivesse num laboratório, pois olho, olho novamente, amplio a 

imagem como quem usa um microscópio. Nelas percebo o quanto vemos pouco, o 

quanto nossos olhos se acostumaram com as imagens instantâneas, luminosas da 

TV e dos Outdoors de propagandas das cidades, tudo feito para se ver depressa.  

 Desenho porque passei a acreditar que nossos olhos se formam com as 

imagens que vemos. Formam-se com a nossa forma de ver as coisas, acumuladas de 

gerações em gerações, em cada invenção de imagem e ferramenta para criá-las.  
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Fig. 180. Helene Sacco. Diário de bordo. Desenhos durante a proposição inventariante do Gabinete Poético 
Urbano, na Casa M. em 2011. Fonte: Arquivo pessoal.  
 

 Posso dizer isso por experiência, pois bem sei o quão difícil foi usar a câmera 

lúcida portátil que adquiri de um antiquário de Pelotas. A minha é do início do 

século XX, mas o modelo data do século XVIII, demarca a crença nas máquinas, na 

ciência e no objeto que se pretendia mais exato do que o olho humano e, que 

acompanhou muitos naturalistas mundo afora.  

 Junto a ela veio um conjunto de lentes que ajustamos conforme a distância do 

ponto de desenho. É preciso uma crença na ferramenta, mais na ferramenta do que 

no olho, para conseguir ver o que só se dá no interior dos olhos e pensamento, pois 

não há projeção de imagens e sim uma ilusão ótica entre lentes que só ao desenhar 

enxergamos. Precisei esquecer o que via do objeto, esquecer o que sabia dele e me 

contentar com uma imagem quase volátil que flutuava entre meu olho e a lente. 

Então desenho porque meu olho muda e talvez outros olhos vejam o que vejo, 

agora ou no futuro.  Então desenho porque, diante disso, resisto e afirmo que ainda 

vejo e sinto o mundo.  
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 Desenho também porque escrevo, porque há algo no desenho que acessa sua 

ancestralidade ligada à palavra. Esta questão é abordada por Mário de Andrade, 

que dizia que o desenho é por natureza um fato aberto e que se é certo dizer 

objetivamente que ele é também um fenômeno material, ele o é como uma palavra 

escrita (ANDRADE, 1965). A escrita nasceu do desenho, dos hieróglifos; de lá guarda 

uma origem emaranhada que conserva certa magia pelo desdobrar do pensamento, 

pois tanto a escrita quanto o desenho são operações que ligam a fronteira entre o 

dentro e o fora, o eu e o mundo. Há algo de material que ambos possuem em 

comum: a sutil materialidade. Então posso dizer que desenho porque penso e isso 

me lembra que Louise Bourgeois denominava seu desenho como pensamentos 

pluma (1995), por sua fragilidade, por sua característica efêmera e movediça, mas, 

principalmente, por permear toda a sua produção e se assumir como um 

pensamento visual.  

 Considero cada desenho que faço um desenhobjeto, mas dos mais leves, desses 

que flutuam como projeções de lanternas mágicas, tal como a que tive na infância; 

talvez por isso torne ao desenho como quem coleciona figurinhas de um álbum 

infinito. Se a leveza do meu desenho vem também por ele ser o pensamento sobre 

as coisas, passo a entender o que Ítalo Calvino propunha sobre a leveza em Seis 

propostas para o Novo Milênio (2009), sobre a leveza como uma possibilidade de se 

retirar certo peso do mundo. 

 O desenho, então, também pode ser entendido com um instrumento 

transformador da materialidade das coisas. Em 2013 fiz um trabalho chamado 

Cama-barco/Cama-lago que trazia as três materialidades abordadas aqui na tese: o 

objeto, o desenho e a palavra. As três materialidades atuam neste trabalho em 

relação mútua, ativando os sentidos, desdobrando os significados, denotando 

especificidades de cada uma delas para somar ao todo do trabalho, que, em síntese, 

trata-se da ideia de transformação, (re)invenção como estratégia de vida.  

 A parte da objetualidade aparece através da Cama-lago de 2m x 2m x 45cm em 

captonês em veludo azul, com botões em alguns pontos e noutros monóculos com 

imagens para o seu interior, para ver o objeto é preciso deitar sobre a Cama-lago. 

Logo acima da cama, na parede em frente, vemos duas vitrines, uma com um 

desenho e outra com o texto. Na vitrine do desenho, há uma ilustração que 
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(re)inventei alterando sua forma ao inserir, junto à imagem frontal da cama, o 

desenho de um remo de barco e, logo abaixo deste, um número que vemos se 

repetir na vitrine do texto, como se o desenho fosse parte do verbete e, ao lado, a 

cama fosse o objeto (re)inventado. Na vitrine do texto lemos uma pequena 

narrativa que ativa tudo na composição:  

Foi no dia em que a água era tanta que alcançava o horizonte. Ninguém 
aguentava mais tanta água, nada mudava, nada acontecia, era só aquela 
mesma paisagem molhada. Nesse dia, onde tudo parecia úmido, que vimos 
uma moça empurrar uma cama pela janela. Empurrou até cair n'água e 
depois pulou nela. Quando olhamos, aconteceu o que ninguém poderia 
esperar. Ela saiu, remando, remando e remando, até sumir no azul. Depois 
disso outras pessoas fizeram o mesmo, descobriram que cama poderia virar 
barco, e que tudo possuía mais de uma razão de existir. (SACCO, 2011) 

 

 Esse trabalho foi a peça que faltava para que de fato compreendesse não só a 

capacidade dos objetos de serem aquilo que esperamos deles, mas, principalmente, 

os diferentes meios de acessá-los. Cada modo não precisa ser apenas uma instância 

do objeto isoladamente, mas faz com que sua especificidade ative ainda mais os 

sentidos das outras materialidades. Seja na objetualidade, ou na sutil materialidade 

do desenho e da palavra.  

 
Fig.181. Helene Sacco. Cama-barco; cama-lago, 2013. Desenho, texto e objeto. Instalação, dimensões variáveis. Fonte: 
Arquivo pessoal.   
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 Cama-barco; cama-lago (2013), teve origem no meu primeiro objeto-lugar, um 

trabalho chamado A cama (1998). Era em cetim branco, tinha as imagens no 

interior, dialogava com objetos que temos em casa, como sofás e camas. Quando 

fui convidada para expor algo do período de faculdade, olhei para ela e vi que 

precisava de reparos, mas não consegui deixá-la como antes, alterei seu sentido a 

partir da experiência que já tinha vivido com ela, vendo-a com o público e o que 

sempre vi nas suas curvas sinuosas e repetitivas. Sempre vi o movimento de um 

lago na sua superfície e, dessa percepção nasceu a (re)invenção desse trabalho que 

reúne nela agora os quase vinte anos de trabalho 

 
Fig. 182. Helene Sacco. Cama-barco; cama-lago. Imagem geral da montagem com vitrines com texto e desenho 
e objeto em veludo, monóculos, luz no interior. Trabalho refeito para a exposição comemorativa dos 60 anos do 
EBA, UFPEL. Fonte: Arquivo pessoal.  
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SETOR DE DISTRIBUIÇÃO 

 

 

 

 

 V ● A sobrevivência do Lugar Inventado: 

Conclusão 

 

 Com o mergulho na análise da materialidade do mundo, por meio objetos 

cotidianos e a relação que esse tema tem com o trânsito entre a objetualidade das 

coisas e a sutil materialidade do desenho e da palavra no meu trabalho, ressalto a 

importância da constituição de uma prática diária de olhar para as coisas.  

 É exatamente essa função que cada autor e artista presente como funcionário 

da (Re)fábrica de objetos-lugares, o Lugar Inventado na ficção da tese, propõe como 

estratégia diária para voltar a cuidar do mundo. Não parece um paradoxo cuidar das 

coisas, antes mesmo de cuidar das pessoas e do meio ambiente? É que descobriram 

que tudo que o homem inventa, também inventa o homem – não há separação entre 

sujeito e objeto. Os objetos não são neutros, não são algo que contemplamos diante 

de nós, mas cada um simboliza, evoca para nós uma certa conduta, provoca, da nossa 

parte, reações "favoráveis ou desfavoráveis", e é por isso que é possível perceber, por 

meio do que usamos e do que trazemos para o nosso lugar, parte de nosso caráter, 

nossa atitude assumida em relação ao mundo (MERLEAU-PONTY, 2004, p.23). 

