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R e s u m o

A pesquisa Aquilo que nos cerca, aquilo que cercamos: abrigo, matéria e afeto, 
desenvolve-se tendo como foco minha produção artística que tem como 
principais procedimentos a apropriação e justaposição de elementos na 
constituição de instalações e objetos. Trata-se da minha relação com ma-
teriais e objetos que surge através de questões afetivas ligadas à memória. 
O presente estudo visa a análise desta produção a partir de  três questões 
principais: o sentido do abrigo e do habitar, que estão relacionados às me-
mórias da casa natal e experiências vindas da infância, representadas pela 
casa, o quintal, a cidade e a cabana. A apropriação e a bricolagem, que 
surgem como procedimentos operacionais que associo à ideia de pertenci-
mento e afeto. A materialidade, ao constatar a precariedade dos materiais, 
que tende a uma efemeridade e transitoriedade da obra.

P a l a v r a s - c h a v e :  Infância, abrigo, apropriação, matéria, instalação, ob-
jeto
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A b s t r a c t

The research, What surrounds us, what we surround: shelter, material and af-
fection, develops focusing on my artistic production whose main proce-
dures of  appropriation and juxtaposition of  elements in the constitution 
of  facilities and objects. It concerns my relationship with materials and 
objects that arises through affective questions to memory. This study aims 
to examine this production from three axes guiding: a sense of  shelter 
and dwell, which are related to the birthplace memories and goings chil-
dhood experiences, represented by the house, the yard, the city and the 
hut. The appropriation and bricolage, arising as operating procedures that 
I associate the idea of  belonging and affection. The materiality, to attest 
the precariousness of  the material, which tends to an ephemerality and 
transitory of  the work.

K e y - w o r d s :  Childhood, shelter, appropriation, material, installation, ob-
ject
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Algumas considerações

Aquilo que nos cerca, aquilo que cercamos: abrigo, matéria e afeto é o título de 
minha dissertação. Sobre “aquilo que nos cerca”, poderiamos dizer que se 
trata das coisas que estão a nossa volta, que nos rodeiam. Nisso, dependendo 
do modo como nos relacionamos, estas coisas podem assumir a forma de 
uma barreira que prende, ou de uma barreira que nos protege: a prisão ou 
a casa. Em meu trabalho, elas tornaram-se casa. Mas para pensá-las como 
casa, é necessário antes entender que estas coisas, além de estarem a minha 
volta, estão também em mim e me constituem. Sem esta dupla presença 
dos objetos e espaços, do dentro com o fora, não se firma  esta relação de 
pertencimento. As relações com os materiais, objetos, imagens e memórias 
que compõem meu repertório pessoal e artístico, são também dessa ordem. 
Estou neles e eles estão em mim, eu os habito e eles me habitam.

É partindo desta constatação que evoco a figura da casa. Esta casa que é 
uma casa de estrutura simples, sempre com quatro paredes e telhado de 
duas águas, esta casa que segue o mesmo formato de minha casa natal, é 
a casa que está em mim. Em sua simplicidade e objetividade formal, esta 
casa é a configuração precisa, ao mesmo tempo indefinível e complexa, 
daquilo que está na sua essência: o habitar. Ela é a manifestação do meu 
desejo  e da minha urgência em habitar. 

Uma casa ao mesmo tempo real e imagética,  pois revela duas instâncias 
de minha vontade: a de estar nas coisas que estão a minha volta em meu 
processo de criação, e do resgate de um passado, da infância, do lar natal.

Sob uma perspectiva existencialista, o ser constitui-se essencialmente das 
coisas que o cerca, que lhe estão próximas, que lhe são familiares. A casa 
surge então como metáfora espacializada da existência do ser, torna-se a 
manifestação da vida do próprio sujeito que nela se insere. A casa evocada 
por mim é a materialização e formalização de minha experiência afetiva 
com  as coisas que me rodeiam, que meu ser habita ao mesmo tempo em 
que se encontram abrigadas em mim, seja através da memória, ou no meu 
contato diário através do fazer artístico. 

Os elementos que constituem minha poética surgem do contato que me 
ativam memorias e sentimentos. Desse modo, vejo-me não somente como 
um colecionador de objetos, mas como um colecionador de afetividades. 
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Walter Benjamin1, já dizia que entre o colecionador e seus pertences, sempre 
existe uma forte relação afetiva e amorosa, que extrapola a funcionalidade 
e objetividade das coisas. Uma relação que ativa sentimentos e lembranças 
de lugares, tempos, pessoas. Revivo no elemento apropriado as mais 
etéreas das relações.

Em meu processo, os materiais são diversos: jornais, papelão, terra, 
brinquedo, vídeos e fotos antigas, plantas e argila. Os modos de produção 
e apresentação também: dobraduras, modelagem, apropriação, instalação, 
fotografia, vídeo. Em meio a esta profusão de componentes e possibilidades 
que habitam meu processo, na seleção desses elementos e no modo como 
são apreendidos por mim, fruto também de uma visível diversidade ao que 
se refere a origem, função, forma e materialidade, todos, inseridos em uma 
teia de relações, convergem para um mesmo ponto, ao mesmo tempo em 
que se conectam entre si. O elo que os interliga é a memória, que os religa 
a mim. Sou eu, portanto, o ponto de convergência.

Assim, ao invés de casuais e aleatórios, estes objetos respondem a 
certa especificidade e particularidade que são da ordem do afeto e do 
pertencimento. A argila é crua, como era nas minhas esculturas produzidas 
na infância, quando, uma vez ao ano, minha mãe ou minha avó as traziam 
dos barrancos do rio de uma cidade distante. O jornal sempre é o de minha 
cidade natal, que regularmente meus parentes me enviam. A madeira e 
o papelão estão ligados a minhas construções na infância, quando já me 
apropriava de materiais diversos com a intenção de ressignificá-los na 
forma de brinquedos e brincadeiras. A terra, seja ela de qualquer terreno, 
em qualquer lugar, sempre me leva ao quintal da infância.

A casa, o quintal, a rua, juntamente com seus componentes, que antes 
eram, para mim, apenas alguns espaços a mais para brincar, hoje existem 
como elemento de desejo, e é movido pelo desejo em resgatar suas 
temporalidades que os busco em meus trabalhos.

Em O caminho do campo2, o filósofo Matin Heidegger compõe o cenário 

1    BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas II. Rua de mão única. São 
Paulo: Brasiliense, 1987.

2    HEIDEGGER, Martin. Sobre o problema do ser, O caminho do Cam-
po. São Paulo: Livraria duas cidades, 1969. 
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de sua infância e juventude, evidenciando uma relação de afeto em seus 
relatos sobre o menino vivencia as particularidades do campo, das colinas, 
dos rios que correm e que o fascinam. Em minha poética, sinto-me como se 
estivesse constantemente buscando a formação do meu próprio caminho 
para o campo, construindo-o e ao mesmo tempo percorrendo-o. Nisso, 
o meu caminho do campo emerge de determinados anseios e escolhas: 
de abrigar-me no quintal de terra que só o subúrbio possui, para fugir 
das perturbações da cidade grande; optar pela leveza da infância em 
contrapartida às vivências alienantes do adulto; e buscar o abrigo que me 
protege do caos. O menino por trás de meus trabalhos cresceu brincando 
descalço sob os ipês e oitis, sobre as mangueiras e goiabeiras. Este menino 
construiu seu próprio rio cavando na terra o curso das aguas que vinha da 
torneira. Este menino também habitou intensamente a rua. A rua, como 
o seu quarto, era lugar de devaneios e dispersões que ficavam registadas 
nos desenhos sobre o asfalto, nas brincadeiras de esconde-esconde, nas 
deambulações despreocupadas pela madrugada. 

Diante de diversas imagens, formas e matérias que compoem meu 
repertório, todos, inseridos em uma espécie de teia de sentidos, se 
interpenetram numa cadeia rizomática de pertencimentos: nisso, a terra 
também é casa, as platas, cidade, a argila é família, e a rua, papelão. Desse 
modo, cada elemento resgatado por mim, traz em si a dualidade de ser 
parte e ser todo, de ser uno e ser múltiplo. Em meus trabalhos, tornam-se 
fragmentos.

Entende-se por fragmento a porção retirada de uma totalidade que gera 
uma fenda, uma brecha no corpo fragmentado que gera uma quebra na 
harmonia e na simetria natural, que leva à incertezas e inquietações, ao 
mesmo tempo que abre espaço para caminhos e possibilidades criativas.  
Em minha prática, estabeleço uniões entre objetos, materiais e formas. No 
contexto da obra, estes adquirem novos sentidos no contato entre eles, na 
inserção em um contexto de trocas simbólicas, materiais e formais. Mas 
este novo sentido, que pode ser múltiplo para cada um que o experiencia, 
não é determinado de antemão, mas se constitui no próprio gesto de 
resgatar, juntar e ressignificar. 

Cada uma das partes que compõem o todo do trabalho, traz em si memórias 
especificas ou não, que me conectam à tempos e lugares diversos. Diante 
do encontro de diferentes tempos, espaços, formas e condições, a obra 
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tornar-se opaca a uma possível leitura representativa ou metafórica. 
Assim, o trabalho, em sua presença mais imediata, torna-se, ele mesmo, a 
manifestação própria de sua experiência no mundo. Não é a representação 
do antes, mas marca a contingência de tempos passados na urgência de 
sua atualidade. Demarca o transitório, pois está sempre em construção 
e desconstrução: torna-se efêmera e, portanto, viva, em seu incessante 
movimento. Neste jogo de presença e ausência, o trabalho se manifesta   
na convergência de tempos e espaços que me conduzem à eteriedade de 
minhas memorias passadas e me firmam na imediatez da matéria.

Esta transitoriedade da obra torna-se evidente na fragilidade que envolve 
meus trabalhos, pois muitos dos materiais utilizados por mim são detentores 
de uma precariedade e vulnerabilidade natural no que diz respeito à sua 
materialidade, assim como à sua estruturação e  na sua relação com o meio. 

A transitoriedade do material e o caráter provisório do trabalho evidenciam 
certos aspectos inerentes ao corpo obra, porém, esta suscetibilidade 
mostra-se também como detector que capta e denuncia o espaço que o 
cerca com todas as suas desavenças. Ou seja a obra surge como um fóssil 
que se revela no contato entre o objeto e seu meio, demarcando um evento, 
uma ação, um gesto. Desse modo a obra manifesta-se como um evento, um 
fenômeno ativo que modifica e se modifica constantemente. A obra vive. 

Os capítulos

Com base nas reflexoes sobre memória, apropriação e materialidade, a 
presente pesquisa estrutura-se em três questões principais: o sentido do 
abrigo e do habitar, que está relacionado às memórias da minha cidade 
natal e experiências vindas da infância. A apropriação e a bricolagem como 
procedimentos que estão intrincados à ideia de pertencimento e afeto. E a 
materialidade, ao constatar a precariedade dos materiais, que tende a uma 
efemeridade e transitoriedade da obra. 

O primeiro capítulo desta dissertação, intitulado Capítulo Imagético: 
trabalhos, processo e documentos, é constituído exclusivamente de imagens 
dos trabalhos realizados por mim acompanhados de suas informações 
técnicas e registros do processo de criação. Tal capítulo pode ser acessado 
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antes, durante e após a leitura do texto.

No segundo capítulo, onde se inicia o texto, minha intenção é a de 
desenvolver um resgate das motivações primordiais que envolvem meu 
processo criativo e abordar o conceito de abrigo que permeia minha 
obra. Tais intenções está diretamente relacionada a minha relação com 
a cidade natal, esta que surge em meus trabalhos em diversas formas 
que acontecem simultaneamente, seja na configuração das ruas da cidade 
em minhas instalações, nos objetos ou mesmo nos materiais. O capitulo 
divide-se em três tópicos que se inter-relacionam: o primeiro intitulado 
Um lugar de afeto: a infância e a terra natal, aborda as minhas memórias 
pessoais como ativador do meu processo criativo. O segundo, Imagem do 
habitar: a Casa, trata especificamente da recorrente representação da casa 
em meus trabalhos, relacionando ela com a questão do habitar. No terceiro, 
Pequenos e grandes abrigos: da cama a rua, abordo o sentido do abrigo que vai 
desde os pequenos espaços para o corpo, até as experiências com o quintal, 
a rua e a cidade. 