  A (re)fábrica, no meu trabalho artístico, acontece na (re)invenção dos objetos 

e, nessa operação, a invenção de um sujeito que propõe uma nova relação com o 

mundo. A construtora de pontes, o Objetotecário e o Observador são inventores de 

modos de vida, nos sugerem uma nova forma de olhar para tudo no mundo. Seja na 

leitura, que vira sinônimo de cuidado com a materialidade sutil que é a palavra, seja na 

escrita, que se coloca como prática de cultivo de um olhar para o mundo, seja no 

desenho, como dilatador do tempo nos lugares ou nas apropriações, que procuram na 

(re)invenção a ativação de um novo motivo e sentido para existir.  
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 Esse olhar foi abordado na tese por meio da produção de objetos de 

pensamento, tanto da Arte quanto da Literatura. Esses dois campos parecem continuar 

a garantir certa parcela fundamental de um olhar sobre o mundo e nela, a prática 

utópica de abrir amanhãs que, mesmo sem perceber, preserva e nutre o que há de 

humano em nós. Encontramos na Arte e na Literatura produções que, diante do 

mundo, garantem o cintilar de uma luz que é fruto da resistência. Não procuram ser 

holofotes e sim trilhar por micropolíticas ou pela prática de uma "literatura menor", 

como diziam Deleuze e Guattari (1987,p.27) sobre a obra de Kafka, pois tudo nela é 

política, por adquirir um valor coletivo e ao mesmo tempo revolucionário, por ser 

imanente à sua própria condição de marginalização. As pequenas luzes são formas 

potentes de sobrevivência.  

 Didi-Huberman, no livro a Sobrevivência dos vaga-lumes, procura pensar certo 

desespero político que atravessa a obra de Pasolini. Este em certo momento fala que a 

luz é incerta e que o gradativo desaparecimento se transforma numa metáfora de 

fracasso frente ao mundo. O protesto de Pasolini aparece em um texto sobre os vaga-

lumes (L'articolo delle lucciole) no qual surge uma crítica ferrenha contra a sociedade 

de consumo e o fascismo que ainda persistia na sociedade italiana dos anos 70. Nesse 

texto, comparando os seres humanos das sociedades contemporâneas aos vaga-lumes, 

ele tenta entender o que teria levado ao desaparecimento do inseto. Didi-Huberman, 

então, se pergunta o que teria feito Pasolini proclamar esse desaparecimento, ao 

apagar de seu brilho, seus lampejos de esperança. Insiste e pergunta "por que ele nos 

inventou1 o desaparecimento dos vaga-lumes?" (DIDI-HUBERMAN, 2011, p.59). 

Responde que não foram os vaga-lumes que foram destruídos, mas algo de central no 

desejo de ver. Tal pensamento poético, filosófico, artístico e histórico parece até 

mesmo polêmico, mas faz sentido para nós mesmos e nossa situação contemporânea. 

Coloca-nos efetivamente a repensar nosso próprio "princípio esperança", "no encontro 

entre o  Outrora e o Agora e, nesse clarão, formar, com seu brilho, uma constelação, 

onde se libera uma nova forma para nosso próprio futuro" (2011, p.60).   

 A luz como metáfora do ver, e da abertura para o futuro, representa também a 

garantia da capacidade de imaginar – capacidade que é um modo de fazer política. A 

capacidade de ver nos permite inventar formas e cuidar do mundo. Este é um ponto 

1 Grifos do autor. 
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central nesta tese, que se coloca como uma (Re)fábrica de pensamento sobre as coisas 

no mundo, sobre sua materialidade por intermédio desse infindável inventário de 

coisas que compõem o nosso dia a dia, defendendo que toda forma informa e, por 

isso, é invenção de si e do mundo. 

 (Re)pensar a materialidade é também uma preocupação da arte por ser, talvez, 

um dos últimos campos do pensamento que ainda se põe a refletir sobre a experiência 

material, o contato direto com as coisas, num tempo presente que envolve o corpo, o 

sujeito no mundo e a invenção de seu lugar, como uma maneira de dizer que nós ainda 

existimos apesar do mundo que inventamos.  

 Entendi que na minha produção o trânsito entre objetos, desenhos e palavras, 

é uma forma de chegar à compreensão do sentido e da materialidade de cada coisa. 

Esse trânsito também (re)fabrica, (re)processa a materialidade do mundo, por meio de  

uma operação que parece miniaturizar as coisas, tanto ao inseri-las como ao retirá-las 

dos livros, os quais passei a compreender como Gabinetes de Papel. Essas produções 

em livro demarcam minha entrada na esfera da escrita e da necessidade de um fabular 

como método de (re)invenção das coisas e do mundo.  

Essas (re)invenções aparecem não só nas formas de ver novamente, mas em 

um (re)fazer de formas diferentes, portanto criam uma implicação, um 

comprometimento direto com o que é visto. Essa é uma questão sustentada aqui na 

tese com o conceito de Neguentropia, levantado por Michel Serres justamente ao 

pensar uma obra literária de Virginia Woolf, chamada Ao farol. O que seria um Farol, 

senão um ponto de luz que garante a sobrevivência? Nossas percepções garantem, 

sim, as sobrevivências.  

 Foi possível perceber com a presente pesquisa, que as produções em Arte e 

Literatura, apoiadas no método inventariante, são resultado de uma tentativa de 

ordenação do mundo, que é, muitas vezes, involuntária. Não pretendem, com isso, 

organizá-lo de fato, mas sim um aproximar-se de, fazer ver, entender, criticar a lógica 

dominante.  

 Inventariar é também fazer persistir, sobreviver algo esquecido, extraviado, 

perdido; é instaurar uma nova possibilidade de olhar para as coisas, (re)pensar, 

duvidar ou, no mínimo, desacelerar seu desaparecimento.  
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 O Lugar Inventado parece comprovar a necessidade desse inventário, pois é 

muito fácil fazer do mundo o Lugar Nenhum. A aceleração do mundo nos impede de 

constituir laços não só com o lugar, mas com tudo a nossa volta, sobretudo com as 

pessoas. Nosso tempo é calculado em cifras, é também destinado à concorrência 

obstinada por êxito no trabalho, por eficiência e exatidão em tudo que tocamos, em 

tudo que fazemos. Excluímos de nossas vidas a ideia de limite e fracasso em troca de 

sucesso e excelência, que parecem ocultar solidões, sofrimentos, perdas e 

infelicidades. Tornamo-nos objetos do sistema, temos cotas de produtividade, temos 

metas para serem alcançadas, e elas não param de crescer, pois são quantitativas e 

quase nunca qualitativas. Ao nos exigirmos mais, nos tornamos gradativamente 

inumanos, num mundo onde tudo e todos precisam necessariamente ter uma 

utilidade e um rendimento. 

 A lógica do consumismo nos faz não só (con)sumir a natureza e (con)sumir os 

objetos, mas também (con)sumir as pessoas – elas apenas funcionam em nossas vidas, 

se tiverem cada uma, a sua função. É assim que nos tornamos incapazes de ver, 

levando tudo literalmente a sumir, pois tudo que é funcional é engolido pelo hábito e 

se torna invisível aos nossos olhos fatigados de tanto trabalho. 

 Nessa sociedade de consumidores em que o funcionalismo e a obsolescência 

imperam, os ideais do Homo faber, fabricante do mundo que poderia criar a 

permanência, a estabilidade e a durabilidade, foram sacrificados à abundância, o ideal 

maior do Animal laborans (ARENDT, 2007, p.75). 

 É preciso olhar para o mundo e conseguir perceber, para sobreviver à lógica 

dominante, mas o ver não é uma ação fácil. Segundo Edson Sousa (2014), a capacidade 

de olhar só é possível por intermédio do olhar do outro. Mais um paradoxo para o 

mundo dos individualismos, pois nós esquecemos que também dependemos do outro 

e vice-versa. Aqui entra mais uma vez o papel da Arte e da Literatura: são propositores 

de certo olhar para o mundo e, assim, despertam novas formas de olhá-lo e atuar nele.  