No terceiro capítulo, Resgate de coisas minhas: a construção de sentidos pela 
apropriação, coleção e fragmento, irei abordar a apropriação como método 
de ressignificação pensando-a também como parte das relações de troca 
e pertencimento que estabeleço com os elementos que circundam meu 
processo criativo. No primeiro texto desse capítulo, intitulado Apropriações 
e rupturas, farei um resgate histórico da apropriação na arte moderna e 
contemporânea, com a finalidade de contextualizar minha produção no 
cenário artístico atual. Em seguida, no subcapitulo Apropriar, pertencer, 
habitar, trarei a apropriação como princípio que envolve o próprio ato 
criativo, associando a questão do habitar que se estabelece nas relações 
de pertencimento com os elementos apripriados. Ao final em A bricolagem: 
união de fragmentos afetivos, abordarei a bricolagem como uma estética dos 
fragmentos no desenvolvimento de meus trabalhos.

O quarto capítulo, Corpo volátil: entre a precariedade e o cuidado, irei tratar 
da fragilidade que envolve os materiais usados por mim. Primeiramente, 
em Do durável ao precário / do mármore aos galhos secos, farei um resgate 
sobre a durabilidade e precariedade dos materiais, focando especialmente 
na poética dos artistas da arte povera italiana, movimento que estabeleço 
certos diálogos em meu processo. No segundo subcapítulo, A fugacidade 
do material e sua percepção, será tratada a percepção que temos das coisas 
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através da ação do tempo sobre a matéria. No terceiro, intitulado O 
precário da matéria, irei tratar dos materiais recorrentes em meu processo 
criativo que detém uma condição de precariedade e transitoriedade ligadas 
à matéria. Em seguida, em Obra, espaço e espectador: a fragilidade do contato, 
abordarei como a precariedade dos materiais influencia suas relações com 
o meio ao qual se inserem, que envolve desde a presença do espectador, 
até as ações naturais do meio. Por fim, em Apropriação e fragilidade, e em A 
necessidade de um cuidado, tratarei dos motivos que me levam a selecionar 
materiais detentores de determinadas características, que envolve as 
experiências vindas da infância com a apropriação de materiais em sua 
maioria precários para determinados fins, e a minha própria vontade de, 
através da fragilidade, me exigir um cuidado que revela uma relação de 
intimidade com o material.
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I
CAPÍTULO IMAGÉTICO: TRABALHOS, PROCESSO E DOCUMENTOS 



fig.01
Lugar Inesquecido
Caixas de madeira e brinquedo de madeira 
110 x 100 100 cm (aprox.)
2011



fig.02/03
Lugar Inesquecido (detalhes)



fig.04.
Mudas que crescem para dentro

Plantas, terra, sacos plásticos e fotografias
Dimensões variáveis

2014



fig.05. Mudas que crescem para dentro (detalhe)



fig.06-09. Mudas que crescem 
para dentro. (Processo)



fig.10
Em-terra
Terra e carrinho feito de terra
110 x 110 x 16 cm
2012



fig.11. Em-terra (detalhe)



fig.12
Patas de vaca

folhas de diversas plantas
90 x 70 cm

2015



fig.13. Patas de vaca (detalhe)



fig.14-17. Patas de vaca 
(processo)



fig.18
Casa caiada
Argila crua, cal e pigmento
20 x 18 x 17,5 cm e 22 x 19 x 14 cm
2015



fig.19/20. Casa caiada (processo)



fig.21-24. Coleta de barro para utilização em trabalhos. 2014



fig.25. Terra (documento de trabalho)



fig.26
Domus Tomentosa
Tomento das folhas de oiti
4,5 x 4 x 5 cm 
2015



fig.27/28. Domus Tomentosa (processo)



fig.29
Sem título (série 
Corpo volátil)
Papelão micro-ondu-
lado e brinquedo de 
plástico
2 x 4 x 2,5 cm
2013

fig.30
Sem título (série 
Corpo volátil)
Papelão micro-ondu-
lado e brinquedo de 
plástico
7 x 7,5 x 6,5 cm
2013



fig.31
Sem título (série Corpo 

volátil)
Papelão micro-ondulado 
e brinquedo de plástico

6 x 11 x 4 cm
2013

fig.32
Sem título (série Corpo 

volátil)
Papelão micro-ondulado 
e brinquedo de plástico

4 x 2,5 x 3 cm
2013



fig.34
Sem título (sé-
rie Corpo volá-
til)
Papelão mi-
cro-ondulado 
e brinquedo de 
plástico

fig.33
Sem título (série Cor-
po volátil)
Papelão micro-ondu-
lado e brinquedo de 
plástico
4 x 2,5 x 3 cm
2013



fig.35
Sem título (série Corpo 

volátil)
Papelão micro-ondulado 
e brinquedo de plástico

4 x 2,5 x 3 cm
2013



fig.36
Casulo

Colchão, cobertor, travesseiro
4 x 2,5 x 3 cm

2013



fig.37. Casulo (detalhe na noite)



fig.38. Quintal (documento de trabalho)



fig.39
Ruas para adormecer

Fibra sintética
Medidas variáveis

2015



fig.40. Ruas para adormecer (detalhe)



fig.41-43. Ruas para adormecer (processo)



fig.44
Estâncias

Terra e dobraduras de jornal
280 x 185 x 13 cm

2014



fig.45. Estâncias (detalhe)

fig.46. Estâncias (processo)



fig.47. Rua de minha casa no jornal de 
Lucélia. Oitis plantados na calçada 
(documento de trabalho)



fig.48
Trilhas de barro

Peças de argila cruas
Medidas variáveis

2015



fig.49. Trilhas de barro (detalhe)



fig.50
Nadja

Caixa de madeira, vídeo e fotografia
22 x 19,5 x 19 cm

2014



fig.51-53. Nadja (detalhes)



fig.54
Guga

Caixa de madeira, fotografia e luz elétrica
49,5 x 23 x 17 cm

2015



fig.55. Guga (detalhe)



fig.56
Quintal

Caixa d’água, terra e plantas
110 x 95 x 240 cm

2014



fig.57
Cumulopaina
fibra do fruto de paineira
4,5 x 4,5 x 7 cm
2015



fig.58-60. Cumulopaina 
(processo)



fig.61
Paisagens va-porrosas
Colagem com folhas de jornal
15 x 10 cm
2014



fig.62
Paisagens va-porrosas

Colagem com folhas de jornal
10 x 15 cm

2014



fig.63
Paisagens va-porrosas
Colagem com folhas de jornal
15 x 10 cm
2014



fig.64
Paisagens va-porrosas

Colagem com folhas de jornal
15 x 10 cm

2014
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II
QUANDO EXISTE A NECESSIDADE DO REFÚGIO, 

ESTES SÃO ABRIGOS
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2.1   Tempos e espaços de afeto: Lugar inesquecido e Em-terra

“Louvo ainda as vozes dos 
habitantes deste lugar que 
trazem para nós, na umidez de 
suas palavras, a boa inocência 
de nossas origens” (Manoel de 
Barros)

Em Lucélia, minha cidade natal, descortinam-se na paisagem casas térreas 
com seus telhados encardidos pelo tempo, as árvores que enfeitam as 
calçadas ou que indicam um pomar, pipas enroscadas nos fios elétricos 
e cachorros que andam de um lado para outro. No limite que traça o 
horizonte, encontram-se as extremidades do perímetro urbano e, em 
seguida, as áreas verdes de plantações de cana de açúcar e as pastagens do 
gado leiteiro. Nos céus da cidade, é possível acompanhar o deslocamento 
das estrelas ao passar das noites e ficar à espreita na tentativa de avistar 
luzes suspeitas. 

Em contrapartida ao aconchego natural de uma pequena cidade de interior, 
está a cena urbana de uma grande cidade, tal como a  que habito hoje. Nela, 
a paisagem verticaliza-se e o horizonte fragmenta-se por entre os vãos 
dos prédios. Seus fluxos, luzes e zunidos me fazem sentir falta da calma 
da cidade natal. Não sei como é o céu na noite da cidade grande, pois a 
luminosidade e os prédios não me permitem acessá-lo. 
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Esta mudança de cenário, fez com que me fosse ativada a necessidade de um 
espaço de intimidade e recolhimento, que me levou a revisitar memórias 
de tempos e lugares distantes. A amplidão do quintal de terra, bem como 
a calma e a segurança das ruas do bairro que antes eram apenas alguns 
espaços a mais para brincar, passaram a existir como memória, afeto e 
desejo. 

Na cidade grande, diante daquela experiência totalmente nova para 
mim, comecei a refletir sobre uma possível artificialização da vida e de 
um esvaziamento da experiência. Como escreveu Giorgio Agamben, 
“a incapacidade de fazer e transmitir experiências talvez seja um dos 
poucos dados certos de que disponha [o homem contemporâneo] sobre si 
mesmo.”3 Comecei a parceber isto como uma verdade.

Na primeira metade do século XX, Walter Benjamin4 e Heidegger já 
haviam constatado uma carência de experiência em decorrência do horror 
e da destruição causada pelas guerras. Agamben, entretanto, salienta que 
hoje, “para a destruição da experiência, uma catástrofe não é de modo 
algum necessária, e que a pacífica existência cotidiana em uma grande 
cidade é, para esse fim, perfeitamente suficiente.”5 Sobre isso, lembro-
me de minha chegada em Londrina, cidade para onde me mudei aos 18 
anos. Em um primeiro instante, a movimentação, a agitação e o caos da 
cidade grande pairavam diante de mim como uma beleza deslumbrante.

3    AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: Destruição da experiência e ori-
gem da história. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005. p.21.

4    “Com a guerra mundial, vimos o início de uma evolução que, desde 
então, nunca mais parou. Não se constatou que, no momento do armistício, as 
pessoas voltavam do campo de batalha - não mais ricos, senão mais pobres em ex-
periência comunicável? [...] Não havia nisso nada de surpreendente. Pois jamais 
experiências adquiridas foram tão radicalmente desmentidas do que a experiência 
estratégica o foi pela guerra de trincheira, a experiência econômica pela inflação, a 
experiência corporal pela batalha de material, a experiência moral pelas manobras 
dos governantes. Uma geração que tinha ido à escola em bonde puxado a cava-
lo encontrava-se desprotegida numa paisagem onde nada mais era reconhecível, 
exceto as nuvens e, no meio, num campo de força atravessado de tensões e de 
explosões destrutivas, o minúsculo e frágil corpo humano.” BENJAMIM, Walter. 
Le conteur. RéflexionssurI’ceuvre de Nicolas Leskov. Apud DIDI-HUBERMAN. 
Georges. Sobrevivência dos vaga-lumes. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. 
p.74.

5    AGAMBEN, Giorgio. Infância e história: Destruição da experiência e ori-
gem da história. Op. Cit. p.8 p.21.



73

Nesse primeiro contato, sentia-me como a criança descrita por Baudelaire, 
ao afirmar que esta “vê tudo como novidade”6 e que, diante do mundo, 
“sempre está inebriada”7. 

O centro da cidade tornou-se minha casa. Passava os finais de semana 
inteiros caminhando com o caderno de desenho ou com a câmera 
fotográfica, observando, admirando e apreendendo cada um dos eventos 
que só se encontra em um ambiente como aquele: o zunido incessante dos 
carros, os vendedores que gritam anunciando seu produto, a fuga de um 
assaltante, a infestação de pombos, os grandes outdoors e fachadas de lojas.

Depois de certo tempo, comecei a perceber que tudo isso que a princípio 
me instigava novas descobertas, foi se tornando cada vez mais vazio, 
fazendo meu espírito regressar à infância e à cidade natal: ao aconchego e 
segurança de minhas raízes. 

Assim como Martin Heddeger, segui o caminho do campo8. Em seu belo 
ensaio “O caminho do campo”, Heidegger tece imagens dos lugares e dos 
elementos que formam o cenário de sua infância e juventude, evidenciando 
uma relação de afeto nos relatos sobre o menino que observa, interage, 
constrói e apreende o mundo nas campinas e colinas, nos arredores do 
castelo, na sombra de um carvalho e no correr de um rio. Ou seja, seguindo 
o caminho do campo. Heidegger (p.70) afirma que “o apelo do caminho do 
campo fala enquanto homens nascidos no ar que o cercam forem capazes 
de ouvi-lo”9. Os zunidos da metropole, me fizeram ouvir o caminho do 
campo, e regressar através dele.

Foi em meu trabalho que este retorno se revelou. Os andares dos prédios 
que cobriam o horizonte e reduziam meu campo de visão, deram lugar ao 
céu que se manifestava na espacialidade de minhas instalações. A rispidez 
das intermináveis vias de asfalto desfazia-se diante do aconchego dos 
quintais que surgiam na versatilidade da terra e maleabilidade da argila. 
A dureza e a intransigência do concreto eram substituídas por madeira, 

6    BAUDELAIRE, Charles. Sobre a modernidade. São Paulo: Editora 
Paz e Terra, 1996. p.18-19.

7    Idem.

8    HEIDEGGER, Martin. Sobre o problema do ser, O caminho do Cam-
po. São Paulo: Livraria duas cidades, 1969.  

9    Ibid. p.70.
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e papelão. A artificialidade das relações dava lugar ao impulso vital das 
plantas e dos materiais orgânicos e às experiências que envolvem o 
brinquedo e a ludicidade.  

Ao que me recordo, um dos meus primeiros trabalhos a trazer impregnado 
em si este sentimento nostálgico para um tempo e lugar especifico, é Lugar 
Inesquecido (fig.01-03) de 2011 que, apesar de antigo, ainda se mantém 
atual no contexto de minha produção mais recente. 

Este trabalho é constituído por duas caixas de madeira compridas, ambas 
envelhecidas pelo tempo, cheias de manchas e falhas. Dentro de cada 
caixa, foram montadas pequenas estruturas que lembram cidades, feitas 
com pecinhas de madeira de um brinquedo de minha infância chamado 
O pequeno construtor. Em uma das caixas, a disposição das peças forma 
uma cidade pequena, com casinhas, uma igreja e pequenos edifícios. Na 
outra, o que se percebe é a representação de uma cidade grande, formada, 
principalmente, por prédios de vários andares. Assim, há a apresentação 
de dois eixos opostos — o horizontal e o vertical, ou seja, a paisagem da 
cidade natal e  a da metrópole — que divergem, até certo ponto, pois, ao 
mesmo tempo, se conectam na materialidade, que é a mesma: caixas velhas 
e brinquedos de madeira. 

O sentido deste trabalho está no laço que me liga à cidade natal: a caixa de 
madeira, a presença do brinquedo, a representação da cidade. Todos esses 
elementos, articulados entre si, surgem de um sentimento estritamente 
afetivo através materialidade e da memória. Ao mesmo tempo em que a 
caixa serve como envoltório que resguarda a cidade, dialoga com minhas 
práticas de apropriação na infância. O brinquedo também carrega traços 
de minhas memórias pessoais e tem o poder de carregar, em uma única 
pecinha, uma profusão de lembranças e experiências, entre elas, a da própria 
cidade, ali representada. De certa maneira, a utilização de determinados 
fragmentos que compõem o trabalho em sua totalidade, surge para mim 
como um abrigo, um refúgio que veio de modo natural, como resposta ao 
que minha experiência mais imediata me designava. 

A partir da experiência ao produzir Lugar Inesquecido, comecei a perceber 
em diversos artistas o elo entre o fazer artísticos e as memórias de tempos 
ou lugares distantes. Alguns desses artistas, como é o caso do paraense 
Armando Queiroz, foram fundamentais no desenvolvimento de minha 
poética.

Muitos de meus trabalhos carregam elos em comum com a obra de Queiroz, 
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tais como a apropriação 
como método construtivo 
e a relação com memórias 
afetivas. Em uma apresentação 
feita na Casa de Cultura da 
Universidade Estadual de 
Londrina10, Queiroz exibui 
uma série de fotografias 
(fig.65) de brinquedos, que, 
segundo o próprio artista, 
estavam diretamente ligada às 
suas experiências na infância. 
Para o registro dos objetos, 
Queiroz utilizou-se de uma 

câmera fabricada no início da era das câmeras digitais. Este equipamento 
processa imagens de baixíssima resolução, que na obra do artista surgem 
rarefeitas em pequenas revelações fotográficas. Os elementos registrados  
inserem-se em um jogo, pois, apesar do pequeno tamanho da imagem, o 
brinquedo aparenta dimensões que diferem da realidade. O brinquedo 
surge, ao mesmo tempo, como elemento de ligação entre o artista e suas 
memórias de um tempo distante, e também como a própria manifestação 
dessa memória por meio da imagem.

Ao estabelecer um diálogo com essa e outras obras de Armando Queiroz, 
percebo que, em minha prática, estou constantemente reivindicando um 
lugar-raiz que se releva na minha relação com as coisas que me cercam. 
Segundo as definições presentes no dicionário, o sentido da palavra raiz 
está associado ao vínculo ou ligação a um determinado lugar, a origem 
ou fundamento de algo11. Na botânica, a raiz compreende a extensão da 
planta abaixo ou rente ao solo, que se desenvolve no sentido oposto ao 
caule e exerce uma dupla função: servir de sustentação para o tronco e 
para a copa, e também como componente que permite absorção de água 

10    Essa palestra, realizada no ano de 2009, fez parte do circuito de en-
contros promovido pelo Rumos Itaú Cultural.

11    Raiz. In: Moderno Dicionário da Língua Portuguesa Michaelis Onli-
ne. Disponivel em: <http://michaelis.uol.com. br/moderno/portugues/index.
php?lingua=portugues-portugues&palavra=raiz> (Acesso em 23 de fevereiro de 
2015).

fig.65. Armando Queiroz. Sem título. 
1994
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e sais minerais12. Assim, criar e cultivar raízes é manter viva a relação 
com o lugar de origem, percebendo neste, uma ligação umbilical que 
dá suporte a uma emancipação frente às novas experiências cotidianas. 
A raiz que me liga à terra natal é como um elo vascular que promove a 
troca de nutrientes entre o solo e a planta, um elo que fixa e, ao mesmo 
tempo, promove o crescimento e a liberação aos céus. É como a imagem 
formada por Martin Heidegger13, ao vislumbrar, na figura do carvalho 
que o abrigou em sua infância, em sua terra natal, a própria sintetização 
do significado de preservação das raízes humanas. Na visão do filosofo, o 
carvalho, ao mesmo tempo se abre na amplidão e no éter do céu infinito,  
finca suas raízes na densa matéria que compõe a terra. Assim como o 
carvalho, o garoto que perambula e se perde no tempo do brincar na ruaou 
no quintal de sua casa está, como diz Heidegger, “disponível ao apelo do 
mais alto céu, e abrigado pela proteção da terra que oculta e produz.”14 
Assim, para atingir o céu, para alcançar o mais longínquo dos universos 
presentes nos devaneios, é necessário, antes, o abrigo da terra que protege, 
a segurança uterina de um lugar que prepara para o mundo e nos permite 
a emancipação. 

Sobre a relação com um lugar-raiz, em 2012, após Lugar inesquecido, 
realizei o trabalho Em-terra (fig.6-9), uma instalação que compreende 
uma área de 1m² com terra, em cujo centro coloquei um caminhãozinho 
que faz referências aos brinquedos da infância. No contexto da obra, esse 
caminhãozinho, feito a partir da modelagem da mesma terra sobre a qual 
ele se encontrava depositado, é referência ao quintal da minha casa na 
infância. Em-terra carrega a falta de um lugar, o desejo de resgatar o frescor 
das experiências que tive no quintal, que ganham força de caráter afetivo à 
medida que me distancio no tempo, com o amadurecimento da vida adulta, 
e no espaço, com a mudança para um local distante, com características 
totalmente dissemelhantes das que deixei. Nele, todas estas experiências 
condensam-se na própria presença da terra que surge como elemento que 
ativa ao mesmo tempo que reconstrói a memória.

12    LIMA, Cláudia Cristina Alves, SILVA, Laíce José, CASTRO, Weler-
son Santos. Apostila de morfologia externa vegetal. Uberlândia: Universidade Fede-
ral de Uberlândia, 2006.

13    HEIDEGGER, Martin. Sobre o problema do ser, O caminho do Campo. 
Op.Cit. p.68.

14    Ibid. p.69.



77

O quintal era um dos meus cantos preferidos no mundo. Invocar a 
presença do quintal é um gesto que por si só resgarda a memoração de 
uma totalidade que envolve minhas experiências. Vejo o quintal como um 
híbrido de interior e exterior, de casa e rua, de dentro e fora. O quintal 
carrega as coisas da casa e as coisas de fora. No quintal, há bacias, vassouras, 
cadeira, mesa e roupas estendidas, coisas ligadas à casa, mas também há 
terra, grama, pedras, árvores e animais, elementos originados no espaço 
aberto de uma mata, de um pasto ou de uma data.15 O quintal pode ser uma 
extensão da casa ou um escoamento do espaço natural de uma determinada 
região. Carrega, em si, casa e espaço aberto. O quintal, na forma de terra, é 
portanto, uma síntese de todo um contexto afetivo. O quintal surge como 
infância, que surge como terra, que surge como brinquedo.

O quintal é o pequeno espaço da nossa infância, sendo 
ele de terra, de grama ou de pedra. Por ser o espaço 
da infância, somos levados a afirmar: lembrar-se 
quando criança é voltar a habitar nosso quintal.16

Minha relação com o quintal é como a do bugre de Manoel de Barros. O 
bugre como alcunha do próprio autor, se refere à figura do índio como 
detentor dos saberes primitivos, dos saberes da terra, da natureza. O bugre 
não desprende o pé da sua terra. O bugre não almeja as grandiosidades, os 
lugares longínquos, mas as coisas pequenas, que estão próximas.

Acho que invento essas coisas a partir de um atavismo 
bugral que existe em minhas latências. O índio, o 
bugre, vê o desimportante primeiro (até porque ele 
não sabe o que é importante). Vê o miúdo primeiro, 
vê o ínfimo primeiro. Não tem noção de grandezas. 
Aliás, a sua inocência vem de não ter noção. Bugre 
não sabe a floresta; ele sabe a folha.17

O “bugre não sabe floresta, sabe a folha.” A criança não sabe mundo, mas 

15    A expressão “data” pode ser compreendida, popularmente, como um 
terreno, uma porção de terra dentro do território urbano.

16    ALMEIDA, Adris André. Dos Espaços Vividos: O Quintal Reabitado de 
Manoel de Barros. Revista rascunhos culturais. Campo Grande. v.1, n. 1, p.73-89, 
2010. p.85.

17    BARROS, Manoel. Eu sou o rascunho de um sonho. In: MÜLLER, 
Adalberto (org.) Manoel de Barros. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010. p.84.
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sabe o quintal, pois este é seu microcosmos, o lugar onde se recolhe e é 
acolhida ao mesmo tempo em que desvela o mundo. Pela da folha, o bugre 
tem a floresta. Pelo quintal, a criança tem o mundo. E pela terra em meus 
trabalhos, eu tenho toda minha infância e seus espaços.

Para Proust, “o que as leituras da infância deixam em nós é a imagem dos 
lugares e dos dias em que as fizemos.”18 Em Poética do espaço19, Bachelard 
situa o espaço como elemento medular do ato de lembrar. Em Bachelard, 
as recordações não são temporalizadas, mas especializadas. Segundo ele, 
mais imediato que o momento, ou seja, o tempo em que determinado 
fato ocorreu, é o lugar em que o mesmo se deu, com seus elementos, que 
emergem na memória. Em meus trabalhos, as memórias, substancialmente 
vindas da infância, se manifestam através da evocação de imagens de 
espaços afetivos, tais como a casa, o quintal e o bairro. São experiências 
que ganham corpo por meio de sua manifestação espacial e material, seja 
nas imagens que me vêm à mente com o recordar, seja na configuração das 
próprias obras.

18    PROUST, Marcel. Sobre a leitura. Campinas: Pontes, 2003. p.24.

19    BACHELARD, Gaston. A poética do Espaço. São Paulo: Martins fon-
tes, 2008
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2.2   Imagem do habitar: a Casa

“Eu teria residências, sim, 
mas casa seria aquela, única, 
indisputável.” Velho Mariano 
(Mia Couto)

Antes de iniciar, de fato, o desdobramento das ideias que irão permear este 
texto, considero necessário introduzir os questionamentos que me levaram 
a discorrer sobre determinados assuntos que serão abordados a seguir. 
A noção de abrigo e de casa são os fios condutores deste texto, ou seja: 
seus desdobramentos dar-se-ão conforme o desenvolvimento das ideias 
que perpassam estes conceitos sob diferentes níveis de entendimento. 
Portanto, me apropriarei e desenvolveirei as ideias que envolvem estes 
conceitos, que já são partes fundamentais em meu processo. Não me aterei 
a análise dos processos de produção, nem à leituras de minhas obras, mas 
focarei no plasmar de uma atmosfera que permita a compreensão das 
questões que envolvem a noção de casa minha prática.