 Quanto mais olhamos o mundo, mais o mundo existe, menos ele se arrisca a 

fracassar (SERRES, 2013). Isto pode começar em ações infraordinárias, como já nos 

dizia Perec ao tentar olhar para as coisas comuns – não o exótico e sim o endótico –, ao 

propor a invenção a partir do nosso lugar, de uma antropologia particular, começando 

pelo que nos cerca.  Desde o questionamento de uma colher de chá até o que pode 
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existir por debaixo do papel de parede, pois é preciso quebrar nosso condicionamento 

que já é anestesia. "Onde está a nossa vida? Onde está o nosso corpo? Onde está o 

nosso espaço?" (PEREC, 1989, p. 9-13). É preciso saber como, quando e por que 

inventamos nosso lugar, para entender o valor da sua invenção.  

 Ter um lugar deveria ser direito de todos, mas não é. Inventá-lo também 

poderia estar ao alcance de todos, mas não está. Não parece possuir solução que não 

seja algo que comece pela prática de amor à vida e a sua permanente criação e 

(re)criação. 

 As questões apontadas e defendidas aqui na tese, se fizeram presentes na 

reflexão do meu trabalho e da minha vida. Passei a fazer do meu trabalho também um 

laboratório de observação de como se vive e, inevitavelmente, de como eu vivo.  

 No ano passado me perguntei por que alguém mora numa casa? Essa é uma 

pergunta tão óbvia que dificilmente nos fazemos. Mudei de casa para escrever sobre 

isso. Precisava reorganizar a vida ao (re)definir o que era importante. Mudei para 

qualificar meu tempo desacelerando tudo em volta. Plantar os pés no chão, sentir a 

casa, perceber a construção minuciosa e lenta do viver, me ver nas coisas. Descobri 

que quando inventamos nosso lugar, inventamos nossa forma de morar e nela, a vida. 

Kurt Schwitters já sabia disso. Provavelmente descobriu por meio da insistência da 

construção de suas quatro Merzbaus e nelas a presença de um pensamento que 

parecia entender a necessidade da construção permanente da vida.  

  Passei a habitar uma casa de 1915 que estava abandonada. Quando entrei nela 

pela primeira vez, foi como se quase 100 anos tivessem se passado e ninguém mais 

tivesse colocado os pés ali. O ar tinha um silêncio triste como árvore seca e a casa 

parecia me pedir: por favor, me habite. Abra as janelas, pinte as paredes, varra daqui 

essas folhas que, uma a uma, entraram por frestas mil, por onde o vento forçou o 

tempo a passar depressa. Quando percebi que tudo dependia da minha presença e da 

vontade de ali inventar a vida, entendi que são infinitas as formas de ativar, acordar 

uma casa, fazer dela um Lugar Inventado.  

 Percebi que para inventar um lugar, e nele morar, é preciso muita atitude, 

autonomia. Ela não é minha, mas já vejo que fiz dela mais do que um mero (a)lugar, e 

isso depende de ações cotidianas permanentes. Fiz questão de eu mesma pintar as 

paredes, perceber outra pele surgir como camada de tempo novo, com a consciência 
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de que era apenas mais uma entre várias pessoas que ali já habitaram e fizeram, com a 

sua vida, a casa viver. Uma casa na realidade, nunca fica pronta – ela exige de seus 

moradores um esforço contínuo, para se sustentar. Não falo de vigas, mas do esforço e 

reforço que conta com seus habitantes humanos e não humanos, que são os objetos e 

tudo mais que constrói permanentemente a casa.  

 Nessa experiência comprovei que a sobrevivência do lugar vem de nossa 

implicação com o que nos cerca. Inventariando minhas coisas, inventei um lugar, para 

ver na quietude sedentária da casa o que elenco como parte da história de vida do 

meu lugar, que já se fixou em muitos lugares. O lugar sempre segue junto ao seu 

proprietário, mas depende dele para se efetivar, acontecer, acolher, enraizar. Hoje, 

mesmo que o movimento aconteça, numa mudança interna, intensiva e permanente 

comigo e com tudo que me cerca na casa, quero tentar estender o tempo das coisas. 

 Desligo a luminária sobre a escrivaninha e volto para tudo que me espera em 

casa. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

● OBJETOTECA/Verbetes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
1. Objetos de cozinha – Ajudam no preparo, acompanham refeições, 

acondicionam, refrigeram, congelam, aquecem, queimam, cortam, 
trituram. Estão sempre ao alcance da mão e alguns oferecem riscos a 
seus usuários. 

  
 

 
2. Objetos de banquete – Existem não somente pelo uso, mas pela 

capacidade de modificar o ambiente do trivial para o refinado. 
Embelezam, valorizam o cardápio, criam rituais de uso com etapas, 
sequências e normas, pois alteram não somente o contexto como as 
regras de ação dentro dele. Estão sempre ao alcance da mão e tendem 
a ser lisos, polidos, reluzentes, brilhantes.  
 

 
3. Objetos de toalete -  Variam conforme o tipo de pessoa, rotina e 

hábitos. Normalmente vivem juntos no mesmo local, impregnando-se 
do cheiro uns dos outros e doando ao objeto englobante, como uma 
frasqueira, gavetas ou armários,  um odor bastante peculiar. 
Encontram-se sob vários estados de matéria. Existem para a 
modificação do humano em alguém sempre mais apresentável, limpo e 
perfumado. Estão sempre ao alcance da mão, alguns necessitam de  
pilhas, bateria ou eletricidade. A este último é recomendável  informar-
se  sobre a voltagem.  
 

 
4. Objetos de segurança – São normalmente bem visíveis, muitas vezes 

sonoros e em cores luminosas. Com o passar do tempo é natural que 
nos esqueçamos de sua existência, o deixando desligado ou 
despreparado para a seguridade. Recorrentemente assustam alertando 
de um risco inexistente, muitas vezes em horários pouco 
convencionais. Recomenda-se que pessoas com problemas cardíacos 
não utilizem objetos sonoros.  

 

 
5. Objetos sonoros – Existem de duas formas. 1. Os projetados para 

sonorizar: Todo e qualquer objeto que dá origem a um tipo de som, 
seja por toque humano, pelo vento, por sensor de movimento,...  2. 
Sonorizadores improvisados.   Todos os objetos  que existem sob 
outras funções e acidentalmente ou durante o uso se descobre sua 
capacidade de sonorizar.   
 

 
6. Objetos musicais  - Com desenho singular é projetado 

ergonomicamente para o contato com o corpo humano através do 
toque ou sopro. Desencadeiam sons, cuja   propagação no espaço 
deriva a partir da forma de execução. São elegantes, possuem certa 
postura ereta e na maioria são portáteis, salvo algumas raras exceções. 
São objetos felizes, por mais melancolia ou dor que certas partituras os 
exijam. Na maioria dos casos criam um elo tão íntimo com seus 
humanos que preferem a fidelidade. Com a distância sofrem 
desafinamento, uma reação como vingança à rejeição, que em certos 
casos exige ajuda profissional.   
 

 
7. Objetos que guardam -  Existem em dependência de outras classes e 

ordens, pois servem para guardar de forma organizada ou não, no 
intuito de ocultar, preservar, os demais objetos ou produtos.  Tem 
postura misteriosa, despertam desejos, certa curiosidade que é 
equilibrada por um acabamento que desvia o pensamento. Há os que 



quebram a regra e ao possuir forma desinteressante ocultam 
maravilhas no seu interior.  
 

 
8. Objetos de acolher – Objetos em  que seu desenho está repleto de 

afeto, acolhem sem necessariamente encaixarem-se  ao corpo 
humano. Recebem-nos no olhar. Há também os que se encaixam de 
forma tão perfeita que parecem extensões do corpo, confortam, 
completam, aconchegam.  

 

 
9. Objetos que repelem – Pela textura, temperatura, assepsia extrema ou 

por contaminação, odor, risco de ferimento, forma aterrorizante, 
opinião diversa, posicionamento político, sentimento contrário. 
Normalmente são tristes, solitários não vivem em grupo, acabam 
escondidos ou esquecidos atrás de portas, debaixo de camas, em 
sótãos, porões e garagens frias com entulhos.  

 

 
10. Objetos de vestir – Necessitam de calor na mesma medida que o 

cedem. Moldam-se ao corpo do dono, mesmo que na origem venham 
de moldes genéricos. Assumem forma singular pelo uso e tempo.  
Também se impregnam de seus humanos ao ponto de unir pele, pó, 
suor e energia gerando uma trama tecida de vida e tempo. 