Em meus trabalhos, bem como em meus relatos, ao abordar a questão de 
um destino para o  qual se dirigem os desejos e os devaneios que permeiam 
minha obra, percebo que estes se direcionam ora à cidade natal, ora à 
infância. Sobre isso, a casa - como a terra, que é ao mesmo tempo chão 
do quintal e espaço das minhas experiências infantis - surge como uma 
imagem ambígua, pois comprime a presença do lar natal ao mesmo tempo 
em que, em sua forma simplificada e pueril, revelam minhas memórias da 
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infância. 

A casa é um elemento recorrente em minha poética. Em diversos trabalhos, 
se apresenta representada sob diferentes instâncias, seja em sua forma 
integral ou em sua referenciação por meio de outras configurações como 
a cabana, a caixa ou a cama. Também pode ser moldada a partir dos mais 
diversos materiais, tais como papelão, argila, madeira e materiais de origem 
vegetal. Quando não se apresenta de forma explícita, a casa pode ainda 
estar presente por meio de uma imagem, de um objeto ou de um material. 
Ou seja, a casa evocada por mim, é uma casa que rompe os limites do 
convencional, pois trata-se, antes de tudo, de um estado de espírito, e tem 
seu fundamento em uma casa específica: a minha casa, a casa que é a minha 
concepção de casa, e não, necessariamente, a do espectador. Uma casa real 
e ao mesmo tempo imagética. Pode surgir como uma casa tradicional, com 
paredes, telhados e janelas, assim como, pode ser sugerida sob a forma de 
folhas de espécies diferentes de plantas, cortadas no formato das folhas 
de uma única espécie, como em Pata de vaca (2015, fig.12-17), ou como 
um brinquedo, um punhado de terra, uma fotografia.  Ou seja, a casa que 
afirmo estar presente em meu trabalho pode se manifestar de inúmeras 
formas e sob as mais variadas configurações, ao mesmo tempo que torna-
se uma casa específica (a minha, não a minha onde resido, mas a minha que 
está em mim). 

Sendo imagética e intima, mas também, concreta e real, esta casa deve estar 
ligada a uma forma e sentido geral que envolve o termo. Vale portando 
verificar algumas definições do que se entende por casa. Dentre as diversas 
áreas do saber,  a arquitetura é a que se  associa, de forma imediata, ao 
termo casa. E não é para tanto. No dia a dia, identifica-se como casa o tipo 
de construção arquitetônica que tem como objetivo acomodar famílias ou 
indivíduos, servindo-lhes de moradia. 

Como é usualmente um objeto arquitetônico, no dicionário técnico de 
arquitetura, o termo casa é definido da seguinte forma:

1. Edifício de um ou poucos andares, destinado, 
geralmente, a habitação; morada, vivenda, moradia, 
residência, habitação. [Aum.: casão, casarão, casaréu; 
dim.: casinha, casita, casucha, casebre, casinhola, 
casinholo, casinhota, casinhoto, podendo as cinco 
últimas formas ter caráter depreciativo.]2. Cada uma 
das divisões de uma habitação; dependência, quarto, 
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sala.3. Local destinado a reuniões ou até à moradia 
de certos grupos de pessoas. Estabelecimento, firma, 
empresa.20

Por meio dessa explicação, percebe-se que as definições de casa, na 
arquitetura, são muito próximas  às do senso comum. Na Roma antiga, o 
que, hoje, se denomina casa, para os romanos, era o domus21. Tal expressão 
está ligada às palavras domicílio, domínio e domesticar. A casa (domus) 
era a propriedade, a construção, onde residia seu senhor (dominus), era, 
portanto, o seu domínio. Esse entendimento do que é casa (domus) também 
não difere do modo como a mesma é concebida hoje em dia.

Entretanto, para além de seu sentido genérico, é possível abordá-la por 
outras vias que não apenas a de sua praticidade ou positividade enquanto 
corpo arquitetônico. Sob a ótica existencialista, Heidegger22 atesta que o 
que forma o ser é, essencialmente, o que o rodeia, as coisas que lhe são 
familiares. Nesse sentido, a casa surge como elemento que revela uma 
condição de espaço, bem como, do sujeito que nela habita. Segundo Inaki 
Ábalos, esta casa surge também como “a materialização de uma vida que se 
desenvolve através de um tempo existencial, não cronológico.”23 A casa é, 
portanto, a espacialização do tempo, ou melhor dizendo, a materialização 
da vida do próprio sujeito que a habita. Desse modo, a casa, pelo viés 
existencialista, não é metáfora, mas antes a manifestação do próprio ser 
nas coisas que o cercam.

Já pela ótica fenomenológica, segundo Inaki Ábalos, a relação “eu-mundo” 
ou, “eu-casa” se estabelece por duas vias, que, na verdade, se conectam 
reciprocamente: “uma, puramente imediata, ativada pela ação das coisas 
frente ao sujeito em sua presença simultânea”24,  e outra “em que o tempo 

20    Casa. In: Dicionário de arquitetura. Disponível em: <http://arquite-
tando.xpg.uol.com.br/dicionario%20de%20arquitetura.htm> (Acesso em 23 de 
março de 2015).

21    MESQUITA, Eucliddes de Queroz. Da etimologia e definição do do-
mínio. Revista da Faculdade de Direito da UFPR. Curitiba, Vol. 8, No 0, 1960. 
p.147-152.32.

22    HEIDEGGER, Martin. Carta sobre o humanismo. São Paulo: Editora 
Moraes, 1991.

23    ÁBALOS, Inaki. A boa vida: Visita guiada às casas da modernidade. Bar-
celona: Editora Gustavo Gill, 2003. p.44-45

24    Ibid. p.95.
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seria ativado pela rememoração e pela imaginação.”25

A primeira constatação da experiência imediata entre sujeito e meio, 
conforme Merleau-Ponty26, revela uma suspensão do indivíduo que de fato 
habita a casa. O pensamento fenomenológico prevê uma intensificação da 
experiência que se estabelece no momento do contato entre o eu e mundo, 
entre o eu e o objeto, entre o eu e espaço, gerando, a partir deste vínculo 
intenso e efetivo, um congelamento do tempo, um isolamento. A casa 
fenomenológica é, portanto, um espaço que possibilita este deslocamento, 
uma descontinuidade no tempo corrente.

Bachelard prevê também que essa casa é o resgate da casa natal, das 
experiências da infância, onde acontece o verdadeiro habitar, pois nela “a 
relação entre o eu e mundo ainda não foi deteriorada pela imposição de 
um modelo racional à nossa forma de visão.”27 Essa casa, a casa onírica, é 
resultante do acúmulo das casas do passado:

Assim, a casa não vive somente no dia-a-dia, no 
curso de uma história, na narrativa de nossa história. 
Pelos sonhos, as diversas moradas de nossa vida se 
interpenetram e guardam os tesouros dos dias antigos. 
Quando, na nova casa, retornam as lembranças 
das antigas moradas, transportamo-nos ao país da 
Infância Imóvel, Imóvel como o Imemorial. Vivemos 
fixações, fixações de felicidade. Reconformamo-nos a 
reviver lembranças de proteção.28

A casa materializada em minhas instalações e objetos condizem com essas 
três visões do ser casa e da concepção de habitar. Como a casa existencialista, 
a casa evocada por mim é a manifestação de minha experiência em relação 
às coisas que me rodeiam, que meu ser habita ao mesmo tempo em que se 
encontram abrigadas em mim. A casa que abrigo, conforme a perspectiva 
fenomenológica, revela-se também na minha relação efetiva com as coisas, 
na suspensão do tempo e no meu contato com a obra, no momento de sua 

25    Idem.

26    MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. São Paulo 
: Martins Fontes, 1999.

27    ÁBALOS, Inaki. A boa vida: Visita guiada às casas da modernidade. 
Op.Cit. p.36.

28    BACHELARD, Gaston. A poética do Espaço. Op.Cit. p.25.
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constituição.

Posso dizer, portanto, que a casa resgatada por mim não é apenas a 
casa arquitetônica, nem somente a casa domicílio, mas é antes uma casa 
imaterial, uma casa que é a substancialização da minha relação dialética 
com o mundo, ao mesmo tempo que é a manifestação de uma casa sonhada, 
com base na do passado, na casa natal.

A casa, como a imagem mais tangível e legitima de um lugar de 
temporalidade tutelar, sempre se faz presente em minha produção. Em Casa 
caiada (2015, fig.18-20) aproprio-me da configuração externa de minha 
casa natal e da de minha falecida avó, meu segundo lar,  - caso seja possível 
estabelecer esta ordenação de subsequência –, ambas miniaturizadas na 
forma de objetos moldados em argila e pintados, como nas originais, com 
cal, a minha de branco, e a de minha avó, de verde piscina. A argila utilizada 
na constituição de uma das peças foi adquirida na margem de  um corrego, 
nos arredores de Lucélia, o que, para mim, reforça ainda mais a ligação 
com a terra natal. Em Domus Tomentosa (2015, fig.26-28), essa alusão não 
acontece de modo tão direto como em Casa Caiada, mas, ainda assim, está 
presente na configuração arquetípica do modelo baseado no telhado de 
duas águas, que é o mesmo do lar do passado. Em um dos trabalhos da 
série Matéria volátil (2013, fig.29-34), aproprio-me de uma casinha de 
brinquedo que também segue o mesmo padrão citado anteriormente, e 
faço interferências com papelão, de modo a mudar sua configuração, 
entretanto, mantendo e realçando sua forma primária.

A casa que se apresenta em meus trabalhos carrega a força de ser 
fenomeno, de ser a própria manifestação do meu estar no mundo. Em 
Domus Tomentosa, a figura da casa apresenta-se na sua forma tradicional. 
Mas esta casa, é formada de um material específico, o tomento das folhas 
de oiti. Este material está diretamente ligado às minhas vivências no 
passado, pois em minha cidade natal, a grande maioria das casas possuem 
em suas calçadas, um ou dois pés de oiti plantados, e sempre que passava 
por debaixo de um, puxava algumas folhas para ficar removendo a película 
que as envolvia. Ou seja, do  mesmo modo que o tomento envolve a folha, 
a recobre e a protege do tempo seco29, é um dos materiais que constituem 
a casa sonhada por mim, o abrigo da própria infância como um lugar por 
mim habitado.

29   A função do tomento é reter umidade para as planta, assegurando sua 
idratação até mesmo dias secos.
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Ao longo de minha pesquisa, pude 
perceber esta casa de tessituras 
imateriais na obra de alguns 
artistas.  Na obra de Maxim 
Malhado, tanto em seus desenhos 
como nos objetos e instalações, a 
casa é, segundo o próprio artista, 
sempre seu ponto de partida. Em 
sua obra Sobressalto (2001, fig.66), 
Malhado se apropria de grandes 
troncos de madeira, normalmente 
utilizados em armações de 
telhados, como também, na 
sustentação de casas de taipa, para montar uma grande estrutura que 
transita entre uma obra acabada e um trabalho em andamento. Em seus 
trabalhos, o artista recorre constantemente a elementos da construção de 
uma casa, seja ela de alvenaria, madeira ou de taipa:

Desperta meu olhar a técnica utilizada para se tirar 
o esquadro (algumas madeira fincadas no chão 
presas com um náilon, rodeando o espaço, traçando 
um desenho maravilhoso no ar), depois tem o nível 
(com apenas uma mangueira plástica e água dentro 
dela), para em seguida levantar as paredes, ai entra o 
“prumo”. São também elementos que desdobro e me 
aproprio desse universo.30

Portando, embora em muitos momentos não esteja, integralmente, 
presente, a casa, na obra de Maxim Malhado, se manifesta a partir de seus 
fragmentos, que carregam implícitos seu lugar de origem. A casa trazida 
por Malhado, por mais que possa prefigurar uma relação de imparcialidade 
entre o artista e suas construções, no momento em que este evidencia seu 
apreço por questões de ordem prática na edificação de uma casa, percebemos 
que se trata de uma relação afetiva. Tal relação se torna evidente em Esteio 
Galeria de Arte (1997, fig.67), um misto de obra e instituição cultural 
elaborada pelo próprio artista. Aqui, Malhado se apropriou de uma 
construção em taipa erguida pelas mãos de seu pai, e a fez como o primeiro 

30    MALHADO, Maxim. Entrevista Maxim Malhado - Entrevista com 
Claudius Portugal. Disponível em: < http://www.paulodarzegaleria.com.br/en-
trevista/613/> (Acesso em: 3 de outubro de 2014).

fig.66. Maxim Malhado. Sobressalto. 2001
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espaço de promoção de arte 
contemporânea do interior 
da Bahia.31 Mesmo com 
seu caráter institucional, 
Esteio é uma extensão da 
própria obra do artista, 
dada sua relação com a casa 
e a utilização da madeira e 
do barro como matérias-
primas, além do seu caráter 
conceitual de valorização da 
cultura e do cotidiano baiano 
e de resgate das memórias 
do próprio artista.