 

 
11. Objetos elétricos – Tendem a falhar, a durar pouco, são falsos, são 

como máquinas abstratas com alma preenchida pela eletricidade. 
Povoam a vida dos consumistas, que cismam em estar na moda ou 
atualizados tecnologicamente, o que gera certa angústia entre homens 
e objetos, uma ansiedade que encurta a vida de ambos ou  o tempo de 
uso. 
 

 
12. Objetos de gabinete – Possuem o dom da espera alegrando-se quando 

o rito de trabalho inicia, acelera, se arrasta e finaliza. Organizam-se 
com certa cumplicidade, e parcimônia, facilitando os acessos, as 
seqüências, os vagares,... Em dias de muito trabalho regozijam-se pela 
eficiência e contribuição doada em cada trabalho finalizado. Adoram 
dias de chuva, e tem um respeito quase matriarcal pela escrivaninha. 
Não gostam de pó, ele manifesta o “ar de abandono”, que é ofensa no 
mundo dos objetos, um estigma que todos procuram escapar.  
 

 
13. Objetos de viagem -  São falantes, gostam de contar histórias de 

viagens. Iniciam, é claro, pela pergunta de sempre: Será que vai 
chover? E ali ficam até o final da viagem numa quase obrigação de 
companhia, pois sim, são solidários, e existem para tornar a viagem 
perfeita. A mala, por exemplo, é sempre generosa dando um jeito de 
guardar todo excesso completamente desnecessário, é paciente a 
coitada, tranca a respiração e aperta o cinto até o final da viagem.  

 

 
14. Objetos étnicos – Carregam o fardo da identidade, por vezes mutante, 

outras com raízes históricas fortes, mas na maioria das vezes cumprem 
a tarefa de servir como espelho da própria tentativa do povo de se 
reconhecer  em tudo que os cerca.  Para se sentirem do lugar tornam-
se responsáveis pela manutenção da memória cultural da época, fazem 
com que a estética, as práticas, as histórias e narrativas se impregnam 
em suas superfícies em forma, sons, cores, cheiros e desenhos. 



 
 

 
15. Objetos de controle do tempo – Inutilmente nos ajudam a medir, 

contar, quantificar, apresentar claramente as horas numéricas até as 
noções mais abstratas como grãos de areia ou quase imateriais como a 
luz. Confirmam a nossa mais secreta mentira: a de que o ano possui 
365 dias, e que estes mesmo dias possuem 24horas. Tiram proveito da 
rotação da terra, das disfunções eletromagnéticas, de nossas rotinas 
sempre carregadas e apressadas a ponto de não sermos mais capazes 
de distinguir o tempo da vida do tempo dos mecanismos artificiais. 
 

 
16. Objetos de proteção – Podem ser de proteção física e também 

espiritual. Os de proteção física agem sobre a integridade do corpo, 
enquanto os espirituais ou religiosos agem sobre as más influências, 
como olho gordo, mau olhado, inveja e pensamento negativo.  Os de 
proteção física costumam estar bem junto ao corpo, já os de proteção 
espiritual nem sempre. Normalmente encontra-se em oratórios, ou em 
pequenos nichos sempre acima das cabeças humanas e dependem não 
da matéria, design, e sim de gestos de crença e fé. 

 

 
17. Objetos náuticos  - Possuem matéria estranha, bóiam, deslizam, tem 

cores especiais para se destacar do azul do céu e do azul do mar, 
ajudando a criar uma divisa na linha do horizonte. São gelados e de 
textura antiaderente. Alguns têm a capacidade de fixar território em 
léguas submarinas, no entanto tiram proveito da maior força de 
liberdade: o vento.  

 

 
18. Objetos aéreos – São de altíssimo risco, pois são apaixonados por 

grandes distâncias.  Trazem a teimosia como maior característica, 
negam a gravidade e fazem sigilo do seu real peso. Parece que tudo 
começou com alguém chamado Ícaro.   

 

 
19. Objetos endoscópicos  -  Alguns são leitores de Julio Verne, e tem 

certo gosto por arte abstrata. São curiosos por natureza e costumam 
apostar antes de um diagnóstico. Ultimamente eles têm sofrido 
alteração em design e tecnologia, muitos deles até vêm manifestando 
certo descontentamento por não estarem sendo notados. Dar a ver o 
que nunca é visto e, no entanto não ser percebido, causa certa 
infelicidade. 

 

 
20. Objetos não identificados -  São tratados com certo desrespeito, 

muitos dizem que é pelo fato de não serem inteiros, completos, puros, 
ou o pior que pode acontecer: foram abandonados antes da conclusão 
do projeto. Vivem sem saber questões básicas: para o que serviriam? 
Quais utilidades teriam? De que forma contribuiriam à vida dos 
homens? Alguns dizem que os bólides que chegam à terra na verdade 
são objetos não identificados, que num vôo suicida sobrevivem 
mudando a forma e a matéria, sendo outro “não ser”, mas se dando ao 
luxo da própria condição autoral. 

 

 
21. Objetos que estragam -  Entre as Classes de objetos, são considerados 

subclasse ou uma classe inferior. Há também quem os acuse de 
falsificação.  Entre os humanos são considerados objetos com 



obsolescência programada, geralmente são os da moda, são os que 
fazem a engrenagem da economia rodar. Gostam de exibir quando 
insultados, suas carteirinhas, com logo e selos de garantia.  
 

 
22. Objetos que assustam – Normalmente os que mais assustam são 

aqueles não projetados para essa função. Falo das cristaleiras que 
abrem as portas sozinhas, dos rádios que mudam de estação por conta 
própria, ou TVs que ligam no meio da noite. Um abajur que pisca 
intermitentemente e pára quando vamos desligá-lo; espelhos os quais 
surgem manchas no seu avesso com formas estranhas;  imagens de 
santos pintados por artesãos com pouco domínio técnico; brinquedos 
velhos; guarda-roupas muito altos, tapetes dissimulados que trocam 
de lugar quando pisamos. Desconfiem, pois má índole também existe 
entre eles. 

 

 
23. Objetos que me lembro – Me lembro de um longo camisão que ao 

esfregar entre os dedos me fazia dormir. Me lembro de brincar 
debaixo de uma mesa de jantar oval e com pernas que brotavam do 
centro como raízes e que durante muito tempo me pareceu uma 
figueira. Lembro-me de uma merendeira de escola, principalmente do  
cheiro que ela tinha. Lembro-me de um diário que perdi a chave. 
Lembro-me de assistir TV na cama dos meus pais de cabeça para baixo. 
Lembro-me de ter queimado a beira de um tapete vermelho brincando 
com brasas na lareira. Lembro-me de um quadro de uma mulher de 
cabelos longos, que só via ao ter coragem de entrar num quarto cheio 
de guardados. Lembro da escrivaninha do meu pai e de passar nela 
longas tardes brincando... 
 

 
24. Objetos que não encontro -  O livro do Foucault As palavras e as Coisas 

perdido no meu escritório, o livro de Goethe A Nova Melusina,  
esgotado em todos os lugares, as luvas do inverno passado, uma 
aliança de noivado, um grampeador,  uma cadeira que as pernas 
dobram para dentro, uma mesinha de telefone, uma pequena maleta 
com um kit de coquetel...  

 

 
25. Objetos de pompa - Tratam-se de objetos de primeira classe, cinco 

estrelas. Existem para criar essa distinção, criar fronteira, lembrar o 
quanto se pode ser ou se é especial. São na maioria personalizados, 
numerados em poucas coleções, carregam timbres, siglas, brasões, 
selos expondo sua nobreza. São reluzentes, enfeitados, normalmente 
tem o ouro ou a prata como detalhe ou destaque maior da peça. Tem 
um certo gosto por estilo Luis XV e dizem que todos tem sotaque 
francês.  
 

 
26. Objetos que faltam – São incalculáveis, diversificados e de várias 

Classes. Normalmente surgem frente a um período de reforma 
estrutural no lar, ou reforma estrutural na ordem dos sentimentos. 
Muitos humanos evitando tais reformas vão aos poucos se nutrindo de 
pequenos gozos, comprando o que falta, mas não o que é 
absolutamente necessário. Esse objeto cumpre o papel de peça que se 
encaixa no desejo não saciado, seja ele da ordem que for.  