Ao se observar alguns dos trabalhos de Felipe Barbosa, como Torre 
(2008, fig.68) e Castelo (2008), a primeira coisa que se identifica é uma 
ordenação geométrica de padrões repetitivos, que, juntos, constituem uma 
estrutura maior, quase asséptica. Entretanto, ao se aproximar, percebe-
se a presença de uma casa, que é, ao mesmo tempo, ninho de passarinho 
e casinha dos desenhos infantis. É a casa que, em sua multiplicação, 
vira condomínio, bairro, cidade. O elemento, antes duro, desprovido de 
qualquer empatia, agora é, como afirma Franklin Pedroso, sobre a obra do 
artista, “uma casinha [ou mesmo uma cidade] para onde, ao longo da vida 
adulta, gostaríamos de fugir, quando diante dos problemas que parecem 
desafiadores demais, ameaçadores demais.”32

Quando penso no significado do termo abrigar, logo me vem a mente a 
figura de uma casa. Segundo Bachelard33,  a casa é o primeiro universo do 
homem, um lugar íntimo que guarda devaneios e sonhos. Ela se traduz 
como a primeira experiência com o mundo, sendo, portanto, o primeiro 
universo. Como é um lugar primordial, é natural que se retorne sempre 
ao perímetro intangível da casa natal, para curar feridas que ainda 

31    Série de vídeos da entrevista de Maxim Malhada, concedida ao MAM 
Flamboyant, sobre a Esteio Galeria de Arte em 2014, disponível em: < http://
bienaldabahia2014.com.br/wp/blog/2014/05/24/conheca-a-galeria-esteio-e-
-os-projetos-do-artista-maxim-malhado-em-entrevista-ao-mam-flamboyant/>.

32    PEDROSO, Franklin Espath. Condomínio - Felipe Barbosa. Rio de Ja-
neiro: Galeria arte em dobro, 2008. p.3.

33    BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. Op.Cit.

fig.67. Maxim Malhado. Esteio galeria de 
arte. Remontagem na 3. Bienal da Bahia. 
2014 
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permanecem em forma de cicatrizes ou 
para buscar a proteção e a serenidade 
que só o primeiro lar pode proporcionar.

Esta casa protetora do passado, 
que através dos traços do presente 
encontra seu lugar no íntimo, encontrei 
nos escritos de Orhan Pamuk, quando 
este recorda, com exímia riqueza de 
detalhes, suas vivências no prédio de 
sua família, local onde viveu e cresceu34. 
A casa das memórias de Pamuk, 
retratada em Istambul: Memória e cidade, 
compreendia um prédio moderno, o 
Ed. Pamuk, onde, em cada um de seus 
andares, morava uma parte de sua 
família. Em cada pavimento havia um 
piano e também móveis, porcelanas e pratarias luxuosas que indicavam 
a prosperidade que pairava naquele lar. Devido ao tráfego intenso 
das pessoas que perambulavam pela casa, as portas dos apartamentos 
permaneciam abertas, o que permitia ao pequeno Pamuk desbravar todos 
os lugares que compunham aquela propriedade, dos mais amplos e claros 
ao mais recônditos e obscuros.

Numa configuração diferente, mas partindo do mesmo principio de afeto, 
encontrei a velha casa evocada por Mia Couto, em seu belo romance Um 
rio chamado tempo, uma casa chamada terra. Esta também leva um nome, 
Nyumba-Kaya, a casa natal onde Marianinho retorna para se despedir 
de seu avô. Essa casa era a maior da ilha  Luar do chão e, embora não 
apresentasse luxo e ostentação de riqueza, como a de Pamuk, pairava 
imponente e soberana sobre os outros lares da ilha. Mia Couto não a 
descreve em seus pormenores, mas a apresenta como um fenômeno em si, 
um lugar onde terra e céu, a totalidade e a substância, interior e exterior, 
a vida e a morte se encontram.

Assim como Mia Couto e Pamuk, em minha produção, estou constantemente 
solicitando a presença de meu lar natal. Ele compreende uma antiga casa 
de alvenaria, que segue o tradicional modelo de telhado de duas águas, 

34    PAMUK, Orhan. Istambul: Memória e Cidade. São Paulo: Companhia 
das letras, 2007.

fig.68. Felipe Barbosa. Torre. 2008
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constituído de telhas francesas. 
Suas paredes são pintadas com 
cal branco e possuem algumas 
imperfeições. Apesar de não ser 
uma casa muito grande em seu 
interior, vista de fora, aparenta 
ser relativamente maior, dada a 
simplicidade de sua configuração 
e a elevação de seu pé direito. Ela 
não possui um nome como é o caso 
da Nyumba-Kaya e do Ed. Pamuk, 
mas, por sua imponência estrutural 
e por minhas experiências afetivas 
com aquele lugar, a casa do passado 
surge, para mim, como uma 
entidade dotada de ânimo próprio, 
um ânimo maternal. É esta a casa 
que levo dentro de mim e que 
abriga meu espírito. A imagem da 
casa carrega, em si, uma profusão 
de vestígios de afetos, lembranças, 
sonhos e desejos.

Em meus trabalhos, a figura da casa sempre carrega uma configuração 
recorrente: o singelo e aconchegante formato de quatro paredes e telhado 
de duas águas. O primeiro motivo que me faz partir dessa configuração 
está no próprio aspecto de minha casa natal, que segue exatamente esse 
modelo. O segundo está no fato de que tal padrão, mais do que qualquer 
outro, está arraigado, em nossa cultura, desde as primeiras representações 
da infância, assim como, na utilização desse como ícone no meio publicitário 
e até mesmo na arte. Como mostram os documentos e registros feitos pelo 
grupo de pesquisa Arquitetura Popular: Espaços e Saberes, percebe-se que, 
em todas as regiões do Brasil, a tradicional casa retangular ou quadrada, 
com telhado de duas águas, é o formato mais recorrente. Além do Brasil, 
na arquitetura japonesa e até nas cabanas primitivas, esta configuração 
esteve presente, por ser o modelo mais prático, viável e eficiente. Dada sua 
popularização, passou a ser compreendido como o modelo imperante nas 
representações da casa.

Na arte contemporânea, diferentes artistas tem se apropriado dessa 

fig.69. Asha Robertson. Reclamation. 
s/d
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configuração arquetípica na 
constituição de suas obras. 
Podemos citar as esculturas 
feitas em argila, madeira ou 
metais de Asha Robertson 
(fig.69); as assemblagens de 
Bulles Doreés onde, em meio 
a figuras fetichistas, cores 
vibrantes e composições 
caóticas, a simplicidade de uma 
casinha contrasta com todo 
o anarquismo que a rodeia; a 
escultura de Antony Gormley 
(fig.70), em que uma figura de 
casa cobre a cabeça de um corpo humano aparece estirado no chão; as 
construções, a partir da apropriação de materiais diversos, de Annalisa 
Ramondino (fig.71), onde a casa sempre dá a forma final aos trabalhos; 
e, até mesmo, as residências em escombros de Sharon Pazner (fig.72). 
Estes são apenas alguns exemplos dentre uma infinidade de artistas que 
se utilizam ou já se utilizaram da configuração mais básica de uma casa em 
suas obras.

No desenvolvimento da percepção na infância, é natural que as crianças 
repliquem sempre o mesmo modelo trivializado de casa. Segundo Laïs 
Pereira, a “criança desenha menos o que vê e mais o que sabe de um 
objeto”35, assim, mesmo que a criança more em uma casa com telhado reto 
e com mais de quatro paredes, sua representação da casa não será esta, mas 
a que é imposta como modelo. 

E na arte? O que leva tantos artistas a se apropriarem de um mesmo padrão 
de objeto, sendo que as possibilidades de configuração de uma casa são 
infinitas? Poderia dizer que tal fato está em seu caráter de comunicação, 
na identificação do elemento pelo espectador, mas uma abordagem por 
esse viés seria redutora no que concerne ao espaço poético de uma obra. 
Invocar a casa em sua forma mais rudimentar e primária, a meu ver, seria 
dar ênfase não à sua arquitetura ou à sua espacialidade, mas, antes, a sua 

35    PEREIRA, Lays de Toledo Krücken. O desenho infantil e a construção 
da significação: um estudo de caso. Disponível em: <http://portal.unesco.org/cultu-
re/en/files/29712/11376608891lais-krucken-pereira.pdf/lais-krucken pereira.
pdf> (Acesso em: 20 de julho de 2015). p.1.

fig.70. Antony Gormley. Home. 1984
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essência, ao seu sentido primordial.

Para abordar a casa por esse viés, cito a obra O telhado (1998, fig.73), 
do artista baiano Marepe. Como sugere o título, a casa compreende um 
telhado, cuja construção e configuração seguem  o modo mais comum da 
vida real: o formato do tradicional telhado com duas quedas, com estrutura 
formada por vigas de madeira, cobertas por telhas coloniais paulistas. Suas 
dimensões (1,20 x 6 x 4 m) aumentam sua proximidade com o real.

Para Marepe, a imagem do telhado está, profundamente, ligada à ideia de 
abrigo. Em uma de suas entrevistas, fica clara sua relação com a casa natal  
e como esta marcou, de forma significativa, sua produção:

Uma das coisas bem fortes era a casa, acho que 
um fato muito forte que aconteceu comigo, que me 
marcou, foi a perda de uma casa. A primeira casa que 
eu morei, por exemplo, foi uma casa dada pelo meu 
avô, quando minha mãe se casou. Ele deu, não, acho 
que ele emprestou essa casa. Eu sei que ele teve que 
se mudar daqui da cidade, e sair da casa. Eu lembro 
que, com o tempo, eu voltei a essa casa várias vezes, e 
entrava na casa – ele vendeu essa casa pra outra pessoa 
– e eu entrava e circulava na casa como se fosse minha 
[...] Depois a dona da casa foi me explicando, que ali 
não era mais a minha casa. Eu lembro que eu chorei 
muito. Ela era a nova dona da casa, eu ficava fora da 

fig.72. Sharon Pazner. Growing [re-
trato].  2015

fig.71. Annalisa Ramondino. Case 
da passeggio. 1991
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casa que 
tinha um 
muro bem 
baixinho.36

Por meio desse trabalho, Marepe 
evoca não só o telhado enquanto 
corpo escultórico, mas suas 
memórias e vivências estão 
impregnadas em sua estrutura, 
revelando uma temporalidade que 
caracteriza o ato de abrigar. 

No âmbito da arquitetura, costuma-
se pensar a casa enquanto formas 
sólidas e espaciais, fundamentadas 
pela praticidade, objetividade e durabilidade. Desse modo, a arquitetura, 
em muito, deixa de lado a temporalidade.37 A temporalidade, defendida 
aqui, difere da noção de tempo cronológico. O tempo cronológico, o cronos, 
é baseado na linearidade, no desenrolar de etapas sequenciais umas às 
outras, o que possibilita a localização de eventos no passado, no presente 
ou no futuro. A relação com o tempo, estabelecida pela arquitetura, se dá 
pela ideia do durável, pois “os arquitetos têm uma preocupação prática 
com o tempo, têm o prazer de desafiar Cronos e, talvez, ainda, uma atração 
megalômana pelo eterno.”38 Já a noção de temporalidade está estritamente 
ligada ao tempo incomensurável, desmedido e heterogêneo, o kairos, que 
não é o tempo datado, mas o vivido em sua imediatez. Marepe evidencia 
esta temporalidade em seus trabalhos. 

Na obra de Marepe, como também em minha prática, esta noção de 
temporalidade está muito ligada à ideia de abrigo. Segundo Juciara 
Barbosa, que comenta a obra de Marepe, “O telhado representa, por si 
só, o aconchego, a proteção e a tranquilidade de um lugar no mundo para 

36    PEIXOTO, Marcos Reis. Apud LOLATA, Priscila valente. Marepe: 
Memória, devaneio e cotidiano na arte contemporânea da Bahia, 2005, 253 p. Disser-
tação (Mestrado em artes visuais). Universidade Federal da Bahia. p.172.

37    JACQUES, Paola Berenstein. Estética da ginga: A arquitetura das fa-
velas através da obra de Hélio Oiticica. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2007. p.47.

38    Idem.

fig.73. Marepe. O telhado. 1998
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onde retornar.”39

Assim como o telhado de Marepe, primorosa e simetricamente construído, 
não deve ser captado apenas em sua geometricidade e espacialidade, as 
representações da casa, em meus trabalhos, dirigem-se à natureza mais 
etérea de um lar. Antes de ser a efígie de uma mera residência ou protótipo 
de uma obra arquitetônica, a casa, aqui, se manifesta como um receptáculo 
que abriga o espírito, um firmamento familiar, um lugar afetivo, uma casa 
onírica, que possibilita e, ao mesmo tempo, habita os sonhos e os devaneios. 
Bachelard ressalta que todo abrigo/refúgio tem valores oníricos que o 
ativam. A casa onírica não é vivida apenas em sua atualidade e objetividade, 
mas se constrói quando imagens das casas do passado, das casas sonhadas, 
vêm habitar a nova morada.

Portanto, entendo que evocar a casa é, para mim, antes de tudo, apelar 
para o mais fiel dos refúgios, é desejar a tutela do mais afável dos úteros. 
É reivindicar, em uma única imagem, ou mesmo em um unico material, a 
relação com todos os invólucros e, como afirma Sonia Grubits, “é revelar as 
modalidades de sua [nossa] pertença no mundo”40. Assim, a casa trazida 
por mim é uma unidade que pode ser apresentada sob as mais diferentes 
instâncias, pois seu sentido vai muito além da sua aparência ou de seu 
significado para o senso comum. Como já disse Bachelard, “todo espaço 
realmente habitado traz a essência da noção de casa.”41 Portanto, a presença 
da casa/abrigo está constantemente sendo reivindicada sob diversos 
aspectos: na elaboração de espaços para penetrar, na sua configuração 
mais simplificada e banalizada, na representação da cidade e suas ruas, na 
solicitação do quintal, nos materiais e nos objetos apropriados.

39    BARBOSA, Juciara Maria Nogueira. Marepe: Arte contemporânea do 
Recôncavo para o mundo. 2003. Disponível em: <http://www.revistaohun.ufba.br/
pdf/Marepe.pdf> (acesso em: 2 de outubro de 2013). p.15.

40    GRUBITS, Sonia. A casa: cultura e sociedade na expressão do desenho 
infantil. Psicologia em Estudo. Maringá. v.8, num. esp., p. 97-105, 2003. Op.Cit. 
p.99.

41    BACHELARD, Gaston. A poética do Espaço. Op.Cit. p.25.
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2.3   Pequenos e grandes abrigos: Da cama à rua

Segundo Bachelard, “todos os abrigos, todos os refúgios, todos os aposentos, 
têm valores oníricos consoantes.”42 Os verdadeiros abrigos levam para um 
lugar de solidão, um lugar das “solidões primeiras, solidões de criança.”43 
Nas suas solidões, a criança atinge o sonho e os devaneios. No verdadeiro 
abrigo, a criança “se sente filha do cosmos, quando o mundo humano lhe 
deixa a paz.”44A cama, por exemplo, pode ser esse lugar, seja embaixo dela, 
quando a criança encontra ali um espaço para devaneios e para se dissipar 
nas mais incríveis fantasias, ou sobre ela, quando se entrega de corpo e 
alma ao mundo dos sonhos.

Entretanto, se é lugar dos sonhos, é também lugar da inconsciência. Ao 
se dirigir à cama ciente de que é naquele ambiente que se irá interromper 
o estado de consciência e, portanto, de vigília, baixando a guarda frente 
às intempéries da vida, e, somente na manhã do dia seguinte, se abrirá 
os olhos às imagens circundantes, pode-se constatar que esse espaço é 
um verdadeiro abrigo. É nesse lugar que o homem, como afirma Suely 
Rolnik, “uma vez por dia instaura uma pausa na realidade e forma um 
nicho mental, protegido do mundo, suas exigências, suas tormentas.”45

42    Idem.

43    BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001. p.94.

44    Idem.
45    ROLNIK, Suely. Quarar a alma. Disponivel em: <http://www.caos-
mose.net/suelyrolnik/pdf/quarar_a_alma.pdf> (Acesso em: 24 de junho de 
2015). p.1.



93

Em meu trabalho Casulo (2013, fig.36/37), o dormir se faz presente. O 
dormir surge na presença do colchão, do travesseiro e do cobertor, mas 
o sono vai muito além da literalidade de seus componentes. Esta obra, 
apesar de ser apresentada em forma de fotografia, é, para mim, um site-
specific, um acontecimento que tem seu sentido no lugar onde foi realizado. 
No quintal de minha casa natal, há uma parreira de uvas localizada logo 
ao lado direito da casa. Os galhos da videira desenvolvem-se rentes a uma 
estrutura pergolada que os sustenta, fazendo com que, sob essa estrutura, 
surja um pequeno espaço que se assemelha a uma cabana. Para mim, esse 
espaço sempre se configurou um abrigo, pois sob tal estrutura, era possível 
me sentar em uma cadeira, e ali permanecer por algum tempo, para 
realizar alguma atividade ou apenas contemplar e aproveitar a segurança 
do lugar. Na parte superior do pergolado, coloquei um velho colchão, um 
travesseiro sem fronha tomado de manchas, e um cobertor formado por 
um emaranhado de fios reaproveitados, normalmente vendido a um preço 
acessível. A parreira tornou-se cama, com sua dupla utilidade para com os 
sonhos, sob e sobre ela. 

Por mais que esse trabalho possa manifestar um sentido conceitual, a 
iniciativa de desenvolvê-lo veio de uma vontade, estritamente, sensitiva e 
experiencial. Por dois dias e duas noites, aquele colchão permaneceu ali, 
simplesmente, para que eu pudesse observá-lo46 e sentir o prazer de ter 
aquela imagem, ao mesmo tempo onírica e acolhedora, diante de meus 
olhos e de meu corpo. Em nenhum momento eu me deitei sobre o colchão. 
Devido à aparente fragilidade da estrutura de madeira que sustenta as 
parreiras e que, assim, poderia não suportar o peso do meu corpo, ou 
o simples fato de causar, em mim, insegurança, poderia desfazer toda a 
imagem que se formava. Ainda assim, a obra convocava e instigava meu 
corpo a se integrar a ela. 

Diante desse quadro, ou seja, do espaço para o corpo sobre a parreira, 
o que me veio à mente foi a imagem de um casulo. Pode-se dizer que a 
cama é um casulo. Ao se deitar para dormir, acomodar a cabeça sobre o 
travesseiro e puxar o cobertor para cobrir o corpo, se está construindo 
um alvéolo e entregando a própria proteção à sua segurança. O bicho da 

46    Pelo fato de minha casa estar situada em um nível rebaixado, é possí-
vel, da calçada, ver com clareza o alto do pergolado.
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seda, deflagrado na memória de 
Derrida47, tece, com o próprio 
corpo que se manifesta sob a 
forma de sua “baba sedosa”, 
seu abrigo, que nada mais é do 
que seu próprio devir. Casulo e 
lagarta constituem um só: “ele 
permanecia fora de si e junto 
a si, em vista de em breve o 
envolver completamente a sua 
obra e o seu ser para a morte.”48 
Como o casulo, a cama - como 
conjunto de seus elementos: lençol, cobertor, travesseiro e colchão - é 
fabricada para receber o corpo no interromper da consciência. Através 
do sono, cama e indivíduo se tornam um só. Na suspensão da minha 
consciência, pelo sono, torno-me cama, morro um pouco a cada noite. 
A cama sobre a parreira, na sua extrema simplicidade e precariedade, é, 
portanto, essa cama que me faz dispersar.

A mesma cama que permite o apagar das luzes da mente, pode, também, 
levar aos mais longínquos lugares que os sonhos permitem. Em Cama de 
vento (2010, fig.74), outra obra de Marepe, a cama também se apresenta 
como espaço que possibilita o devaneio e os sonhos. Nesse trabalho, há uma 
espécie de maca retrátil, que, segundo o artista, era um móvel bastante 
presente em sua infância no sertão. Por conta de sua forma simples e 
quase aerodinâmica, era conhecida como cama de vento49. Esse objeto 
apresentado por Marepe possui também um par de asas, relacionado aos 
pássaros, que o próprio artista via e admirava no passado, mas que, hoje, 
não aparecem mais. Essa cama alada representa também local para alçar 
voo, lugar para desprender o homem do chão rumo aos céus, que só é 
possível ser visitado por intermédio dos sonhos.

Já na obra Apaga-Dor (fig.75), da artista baiana Ieda Oliveira, há uma cama, 
em que, ao invés de um colchão, foram colocadas centenas de borrachas 

47    DERRIDA, Jacques. Bicho da seda. Disponvel em: < file:///C:/
Users/iuridias/Downloads/cad29.pdf> (Acesso em: 5 de abril de 2014).

48    Ibid. p.2.

49    SESC TV. Museu Vivo: Marepe. Disponível em: < https://www.youtu-
be.com/watch?v=eg68TijEhOw> (acesso em 10 de abril de 2013).

fig.74. Merepe. Cama de vento. 2010



95

escolares, dispostas lado a 
lado. Na cama de Ieda Oliveira 
encontrei um lugar onde se pode 
apagar dores, dissipar angústias 
que se vão com o próprio cessar 
da consciência, que, por sua vez, 
também se vai com o ato de 
dormir.

A efetivação do ato de abrigar-se, 
portanto, necessita da serenidade 
que envolve o dormir. Em 
contraponto à seguridade e à 
tranquilidade que levam ao sono, 
está a sua privação. Nesse sentido, 

conforme Rolnik, o sono, “quando deixa de acontecer é a crueldade de 
estar lançado no mundo sem tréguas, perigo sempre eminente, tensão de 
um estado infindável de alerta, desassossego”50. Mas quem se priva ou é 
privado do sono, sendo este condição biológica de renovação da mente, 
de revigoração do corpo e está em todas as culturas, “da casa burguesa à 
tenda nômade?”51

Rolnik, ao abordar o projeto A quietude da Terra52(fig.76) de Rivane 
Neuenschwander, encontra, no morador de rua da metrópole, essa 
supressão. Esse trabalho compreendeu, primeiramente, um lençol branco 
e limpo, onde crianças de rua escreveram seus nomes e desenharam seus 
sonhos. Os lençóis brancos, novos e limpos representam o aconchego, 
o cuidado do lar, o sonho. Num segundo momento, as mesmas crianças 
convocaram seus lençóis velhos e sujos para serem lavados à beira mar, num 
gesto ritualístico que remete ao passado, quando as mulheres se dirigiam à 
margem de um rio para desenvolver um ritual que envolvia ensaboar, bater, 
enxaguar e quarar a roupa. Esses lençóis, diferentes dos primeiros, revelam 
a realidade que assola essas crianças todos dias, onde o dormir nunca se 

50    ROLNIK, Suely. Quarar a alma. Op.Cit. p.1.

51    Idem.

52    Trabalho desenvolvido em uma parceria entre A quietude da Terra e 
o Projeto Axé na Bahia, que culminou em uma exposição com diferentes artistas 
que mostraram, em forma de trabalhos, um diálogo com a arte contemporânea, 
como resultado da experiência de 7 meses de convívio com crianças da instituição.

fig.75. Ieda Oliveira. Apaga-Dor. 2000
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completa e o sono não é um 
privilégio, dada a necessidade e 
a obrigação de estarem sempre 
alertas, vigilantes e temerosas. 

Contrapondo a supressão 
do sono expressa na obra de 
Neuenschwander, em Ruas 
para adormecer (2015, fig.39-
43), resgato o sentimento que 
envolve a cama como espaço 
do íntimo, abrigo que permite 
baixar a guarda e, portanto, 
devanear ou sonhar. De forma 
paralela ao trabalho de Neuenschwander, transfiro o adormecer para 
o contexto da cidade. Esse trabalho se constituiu como uma instalação 
e partiu, primeiramente, de uma ação. Pacientemente fui desfazendo 
as costuras de um edredom, para, em seguida, retirar de seu interior 
as fibras que o tornam macio e possibilitam uma melhor eficiência no 
isolamento térmico. Com as fibras em mãos, passei a cortá-las em tiras de, 
aproximadamente, 3 cm de largura, com comprimentos diversos. Estas, 
posteriormente, foram dispostas no chão, de modo a formar um desenho 
que sugere uma cartografia das ruas de minha cidade natal, as quais 
percorria nas minhas andanças diárias. A maciez do material utilizado 
substitui a rigidez do asfalto. A maciez, para mim, sempre esteve associada 
a um lugar para receber o corpo confortavelmente, ou ainda, um lugar 
onde podemos nos jogar sem perigos. 