 

 
27. Objetos de tortura – Muitos ainda falam Latim, carregam a herança de 

gerações que foram se especializando na dor, na humilhação e na 



tristeza. Estão sempre a sós, nenhum outro objeto manifesta certa 
complacência com eles. Já eles, insistem em dizer os vários tipos de 
tortura existentes em objetos simples do cotidiano que se camuflam 
em costumes ou moda: são eles os saltos muito altos, espartilhos, 
sutiãs de ferro,  piercings ou até mesmo aquele espelho delator,  que 
revela o que deveria ocultar por pura gentileza.  

 

 
28. Objetos que eu inventaria –  Gostaria de inventar uma bicicleta que ao 

pedalar tocasse música ao mesmo tempo em que um pequeno farol a 
sua frente projetasse imagens. Gostaria de inventar uma cadeira-
telefone-máquina de escrever que conseguisse viajar no tempo e 
conversar com escritores do passado para confirmar a voz que escuto 
em seus textos. Gostaria de inventar uma casa para levar comigo numa 
mala de viagem. Gostaria de inventar uma roupa-casa com tecido 
impermeável para dias de chuva, podendo virar um bote em situações 
de alagamento. Todos eles existem agora! 
 

 
29. Objetos raros – Todo aquele cuja criação segue a lógica do exclusivo, 

ou os que tomados por essa aura se tornam singulares por algum 
acontecimento ou experiência atípica.  

 
 

 
30. Objetos que acompanham – São aqueles que dizemos não saber ficar 

sem, quando na verdade a recíproca também é verdadeira. Trata-se de 
objetos humano-dependentes, que precisam estar junto, muitos até 
sofrem de síndrome do pânico sugestionando o dono quando ocorre 
por ventura algum esquecimento. São as bolsas, maletas, óculos, 
notebooks, celulares, agendas, livros, casacos, canetas da sorte, ... 

 

 
31. Objetos moventes – São os que mudam de lugar com freqüência, seja 

por vontade humana ou por desejo nato de migrar. Em Santa Catarina 
existem casas que mudam de lugar, desnorteando os moradores das 
cidades, criando lapsos na memória visual e buracos na paisagem.  

 

 
32. Objetos que entristecem -  Esses são de dar pena e ocorre por muitos 

motivos: uns pelo tempo, quando desbotam ou perdem a cor; outros, 
que por tanto uso alteram até sua estrutura, deformando o que já foi 
sinônimo de beleza, como no caso de sofás desgastados, poltronas de 
braços puídos; outros ainda por abandono,  como é o caso dos 
brinquedos.  Certa vez vi em Buenos Aires uma banca de brinquedos 
velhos, após o êxtase de ver os inventos antigos, percebi a atmosfera 
de tristeza composta por bonecas chorosas, e ursos de olhos opacos 
sem brilho.  

 

 
33. Objetos que deformam  - São de um tipo bem comum e podem ser 

encontrados em várias classes ou ordens. Normalmente ocorre por 
vários motivos: por possuírem personalidade fraca,  por serem 
generosos em demasia, por não conseguirem dizer não, acabam 
cedendo tanto em favor do sujeito, que sua forma se altera, perdem a 
memória a ponto de não lembrarem seu desenho original. Passam a 
existir como um retrato ou matriz de um outro. Assim são as meias de 
nylon, sapatos, poltronas, casacos,...  No entanto, criam com o sujeito 
uma intimidade e cumplicidade extrema, o que causa inveja em alguns 
objetos.  



 

 
34. Objetos que não deram certo -  Não fiquem com pena, esses são raros 

e por serem assim viram lenda e são lembrados por gerações. Suas 
histórias são contadas em dias de chuva quando falta luz. Estão entre 
eles carros dobráveis, casas flutuantes, bicicletas voadoras, torre 
giratória que projeta mensagens no céu, máquina de colorir nuvens,... 

 

 
35. Objetos que se transformam - Viraram moda no séc. XX,  tudo deveria 

ser dobrável, escamoteável, versátil, com mais de uma função ou com 
o dom da invisibilidade.  Os canivetes suíços desenvolvido na virada do 
séx. XIX para o XX foram um dos precursores de tal tendência.  Existem 
também os que por insatisfação ou extrema necessidade passam a 
realizar outras funções ou funções combinadas às originais. É por 
exemplo o caso da escada-estante, cadeira-escada, sofá-cama, mala-
escrivaninha.  Há quem chame isso de casamento.  

 

 
36. Objetos de ilusão - Surgiram de uma forma mágica ainda não explicada 

satisfatoriamente. Há quem diga que tudo começou com o reflexo de 
escudos, projeções de sobra num teto de caverna, brincadeira de 
criança com a sobra de uma vela ou da percepção de um feche de luz 
no extremo escuro. A única certeza que se tem é de que um dia 
alguém percebeu que poderia manipular o que não é matéria. Viu que 
poderia criar imagens sem corpo e isso colaborou para que essas 
imagens projetassem o que há no interior dos homens. Nasceram 
máquinas fotográficas e logo depois cinematográficas. De sonhos, 
pesadelos e imaginações se nutrem esses objetos e, colaboram para 
lembrar que nada existe de fato, que tudo é na verdade invenção, que 
a vida precisa incessantemente ser inventada.  
 

 
37. Objetos óticos - Nasceram da constatação de nossa extrema miopia. 

Revolucionaram não só nossa forma de percepção das coisas, como 
apontaram nossa verdadeira escala frente ao universo. Os estudiosos 
dizem que eles complicaram nossos olhos, os tornando desejantes de 
ver cada vez mais e melhor. Cada época inventou um aparato 
compatível com sua crença no visível e na necessidade de superar até 
o que não era visível ao simples olho. Daí surgiram os telescópios, os 
microscópios, os endoscópios,... 
 

 
38. Objetos transacionais - São simples e ao mesmo tempo belos. São 

parentes dos Objetos de ilusão, pois sua utilidade está no caminho do 
meio,  em ser ponte entre interno e externo, o eu e o outro,diminuir 
distâncias, abrandar faltas e solidões. São incompletos ou tendem a ir 
se modificando, reduzindo, desaparecendo.  Certa vez,  houve um 
objeto que iniciou como camisola longa e terminou apenas como um 
punho de renda com botões de pérolas roídos. Para que serve um 
punho puído de camisola? Uma menininha diria: para a vida, mas 
principalmente para dormir bem. 
 

 
39. Objetos falsos -  Existem muitos, e há quem diga que fugiram do 

controle e que com o tempo tudo tende a tornar-se réplica, versão ou 
cópia barata. Todos temem chegar nesse ponto. Há também um outro 
entendimento sobre o significado da palavra falso junto a de objeto. 
Existem objetos que possuem falsa utilidade, escondendo assim a 



verdadeira função. Estantes, livros, esculturas, maletas, mesas, ... que 
na verdade são aparatos ou portais para compartimentos  ou outros 
lugares, que normalmente preservam escondido segredos e valores.  
 

 
40. Objetos que cheiram bem - Essa é mais uma característica do que 

propriamente uma classe, ordem ou família de objetos.  Possuem tal 
característica por despertar no usuário ou proprietário um prazer 
olfativo. Especialistas dizem que tal fato é pensado e arquitetado para 
despertar o desejo de consumo pelo novo, outros  já dizem ser um 
fator comum que vem em função dos materiais utilizados nas fábricas 
e presentes em objetos novos, mas vale lembrar que é sempre 
importante desconfiar dos objetos. Normalmente acontecem com 
objetos novos como: livros, roupas, caixa de lápis de cor, carros, ... 

 
41. Objetos de sinalização - Ajudam a chamar a atenção, alertar, isolar da 

paisagem algo de extremo perigo ou  que necessite destaque em 
tempo seguro. Dizem que foram criados quando o homem tomou 
consciência da sua incapacidade de perceber muitas coisas ao mesmo 
tempo.  Somos um corpo sensível e afetado constantemente por toda 
a sorte de interferências, o que nos torna distraídos, dispersos, 
fazendo da nossa falta de atenção um risco de vida. Há quem sofra em 
demasia desse mal.  
 

 
42. Objetos eróticos - São um tipo difícil de classificar. Existem famílias 

que são vendidas em casa especializadas, essas normalmente se 
destinam a uma manutenção mecânica ou não dos prazeres corporais 
e são tidos como vulgares ou de gosto primário. Os mais interessantes 
são os que conseguem com extrema sutileza e beleza despertar 
erotismo no sujeito. Houve um episódio de um homem que se 
apaixonou perdidamente por uma cadeira de palhinha velha e com 
defeito. Os especialistas dizem que na sedução dos objetos existem 
questões ainda inexplicáveis cuja indústria sempre tira proveito. 
Desconfiem!  
 