Ao trazer a matéria que forma o edredom para o espaço que compreende 
a rua, tentei evidenciar as memórias de minha cidade natal, as ruas que 
habitei por anos e que também são lugares afetivos e abrigos para meu 
espírito. 

Sobre o asfalto, eu jogava futebol e bets53, brincava de esconde-esconde, 
pega-pega e outras tantas brincadeiras que tinham, na rua, seu melhor espaço 
para acontecer. Sabe-se que para que o jogo ocorra é, antes de tudo, necessário 
que as condições adversas do mundo não afetem seu desenvolvimento, 
pois é necessário o envolvimento total de seus participantes. Nas ruas 

53     Brincadeira de rua que descende do cricket, que se utiliza de bastões 
para acertar a bola.

fig.76. Rivane Neuenschwander. A quie-
tude da terra. 1995
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da cidade pacata e suburbana, 
é possível brincar, jogar e se 
dispersar. O verdadeiro abrigo, 
para mim, é assim: faz o mundo 
ao redor se dissipar, restando 
nossa intimidade. Na verdade, 
nesse caso, o espaço pode não 
desaparecer por completo, mas 
torna-se mais um elemento 
que se insere e possibilita meu 
devaneio.

Nas ruas de Lucélia, eu saia, 
regularmente, na madrugada, 

caminhando ao léu, enquanto divagava sobre muitas coisas que vinham à 
minha cabeça  e me perdia nos mais diferentes pensamentos, sem me dar 
conta do mundo ao meu redor. Penso em minhas perambulações como 
algo análogo às caminhadas de Francis Alÿs  ou aos delírios ambulatórios 
de Hélio Oiticica. Em The Collector, (O colecionador, fig.77), Alys caminha 
pela cidade trazendo amarrado, em uma corda, um pequeno carrinho 
magnetizado que coleta vestígios metálicos abandonados no asfalto. Já em 
Magnetics shoes (1994), o elemento magnetizado é um par de sapatos que o 
artista veste em suas andanças. Em ambas as ações, o único encargo de Alÿs 
é o de caminhar, sem um destino, já que os vestígios são, automaticamente, 
recolhidos por seus sapatos magnetizados. A rua, para Alÿs, não é, portanto 
apenas um lugar de transição entre dois pontos, mas o próprio lugar 
onde o artista abriga-se em suas peregrinações. Assim, na obra de Alÿs, 
a caminhada surge como “uma forma de dispersão.”54 Já Hélio Oiticica 
tinha, no caminhar, uma prática totalmente inserida em sua vida cotidiana 
(fig.78). Desde jovem, o artista brasileiro via, em suas caminhadas pelas 
ruas do Rio de Janeiro, uma possibilidade de emancipação e compreensão 
do mundo que o rodeava. Esse caminhar era trazido para as obras em 
forma de instalações, que propunham a participação do espectador como 
testemunha de suas experiências ambulatórias. Segundo Oiticica:

Quando eu ando ou proponho que as pessoas andem 
dentro de um Penetrável com areia e pedrinhas... eu 

54    SILVA, Suzana Magali Pereira. O cotidiano da cidade no trabalho de 
Francis Alÿs, 2011. 59 p. TCC (Licenciatura em Artes Plásticas). Universidade 
Estadual de Santa Catarina. Florianópolis.

fig.77. Fracis Alÿs. The collector. 1991/1992
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estou sintetizando a minha experiência da descoberta 
da rua através do andar... do espaço urbano através 
do detalhe, do andar... do detalhe síntese do andar...55

A presença da cidade em meus trabalhos difere das obras de Alÿs e Oiticica 
no modo como é expresso através da linguagem, dado que ambos se valem 
da performance ou da iteração com o espectador, e eu da instalação e da 
escultura. Mas o sentido da rua como um espaço para dispersão, permanece 
próximo ao que percebo na obra destes artistas. O caminhar, na Obra de 
Hélio Oiticica, é uma transmutação de suas experiências cotidianas em 
suas obras, já, em minha poética, as perambulações pelas ruas da cidade 
natal são elementos da memória. 

Em Estâcias (2014, fig.44-46) e em Trilhas de Barro (2015, fig.48-49), as 
configurações cartográficas correspondem às ruas da minha cidade natal. 
Para a elaboração do desenho que remete às quadras ou às ruas em si, 
me utilizei de imagens aéreas disponíveis na internet. Mas ao longo da 
elaboração das obras, a objetividade do mapa foi dando lugar às lembranças 
que eu mesmo tinha daqueles espaços. Me vinha a figura das casas que 
fizeram parte da minha infância, dos terrenos baldios que atualmente são 
ocupados por casas novas e dos quintais que deram lugar a novos cômodos. 
Muito da percepção que tenho hoje de minha cidade natal  deve-se também 

55    OITICICA, Hélio. Apud ANJOS, Moacir. As ruas e as bobagens: ano-
tações sobre o delirium ambulatorium de Hélio Oiticica. ARS - Publicação do Depar-
tamento de Artes Plásticas da Escola de Comunicação e Artes de São Paulo. São 
Paulo. n. 20, 2010. p. 28-29.

fig.78. Hélio Oiticica. Penetrável pn27. 1979
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às visitas feitas a meus familiares, fazendo com que a minha percepção do 
presente se misture com aquelas do passado, e esta dualidade é transferida  
na configuração de meus trabalhos.

O caminhar ainda é um dos motores mais eficientes no meu processo de 
apreensão do mundo, mas, diferentemente do que era no passado, quando 
a segurança que sentia na rua me permitia a dispersão, hoje, devido ao fato 
de habitar o centro de uma metrópole, caminhar tornou-se um exercício 
de atenção e permanente vigília.

Segundo Marc Augé56, as ruas de uma cidade seriam, certamente, o oposto 
da definição de lugar, seria um não-lugar. Conforme Augé, para que um 
simples espaço se configure como um lugar é necessário que este apresente 
valor “identitário, relacional e histórico.”57 A configuração de um lugar 
depende das relações afetivas que os indivíduos estabelecem com o mesmo, 
fazendo com que determinado local se torne detentor de uma memória, 
que se firma, justamente, pelas trocas e experiências que se estabelecem 
entre seus ocupantes, como afirma Rodrigues:

O lugar, como categoria filosófica, não trata de uma 
construção objetiva, mas de algo que só existe do 
ponto de vista do sujeito que o experiência. É dotado 
de concretude porque é particular, único, opondo-se 
ao universal, de conteúdo abstrato, porque desprovido 
de essência.58

Os não-lugares seriam, portanto, os espaços onde a permanência e, 
portanto, as trocas afetivas entre sujeito e espaço não se firmam, dado seu 
caráter transitório. Conforme Marie Fraser, os não-lugares seriam “locais 
de passagem e de trânsito, efêmeros e provisórios, em que se deslocar 
é antes atravessar o espaço e suas próprias fronteiras.”59 Neste sentido, 
ambientes como os de supermercados, parques, elevadores e a rua, em si, 
seriam exemplos de não-lugares. As ruas de uma grande cidade seriam, 

56    AUGÉ, Marc. Não-lugares: Introdução a uma antropologia da supermo-
dernidade. Op.Cit.

57    Ibid. p.72.

58    RODRIGUES, Adyr A. B. Turismo e espaço: rumo a um conhecimento 
transdisciplinar. São Paulo: HUCITEC, 1997. p.32.

59    FRASER, Marie. Do lugar ao não-lugar: da mobilidade à imobilidade. 
Revista Poiésis, n 15, p. 229-241, Jul. de 2010. p.230.
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portanto, não-lugares por excelência, dada sua carência em proporcionar 
trocas afetivas. Entretanto, quando o espaço de uma rua qualquer se torna 
lugar de intimidades, lugar de convívio, de brincadeiras, de inserções e 
permanências, não apenas de tráfego, este tende a se tornar um lugar 
habitado. Em uma de suas passagens, Augé traça as diferenças entre a 
relação  pessoas/espaço urbano no passado e nos dias atuais:

Há uns 30 anos, na França, as estradas nacionais, 
as departamentais e as vias férreas penetravam na 
intimidade da vida cotidiana. O percurso rodoviário 
e o percurso ferroviário se opunham, desse ponto 
de vista, como o lugar e o contrário, a essa oposição 
continua parcialmente atual para quem se limita, 
hoje, à frequência das estradas departamentais e dos 
transportes ferroviários que não o TGV, até mesmo 
das linhas regionais, quando elas ainda existem, 
visto que significativamente são os serviços locais, as 
vias de interesse local que desaparecem. As estradas 
departamentais, muitas vezes condenadas, hoje, 
a contornar as aglomerações, transformavam-se 
recentemente, de forma regular, em ruas de cidade 
ou de aldeia, ladeadas pelas fachadas das casas. Antes 
das 8 horas da manhã, depois das 7 horas da noite, 
o viajante ao volante atravessava um deserto de 
fachadas cerradas (janelas fechadas, luzes filtradas 
pelas persianas, ou ausentes, já que os quartos e 
salas de estar dão com frequência para os fundos): 
ele era testemunha da imagem digna e compassada 
que os franceses gostam de dar de si mesmos, que 
cada francês gosta de dar para seus vizinhos. O 
motorista de passagem observava alguma coisa das 
cidades que se tornaram hoje nomes num itinerário 
(La Ferté-Bernard, Nogent-le-Rotrou); os textos que 
por ventura ele decifrasse (placas das lojas da cidade, 
editais municipais), graças a um sinal vermelho 
ou a uma diminuição de velocidade, não lhe eram 
prioritariamente destinados. O trem, por sua vez, era 
mais discreto e continua a sê-lo. A via férrea, muitas 
vezes traçada por trás das casas que constituem a 
aglomeração, surpreende os habitantes da província 
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na intimidade de sua vida cotidiana, não mais do lado 
da fachada, mas do lado do jardim, da cozinha ou do 
quarto e, à noite, do lado da luz, enquanto, se não 
houvesse iluminação pública, a rua seria o domínio 
da sombra e da noite. E o trem, recentemente, não 
era tão rápido que impedisse o viajante curioso 
de decifrar, ao passar, o nome da estação o que a 
excessiva velocidade dos trens atuais proíbe, como 
se certos textos tivessem ficado para o passageiro de 
hoje obsoletos.60

O espaço de trânsito das ruas, o não-lugar da cidade, torna-se a mais 
íntima das guaridas. Em meu trabalho, a cidade surge desse mesmo 
sentimento. Quando componho a configuração das ruas de minha cidade 
natal sobre o chão do espaço expositivo, estou apenas expressando, formal 
e materialmente, as experiências do meu contato e inserção efetiva com 
e nesses espaços. Ser abrigo é ser um lugar onde se busca proteção e 
acolhimento, é ser o teto que protege das tempestades, que dá segurança 
para o que se quiser, para romper com as próprias paredes através dos 
sonhos, assim, é o lugar da intimidade, mas também da liberdade. 

Penso minhas vivências pelo caminhar e pelas brincadeiras nas ruas da 
cidade como o que Heidegger sentia em suas caminhadas pelas veredas 
do campo. Em uma descrição apaixonada de sua perambulação sobre a 
campina e sob o carvalho que o levava diretamente aos confins da infância 
e da juventude, Heidegger tece a imagem de sua terra natal, no silêncio 
que paira na amplidão do meio rural. Portanto, a constatação da rua, por 
mais diversa que possa ser em determinados casos, como espaço passível 
ao devaneio, tão aconchegante quanto a mais quente das cabanas, me leva 
a crer que a existência e a permanência do abrigo não depende de fortes 
paredes, colchões macios e mantas aquecidas, pois, muito mais que uma 
condição legada ao ambiente, é antes um estado de consciência.

60    AUGÉ, Marc. Não-lugares: Introdução a uma antropologia da supermo-
dernidade. Op.Cit. p.90.
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III
II -RESGATES DE COISAS MINHAS

A CONSTRUÇÃO DE SENTIDOS PELA APROPRIAÇÃO, 
COLEÇÃO E FRAGMENTO
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3.1   Apropriações e rupturas

A constante utilização de materiais provenientes de diversas origens, 
com as mais diversas formas, fazem-me ver meu processo pela lógica 
da apropriação. Entretanto, antes de desenvolver uma análise desse 
procedimento em meus trabalhos, considero necessário um resgate 
histórico da apropriação no cenário artístico. Para isso, trarei alguns 
artistas e movimentos que têm na apropriação a estratégia de construção 
de suas obras.