 
43. Objetos de representação -  São substitutos, precisam dar conta de 

uma presença impossível. Em alguns casos existem para lembrar de 
atos de fé, de amor, devoção, amizade, identidade, nacionalidade, ... 
revelando muito do sujeito que o utiliza e de certa forma lembrando a 
ele o tempo todo  uma carga de informação que sem o objeto seria 
impossível alcançar ou recordar.   

 

 
44. Objetos de suvenir - Talvez sejam os mais humanos de todos os 

objetos, pois surgiram de um dos sentimentos mais nobres que existe: 
a saudade. Os pesquisadores dizem que tudo começou numa 
despedida, e afirmam que foi Marcel Proust em 1913 o responsável 
por todo o desenvolvimento de um nicho de mercado destinado aos 
suvenires. Isso aconteceu quando comprovou pessoalmente o quanto 
certas coisas no mundo nos deslocam até quem amamos, ou à um 
momento em nossas vidas que o tempo se encarregou de apagar. 
Certos objetos conseguem criar essas pontes no tempo e no espaço 
garantindo de certa forma a busca de um tempo perdido.  
 

 
45. Objetos científicos - Acompanham a história do homem, mas se 

desenvolveram com ênfase a partir do séc. XII com a criação do 
método científico. Naquela época a crença na ciência e na exatidão das 



máquinas era absoluta, o que a própria história conseguiu comprovar o 
contrário. A certeza que se tem é que cada objeto científico 
desenvolvido altera nossa forma de ser e estar no mundo, modificando 
as percepções, as ações, os comportamentos. Somos de certa forma 
um produto daquilo que inventamos.  

 

 
46. Objetos de especialidades -  O próprio nome já diz, foram 

desenvolvidos para especialidades práticas e específicas de meios 
diversos. Desde Fórceps para partos até mesmo Curvex para fazer a 
curva em cílios postiços. São de uma beleza estranha e revelam a 
complexidade da vida inventada pelo homem.  

 
 
 

 
47. Objetos lúdicos - Esses são os mais felizes. A maioria deles tem a sorte 

de conviver com crianças ou adultos que não esqueceram o prazer dos 
jogos lúdicos e ainda sentem a necessidade de criar espaços de 
imaginação, desafio e lazer no cotidiano. Possuem o dom da partilha, 
são agregadores, gostam de reunir gente em volta. Adoram risadas, 
olhares de desafio, tensão criadora. Gostam de dizer que só eles tem a 
capacidade de nos fazer reduzir a idade.  

 

 
48. Objetos para piquenique - Quase ninguém sabe, mas são de extrema 

importância nos dias atuais. Eles tem o poder de fundar lugares de 
partilha, encontros num mundo onde o que predomina são os 
afastamentos, exclusões, solidões. Estimulam o encontro e a presença, 
ou seja, é preciso estar lá e vivenciar o momento.  São portáteis e 
possuem capacidade lúdica, despertando o desejo de reinvenção. 
Estão sempre preparados e atentos ao clima, às características da 
paisagem  como fauna e flora. Na maioria das vezes são coloridos 
doando mais alegria ao contexto inventado, o que historicamente tem 
despertado interesse de escritores, fotógrafos e pintores. Para 
Fernanda Gassen.   

 

 
49. Objetos desaparecidos - Não são uma classe, mas um tipo que reúne 

várias classes de objetos. Há quem diga que os lugares são 
responsáveis pelo desaparecimento, outros já culpam os homens por 
essa ação. Dizem que existem lugares como o Triângulo das Bermudas 
que consegue fazer um objeto de qualquer tamanho desaparecer e ser 
lançado para outra dimensão. Fico imaginando tais lugares, qual forma 
ou paisagem assumem por esse acúmulo? O estranhamento deve ser 
compatível às imagens de raio x de objetos estranhos encontrados no 
interior do corpo humano. Seria essa uma das dimensões?  

 

 
50. Objetos que ferem -  Não precisam necessariamente serem cortantes, 

podem ferir por trauma psicológico. É necessário frisar também  que 
qualquer objeto pode ferir desde que seja a intenção de alguém. 
Possuem tradição milenar e tiveram grande desenvolvimento na Idade 
Média. No final do séc XX, perceberam que alguns brinquedos 
poderiam causar danos graves e até mesmo riscos de vida às crianças. 
Desde  então, todos objetos passam por avaliação de risco, testes de 
resistência recebendo um selo de segurança e indicação de idade.  

 



 
51. Objetos que não existem - São aqueles que não foram inventados, o 

que existe muita diferença dos que ainda não foram fabricados. Tudo 
que é inventado jamais deixa de existir e as áreas da criação são 
muitas: ciência, arte, literatura, música,...No entanto os que ainda não 
foram fabricados apenas não existem no cotidiano do homem, mas 
existem em potência como ideia pronta à fabricação. São eles os carros 
voadores, máquinas de teletransporte para uso doméstico, máquinas 
do tempo, ... 

 

 
52. Objetos da literatura  – São muitos, na verdade infinitos e bem 

diversificados, dependem da fissura na realidade tomada pelo escritor. 
Todo objeto sonha em ser tomado pela literatura. Lá a utilidade é 
somente um traço de personalidade, o que conta é a forma com que 
são vistos o que acaba os libertando do duro fardo de sempre servir.  

 
 

 
53. Objetos perdidos -  São tristes, já dizia o poeta Mário Quintana. São 

aqueles que por descuido ou desatenção deixamos nos lugares mais 
ordinários. Existem classes que já reclamam de descuido, dizendo que 
o excesso de abandono já está gerando deformações nos objetos, 
fazendo os designer repensarem muito de sua estrutura. Já se pensa 
em guarda-chuvas embutidos em relógios, luvas como extensões das 
mangas de roupas, canetas com alças de pescoço, assim como os 
óculos com alça que solucionou em alto grau este problema. 

 

 
54. Objetos que assombram - Essa sensação pode ocorrer por vários 

motivos. Um deles pode ser pelo estilo, como é no caso dos Objetos de 
Estilo Gótico, por exemplo: eles são de grade escala, escuros e 
carregados de ornamentos de santos e anjos disformes, o que dá 
subsídio em demasia à imaginação. Outro motivo pode ser pela 
tamanha impregnação humana num determinado objeto. Pele 
humana, temperatura do corpo, respiração, são inúmeras as 
transferências de nosso corpo para um objeto ao longo do tempo, ao 
ponto de depois da morte do sujeito, quanto o vento bate no objeto, 
libera dele sons, sussurros, cheiros e até gemidos.  Não estamos mais 
aqui, ou somente não somos mais vistos, mas nossa presença estranha 
sempre permanece nas coisas.  
 

 
55. Objetos que projetam imagens - São maquinarias fantásticas e não 

falo apenas dos projetores de cinema, um dos objetos mais fantásticos 
já inventados pelo homem, mas de cartas de amor, poesia de 
qualidade, livros fabulosos , e até mesmo luminárias que por 
coincidência, o desenho de sua sombra revela formas vegetais, 
mulheres nuas ou monstros marinhos assustadores. Olhem bem para 
as coisas, reparem. 
 

 
56. Objetos que acabam -  Acabar é diferente de estragar. Os objetos que 

acabam são especiais, são os que participam tanto da vida humana que 
cedem sua pseudo vida, matéria e fôlego ao cotidiano. Acontece com 
certa recorrência de deixarem saudade, de marcarem profundamente 
a memória de humanos. São eles, travesseiros, chambres, cobertores, 
bonecas, ursos de pelúcia, sapatos, chapéus, camas, bolsas, blusas, 
mochilas... 
 



 
57. Objetos tecnológicos -  Todos os objetos carregam em si um forma de 

tecnologia. O problema acontece com o excesso delas. Os objetos 
tecnológicos no início usaram como justificativa para sua existência, a 
liberdade do homem, uma vida mais prática, mas leve e com menos 
trabalho.  Mas tanta tecnologia na vida vez com que não separássemos 
mais as horas de trabalho, das horas de descanso e lazer. Já estudam 
um objeto tecnológico capaz desfazer o stress excessivo do homem.  
 

 
58. Objetos que apóiam – Existem com vocação para a caridade, se 

conseguissem falar pronunciariam as mais reconfortantes palavras. 
Costumam habitar em ambientes acolhedores ajudando na 
manutenção dessa característica. Existem também os que apóiam no 
sentido de equilíbrio físico, ajudando no deslocamento do corpo ou na 
sua estabilidade. São eles as poltronas com abajur ao lado, almofadas, 
mantinhas, pantufas, bengalas, muletas, cadeiras de rodas...  

 
 

 
59. Objetos que armazenam - São de extrema responsabilidade e 

herdeiros de uma tradição milenar de formas de arquivamentos, 
preservação e narrativas da memória. São conhecidos como protetores 
e propagadores da história humana.  O disco Voyager Golden Record, 
por exemplo, foi lançado pela NASA ao espaço na esperança que um 
dia alguma forma de vida extraterrestre ou até vida humana do futuro 
distante, alcance informações importantes sobre a diversidade 
humana na terra. Mas nessa classe também entram os vidros de 
conserva, os refrigeradores, as cápsulas, LPs, os CDs, fitas K7, 
fotografias, filmes, ...  

 

 
60. Objetos de arte - São quase inclassificáveis, não fosse a origem 

marcada pela não utilidade. São irredutíveis à definições, são 
polissêmicos, alguns são efêmeros e outros eternos, mas todos 
ampliam a forma do homem entender a si mesmo e ao mundo, por 
isso alcançam preços exorbitantes impulsionados sem dúvida pelas leis 
do mercado e do sistema da arte. Piero Manzoni, por exemplo, foi o 
inventor de objetos que colocavam o sistema de mercado em cheque e 
que ao mesmo tempo tirava proveito das regras dele.  

 

 
61. Objetos de fundação de território – São importantes auxiliares em 

demarcação de lugares. Dependem, é claro, de uma equação 
tradicional, formada pelo que funda realmente um lugar: a ação-
contexto-experiência humana, ou melhor, um espaço praticado. Onde 
ocorrem as práticas marca-se um laço com a terra, seja raiz, texto, 
canto, casa, ou barraca, é ali, exatamente ali, que se torna necessário 
manifestar o acontecimento. Bandeiras, bóias, postes, obeliscos, 
bustos, placas, faróis. 

 

 
62. Objetos de culto -  São mimados, egocêntricos, gostam de ser o centro 

das atenções, estão sempre sobre mesinhas centrais, altares e 
prateleiras altas em destaque. Dizem que se aproveitam da fé humana, 
idolatrias e também de amores platônicos. Variam de imagens de 
santos, relíquias, a busto de imperadores e até pôsteres da Madona. 

  

 
63. Objetos de acampamento - São leves, portáteis, escamoteáveis  e 

existem para acolher e preservar quem acampa. Precisam reconstituir 



com poucos elementos as funções mais importantes de um local de 
vida: comer, dormir, confraternizar, preservar a higiene,...  inventar 
uma forma de vida. 

 

 
64. Objetos urbanos – São vários, contribuem no controle dos fluxos, na 

sinalização da cidade, nas poucas áreas de lazer, mas na maioria das 
vezes possuem problemas de projeto, causando o contrário do que 
deveriam exercer. São eles semáforos, placas de sinalização, bancos de 
praça, esculturas, ... 

 
 

 
65. Objetos que capturam – São iscas, possuem desenho tão fascinante 

que nos roubam de imediato para seu entorno ou interior. Há os que 
assumidamente se assumem como captores, como as redes de pesca, 
caniços, arapucas, ratoeiras, ..., mas alguns, é válido ressaltar, são de 
índole questionável.  

 

 
66. Objetos de desmanche  - São como sobreviventes de guerra, carregam 

uma dor no olhar e trazem em si marcas, muitas delas irreversíveis. 
Nanda é mais infeliz do que chegar  nesse estado. A não ser que se 
trate de suas subclasses que são os fragmentos, os restos e as sobras.  
Esperam pelo dia que alguém veja neles a solução de algum problema, 
ou a peça que faltava para compor ou recompor uma máquina ou 
trabalho. Esses dias eles chamam de Redenção.   

 

 
67. Objetos fúnebres -  O acontecimento da morte costumava ser algo 

extremamente forte e importante na vida das famílias. Prestar 
homenagem, dando ao morto honras pela vida vivida era muito além 
de uma obrigação, um motivo de expurgar também qualquer dívida 
moral que houvesse com o falecido. Arranjos florais, corbeilles 
enfeitadas, fitas rochas com mensagens em dourado, caixões com 
relevos de anjos, túmulos com esculturas personalizadas, epitáfios em 
baixo e alto relevo, traduziam o valor à vida através das honras à 
morte. O séc. XX com seu furor minimalista, transformou os túmulos 
em simples pedras no chão com um número como código do morto. O 
silêncio das formas atuais refletem o silêncio da morte.  

 

 
68. Objetos pré-fabricados – Foram a febre dos anos 20, seduzidos pela 

linha do "faça você mesmo".  Ao seguir a tendência fordista de 
reproduções em série, muitas mesas, armários, bancos e até mesmo 
casas, eram esquematicamente projetados e fabricados para serem 
montados com eficiência por seus proprietários.  Há quem reclame de 
tanta elaboração, pois o erro, o acidente, a falha e a bagunça são 
fundamentais à vida humana.  
 

 
69. Objetos de acordar – Os que acompanham os primeiros ritos do dia. 

Alguns são sonoros, como os sinos, rádios, despertadores, mas 
também tem os chinelos, urinóis, espelhos, jarros, bacias, toalhas, 
escovas de dentes, escovas de cabelos... 

 

 
70. Objetos sazonais – Dependem da trajetória da Terra, dos ritmos de 

solstício e equinócio e com isso a definição das estações do ano. 
Variam conforme o clima de primavera, verão, outono e inverno. 



Podemos nomear:  Capas de chuva, galochas, lenços para o cabelo, 
biquínis, chinelos de dedos, mas também as roçadeiras, semeadeiras, 
ventiladores, estufas... 

 

 
71. Objetos de costura - Possuem o dom de construir, reconstruir, agregar, 

suturar, fechar, unir... Variam de forma e tamanho. Há os 
extremamente tecnológicos com fins industriais até os mais simples e 
manuais. Com o tempo desenvolveram técnicas especializadas de 
costura variando os tipos de pontos, até mesmo costura invisível. 
Tamanha foi a trama de linha e pontos, que perceberam que essa ação 
poderia virar desenho, texto, caminho bordado.  

 

 
72. Objetos de ficção -  Todos os objetos são ficcionais por natureza, pois 

são invenções humanas. Existem, é claro, aqueles com mais 
predisposição para ficção. São as malas, baús, caixas, porta-jóias, caixas 
de música, caixão, fotografias, arquivos, livros, armários com fundo 
falso ...  

 

 
73. Objetos de construção – Todos, absolutamente todos os objetos são 

construtores de lugares, de experiências, de ações e de reações, mas 
existem os auxiliares de trabalhos de construção, os que já nascem 
com essa incumbência, são eles:  pás de pedreiro, serrotes, martelos, 
pregos, furadeiras, carrinho de mão, betoneiras, britadeiras. 

 

 
74. Objetos de escrever - Há quem escreva sem utilizar um instrumento, 

mas necessita de um suporte para a memória. Canetas, lápis, pincéis, 
bicos de pena, giz de cera, giz de quadro, giz pastel, máquina de 
escrever, computador...Todos, absolutamente todos eles, funcionam 
como uma espécie de funil, por eles passa a matéria a ser escrita, 
funcionam como próteses, extensões da mão. São passagem do 
pensamento para o mundo, se depositando nos suportes, como folhas 
de papel, diários, cadernos, couro, tecido, madeira, ferro, pedra...  

 

 
75. Objetos portáteis -  Nasceram do nosso desejo de mobilidade, da 

nossa necessidade frequente de viajar . Dizem que sofrem do mal da 
pressa,  odeiam ficar guardados, pois não sabem parar. Sofrem ao 
permanecer muito tempo no mesmo lugar, a não ser que seja ao 
contar uma história, isso fazem como ninguém.  

 

 
76. Objetos da filosofia – São muito mais que objetos, são dispositivos 

para pensar o mundo. Existem vários, um exemplo é a explicação do 
que pode ser uma jarra para Martin Heidegger, filósofo que ao pensar 
o conceito de “coisa” redescobriu os objetos. Muitos objetos de arte 
dividem essa Classificação com a Filosofia, muitos filósofos utilizam 
objetos de arte para pensar-criar conceitos.  

 

 
77. Objetos de previsão - Indicam o que ocorrerá, são quase oráculos, 

sugerem precipitações atmosféricas, movimentos de corpos celestes, 
conseguem criar um modo de perceber a aproximação da ocorrência 
de um eclipse... São muito antigos, uma sabedoria passada de geração 
em geração,  de objeto para objeto. Hoje em dia são na maioria em 
tecnologia de ponta, tal a necessidade que o mundo atual exige de 
acompanhamento do clima, do movimento dos ventos, da suba das 



marés e do tremor de terras... 
 

 
78. Objetos cartográficos - São maquinarias adoráveis, muito sensíveis, 

divertidas, cheias de histórias de estrelas que desapareceram, vulcões 
extintos, terras submarinas. Os mais tradicionais adoram mitologia ou 
astronomia, mas há os que se nutrem dos relatos de cidadão simples, 
lendas locais, percepções espaciais de crianças, sons, cheiros, 
temperaturas e ventos dos lugares. Alguns são diurnos, outros 
permanecem acordados durante uma noite inteira, dizem que esses 
são os mais sonhadores.  

 

 
79. Objetos de coleção - Existem de todas as classes, basta um humano 

decidir o nicho de coleção, que lá se inicia uma grande lista. Uma 
procura insaciável até o encontro pela peça chave, pelo mais raro, pelo 
mais estranho, o que foi de alguém importante... Dizem que sofrem de 
excesso de auto-estima, são mimados, tem mania de limpeza. 

 
 

 
80. Objetos classificatórios  - São na maioria das vezes quadradinhos, 

seguindo uma forma geométrica exata.  Sabem o aniversário de todo 
mundo, assim como o signo, o tipo de sangue, a raça, a escolaridade... 
Adoram soletrar e são muito organizados. Tamanha obsessão pela 
exatidão inexistente no mundo dos humanos, leva esses objetos ao 
estado de surto. Quando isso acontece, pastas, fichas, cadastros, 
verbetes, dicionários inteiros e até as enciclopédias se misturam, 
alterando as histórias, definições, anulando a fixidez das Classes, 
criando as subordens. Dizem que é assim que crescem para dentro.  

 

 
81. Objetos de desejo - Não são especificamente uma classe, ocorrem em 

várias delas. Sabe-se que  tal  objeto ocorre quando um humano por 
motivos desconhecidos é tomado de extrema paixão por algum objeto. 
Tal paixonite é saciada temporariamente pela posse do objeto, até que 
venha uma nova paixão. São felizes, extremamente amados por algum 
tempo, depois acabam no esquecimento. 
 

 
82. Objetos bélicos  -  Pontiagudos, cortantes, pesados, velozes, quentes, 

explosivos, com frenquência violentos, são de difícil convívio. São 
tristes, de presença tensa e pesada.  Já foram, antigamente, muito 
considerados no interior dos lares. Ficavam visíveis, ostentavam sua 
força e poder. Atualmente são recolhidos e prensados para o controle 
da violência.Tal ato simbólico ilustra uma tentativa de tornar 
desinteressante esses objetos, mas não altera o comportamento do 
homem, que é naturalmente violento, e não modifica o mundo que 
extremamente desumano. 

 

 
83. Objetos de afeto - São repletos de ternura e por isso duram muito 

tempo, nem que seja um pedacinho do que foram. Correntinhas com 
pingente de medalhão com fotografia dentro, anéis de noivado, cartas 
de amor, cartões de aniversário, ursinhos de pelúcia, camisetas com 
assinaturas de colegas, fotografia de formatura, álbum de infância ... 

 

 
84. Objetos de festa -  São coloridos, brilhantes, tagarelas, com motivos 

temáticos  diversificados. Normalmente são de plástico, papel  e 



descartáveis. Adoram induzir ao consumo de bebidas alcoólicas 
tornando o sujeito embriagado com rapidez, e se desculpam dizendo 
que é culpa do espírito festeiro de Dionísio presente na atmosfera que 
eles criam.  

 

 
85. Objetos de sonho - São objetos de fronteira, estão aqui no real, mas 

nos acompanham ou nos arremessam ao mundo dos sonhos. Muitos 
trabalhos de arte se enquadrariam nesse perfil.  Tatlin, Duchamp, 
Salvador Dali e outros surrealistas criaram muitos objetos de sonho.  

 

 
86. Objetos melancólicos - Carregam certa “atmosfera” meditativa, 

causam esse clima à sua volta, nos fazem lembrar de outros tempos. 
São reverberadores de memórias, são como seres mitológicos, belos, 
fortes, mas com os pés voltados para trás. Só falam do que viveram, 
por vezes com certo pesar, outras vezes com tom honroso e altivo 
como um bravo herói de  guerra.  
 

 
87. Objetos lugares – São objetos com a capacidade de acolher de tal 

forma que dão início a um lugar. São objetos em que gostamos de 
estar, ficar, permanecer, onde  conversamos, recebemos os amigos, 
fazemos  prolongar o clima acolhedor.  
 

 
88. Objetos de deriva - São estranhos, tem o hábito de se perder em meio 

de uma conversa perguntando:  Onde é que estávamos mesmo? Por 
outro lado, estão sempre prontos para embarcar numa caminhada, 
viagem longa ou curta e de forma completamente improvisada, sem 
planejamento algum. Sabem viver solucionando adversidades, 
superando qualquer obstáculo, aceitando a realidade ou reconstruindo  
a partir ela.  
 

 
89. Objetos de inserção - São dispositivos invasores, não são do lugar, mas 

conseguem fazer o lugar aparecer, se revelar por ativação de áreas 
mais isoladas, esquecidas. Utilizados por várias classes, variam desde 
objetos bélicos, dispositivos portáteis de camelôs, objetos eróticos, 
sondas endoscópicas, objetos de arte... 

 

 
90. Objetos inventariados por artistas – São todos os objetos cotidianos 

que fazem parte de algum trabalho de artista, seja coleção, inventário, 
lista, instalação, objeto-lugar, objetos-inventados. Essa Classe já se 
encontra em processo de levantamento de espécimes. Em breve 
teremos aqui a lista provisória, sempre. 

 

 
91. Objetos para experiências -  Aventureiros, só pensam no presente, no 

entanto fazem mil planos e projetos.  São ótimas companhias e sabem 
aproveitar cada momento. São excelentes contadores de histórias e 
gostam de ouvir, para isso possuem um calma e brandura invejáveis 
como se o tempo com eles passasse mais devagar. Um deles me disse 
quem os inventou foi Walter Benjamin.  

 

 
92. Objetos secretos - Há quem esconda objetos e os transforme em 

objetos secretos, mas também existe uma classe de objetos 
desenvolvidos para serem ocultados dentro de outros, guardarem-se 
com facilidade e rapidez. Dizem que tudo isso começou com as 



 

invasões dos Bárbaros.  
 

 
93. Objetos inúteis - Não servem para nada, nem mesmo ao gozo estético, 

poético, são a Classe mais criticada dos objetos, por serem 
adulteradores de uma honra milenar de convívio humano através da 
utilidade. São baratos, poluidores e muitos deles são realizados por 
mão de obra escrava. No momento atual a maioria vem da China.  
 

 
94. Objetos luminosos -  Alma de vaga-lume, possuem uma beleza 

hipnotizante. Existem em várias Classes, dos  satélites que cortam o 
espaço em  noites sem lua até lampadinhas de árvores de Natal. Até 
hoje ninguém explicou nosso estranho encantamento pela luz, nem 
mesmo eles.  
 

 
95. Objetos de época -  São a paixão dos historiadores, pois impregnados 

pelo seu tempo conseguem traduzir o pensamento da época. São 
como pontes ao passado, enigmas que revelam desde modos de vida 
até as crenças possíveis sobre a existência no mundo.  
 

 
96. Objetos inclassificáveis  - São mágicos, nos roubam as palavras, nos 

tomam o pensamento por minutos, somos deles naquele momento. 
São raros, não se enquadram em Classe alguma, indo parar nas listas 
dos objetos de arte e por vezes são de lá mesmo, mas transitam entre 
o impronunciável, inclassificável e uma leitura provisória, nunca 
totalizante enquanto objeto de arte.  
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