Essa abordagem acontece a partir de pontos que considero importantes para 
o compreensão de meu processo de criação. Tal resgate surge como uma 
possibilidade de entendimento do cenário no qual estou inserido, no âmbito 
da arte. Buscarei identificar as raízes de certos procedimentos, ou seja, o 
que antecede e o que está presente no cenário artístico contemporâneo, e 
que, desse modo, influi, diretamente, em minha percepção e em meu fazer.

Segundo o dicionário Caldas Aulete,  o termo “apropriação” pode designar 
“ação ou resultado de apropriar-se de algo, de tomar como próprio, de 
apoderar-se” ou, ainda, ser sinônimo de “adaptação, adequação”. Na arte, 
o termo apropriação carrega estes dois sentidos, no momento em que 
envolve a resignificação de objetos resgatados do mundo cotidiano, para 
inseri-los, de modo efetivoem um novo espaço de significação Desse modo, 
o artista resgata materiais, imagens e objetos banais, absorve-os e adapta-
os, adequando-os a um novo contexto: o da arte.

As obras dos artistas apresentados neste estudo figuravam em um 
contexto de constantes rupturas, aberturas e objeções frente aos modos 
de percepção e entendimento das práticas artísticas. Neste cenário, 
os métodos de apropriação, justaposição e seriação, instaurados por 
eles, surgiram como ferramentas de subversão. Entretanto, tal fato não 
representou, necessariamente, uma negação, mas uma nova maneira de 
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encarar as noções de autoria e a abstenção do gesto criador presente na 
pintura e na escultura tradicionais. Desde o surgimento da fotografia, 
fruto e consequência de uma reconfiguração dos modos de ver, na 
sociedade moderna61, a obra de arte tem se modificado, como reflexo 
das transformações ocorridas no âmbito sociocultural. Assim, houve 
uma reformulação da percepção do objeto, das imagens e das próprias 
instituições, como consequência do significativo desenvolvimento da 
cultura de massa, da indústria de bens de consumo, da evolução dos meios 
de comunicação e da intensificação das relações interculturais. Neste 
contexto, as vanguardas passaram a adotar procedimentos de apropriação, 
justaposição e seriação, frente a uma sociedade cada vez mais fragmentária, 
e uma arte lançada ao pluralismo, em relação às linguagens, aos materiais 
e aos conceitos.

Parto de um momento da história da arte em que a palavra apropriação 
passou a ser utilizada para se referir ao modo como alguns artistas se 
utilizavam de materiais, imagens e técnicas ditas “não-artísticas” para o 
desenvolvimento de suas poéticas, acarretando significativas revisões na 
maneira como se percebe e concebe o objeto artístico na contemporaneidade.

Desde as colagens cubistas, dadaístas e os ready-mades desenvolvidos por 
Marcel Duchamp, nas primeiras décadas do século XX, os princípios da 
apropriação e da montagem, bem como, da utilização da fotografia, já 
vinham sendo explorados. A obra desses artistas ampliou as possibilidades 
de se pensar o objeto artístico, subvertendo o próprio meio no qual 
atuavam, antes restrito unicamente a duas linguagens, a pintura e a 
escultura tradicional.62

Em suas colagens, Picasso apropria-se de materiais como papelão, madeira, 
tecidos, entre outros, para elaborar suas composições, de modo a romper 
com o espaço virtual da representação associada à pintura. Em um de seus 
trabalhos, intitulado Violino (fig.79), por exemplo, não há uma representação 
mimética de um violino sobre a tela, nem mesmo o objeto fragmentado 
pintado a óleo, imagem típica do cubismo. Antes, percebe-se uma estrutura 
abstrata, extremamente matérica, formada por pedaços de latão pintados, 

61     CRARY, Jonathan. A modernidade e o problema do observador. In: 
____. Técnicas do observador: Visão e modernidade no século XIX. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2012.

62     KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2007.
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que rompe com a “bidimensionalidade absoluta”63 da pintura. Por meio 
dessas experimentações, até então impróprias e impensáveis no âmbito da 
arte, Picasso estava interessado em propor e alcançar novas possibilidades 
estéticas, que a pintura e a escultura, em suas formas mais puras, naquele 
momento, já não eram capazes de suprir. 

Em um texto publicado em 1958, A revolução da colagem, Clement 
Greemberg destaca, por meio da análise de uma obra cubista de Braque, 
a vantagem da colagem como elemento que rompe com o ilusionismo da 
pintura representativa vigente até então: 

Essas intervenções, com sua planaridade (flatness) 
auto-evidente, externa e abrupta, faziam o olhar parar 
na superfície literal, física, da tela, do mesmo modo 
que a assinatura do artista; aqui já não se tratava de 
interpor uma ilusão mais vívida de profundidade entre 
a superfície e o espaço cubista, mas de especificar a 
planaridade real da pintura de tal modo que tudo mais 
mostrado sobre ela fosse empurrado para o espaço 
ilusório por força de contraste. A superfície era agora 

63     Ibid. p.59.

fig.79. Pablo Picasso. Violino. 
1914

fig.80. Pablo Picasso. Guitarra. 1912



106

indicada explicitamente, e não implicitamente, como 
um plano tangível mas transparente.64

Para Greenberg, nem mesmo as letras impressas nos jornais eram 
entregues à ilusão. Ao contrário, sua planaridade reforçava, ainda mais, a 
superfície dos papéis colados.

Outro fator importante, em algumas obras de Picasso, que segue esta 
mesma tendência, é o fato de este brincar com elementos que são próprios 
da linguagem pictórica, que surgem como “supérfluos”, incorporados 
em obras tridimensionais. Em Violino, sobre as calhas de chumbo, além 
das áreas de cores chapadas, há tramas de linhas que, segundo Rosalind 
Krauss65, fazem referência às hachuras presentes em desenhos e pinturas. 
Do mesmo modo, em Guitarra (fig.80), as cordas, ao invés de serem 
dispostas paralelamente, como ocorre no instrumento que dá título 
ao trabalho, confluem para um mesmo ponto, simulando um estudo de 
perspectiva linear. Assim, fica claro como Picasso não apenas propõe 
um prolongamento formal e estrutural da pintura, trazendo-a para o 
espaço tridimensional por meio da incorporação de materiais nunca antes 
utilizados, mas também se apropria, de modo figurado, de elementos do 
ilusionismo na pintura. Nesse sentido conforme Krauss:

Picasso se apodera da linguagem que anteriormente 
fora parte do espaço virtual do ilusionismo -- 
confinada aos limites do espaço pictórico, e portanto 
separada do mundo real -- e transforma essa mesma 
linguagem em um aspecto do espaço literal.66

Se Picasso utiliza o método de apropriação com um intuito, sobretudo, 
formal, Duchamp, que, anteriormente, também fizera parte do movimento 
cubista, eleva esta prática a um outro nível: apropria-se de objetos banais do 
cotidiano e os traz, de forma integral, para dentro da galeria, concedendo-
lhes status de arte. Esta iniciativa tem como pressuposto a necessidade de 
ir contra a demasiada teorização formalista desenvolvida na vanguarda 
modernista, que se detinha, ainda, a uma experiência puramente retiniana 

64     GREEMBERG, Clement. A revolução da colagem. In: FERREIRA, 
Glória; MELLO, Cecília Cotrim (Org.). Clement Greemberg e o debate crítico. Rio de 
Janeiro: Funarte Jorge Sahar, 19997. P.96.

65     KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. Op.Cit. p.63.

66     Idem.
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e formalista em ralação à pintura.

Ao apresentar para o mundo, em 1914, 
seu Porta-garrafas, Marcel Duchamp 
expõe uma nova forma de compreensão 
do objeto artístico e, com a mesma força, 
instaura uma reforma nos modos de 
percepção dos objetos cotidianos, até 
então, impossibilitados de se tornarem 
arte. O urinol67 em uma galeria, não era 
mais somente um urinol, mas “problemas 
potencialmente complexos incidiam sobre 
a identidade deste objeto.”68 Duchamp 
mostrou que um elemento qualquer, 
coletado aleatoriamente no cotidiano, 
poderia, em um contexto especifico, ser 
utilizado e entendido como arte, pois, antes 

de ser objeto de contemplação, a obra existe enquanto ideia, enquanto 
conceito.

A arte desenvolvida, até aquele momento, era compreendida como extensão 
da alma sensível do artista, por meio da impressão de gestos corporais 
e psicológicos no objeto. A “obra tradicional, portanto assemelha-se 
a uma vidraça transparente, através da qual os espaços psicológicos do 
observador e do criador se revelam mutuamente.”69 A obra de Duchamp, 
em contrapartida, tendia para uma invalidação do gesto, para uma negação 
da expressão. Em Fontaine, de 1917 (fig.81), o artista apropria-se de um 
mictório, tendo apenas o pequeno e insignificante trabalho de mudar 
sua posição e colocá-lo sobre um pedestal, tornando tal objeto, até então 
vazio de expressividade, uma obra de arte tão espiritualizada como as 
outras apresentadas até o momento, pois para ele, o gesto criador não 
está, necessariamente, na pura expressividade ou na forma, mas no ato de 
selecionar, separar e agrupar, ora objetos, ora ideias, ou seja lá o que for 
necessário para a constituição de uma obra.

O processo de apropriação desenvolvido por Duchamp toma novos rumos 
com a Pop Art, o Minimalismo e a arte conceitual, que ganham corpo 

67     Referência ao trabalho Fontaine de 1917.

68    WOOD, Paul. Arte conceitual. São Paulo: Cosac & Naify, 2002. p. 12.

69     KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. Op.Cit. p.93.

fig.81. Marcel Duchamp. A 
fonte. 1917
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na década de 1960, erguendo-se na contramão das teorias estéticas de 
Clement Greemberg, que tinha, na arte expressionista abstrata americana, 
sua principal referência e modelo. A tese desenvolvida por Greenberg 
afirmava que as escolas artísticas deveriam, cada vez mais, definirem-se 
em suas especificidades, tornando-se sempre mais leais à sua essência. 
A pintura deveria dirigir-se o máximo possível à planaridade e anular 
qualquer aproximação com o efeito ilusionista, que, segundo o crítico, 
pertencia exclusivamente à tridimensionalidade da escultura.70 Sobre a 
recusa de uma arte dita kitsch, Danto afirma:

Claro que o universo banal dos objetos industriais 
foi menosprezado do ponto de vista estético pelos 
cultores do bom gosto. E o repertório de imagens 
banais dos outdoors, dos gibis, das revistas pulp, foi 
considerado pelos mesmos árbitros do juízo estético 
como irremediavelmente desprezível.71

A pop art fez do mundo do consumo e dos meios de comunicação em 
massa seu combustível. A arte Minimalista apropriou-se de materiais 
provenientes, diretamente, do processo industrial. A arte conceitual, 
por sua vez, colocou a questão ou o processo à frente do próprio objeto 
artístico. Entretanto, esses três segmentos da arte, que emergiram na 
segunda metade do século XX, não atuaram, como aconteceu com os 
manifestos modernistas desenvolvidos anteriormente, como movimentos 
estilísticos, mas como tendências que se interpenetraram e se constituíram 
de forma heterogênea, não seguindo “princípios fundamentais ou regras 
fundamentadoras de um movimento.”72 

A obra de Andy Wahol, principal expoente da art pop, desenvolveu-se 
a partir de um processo que beira ao industrial, como, por exemplo, as 
Brillo Boxes, de 1964 (fig.82), cujas caixas Brillo são representações, quase 
idênticas, feitas em madeira e serigrafia, a partir das caixas de palha de 

70     FERREIRA, Glória; MELLO,  Marcel Duchamp. A fonte. 1917. Ce-
cília Cotrim (Org.). Clement Greemberg e o debate crítico. Op.Cit.

71    DANTO, Arthur. Andy Warhol. São Paulo: Cosac Naify, 2012. Dispo-
nível em: <https://joaocamillopenna.files.wordpress.com/2014/02/danto-andy-
-warhol-cc3b3pia-limpa.pdf>. Acesso em: 7 de março de 2014. p.8.

72     JUDD, Donald. Objetos Específicos. In: FERREIRA, Glória; CO-
TRIM, Cecília. Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
p.96.
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aço vendidas no comércio. O 
artista propõe o questionamento 
da  imagem na sociedade 
moderna, por meio de sua própria 
banalização, um questionamento 
que aborda o estatuto do ser ou 
não ser arte. Para Archer: 

Sua própria banalidade era uma 
afronta a seus críticos. Sem uma 
evidência mais clara de que o material 
havia passado por algum tipo de 
transformação ao ser incorporado à 
arte, não se podia dizer que a própria 
arte oferecia qualquer coisa que a 
vida já não proporcionasse.73

As caixas foram elaboradas 
a partir de um processo de 
construção industrial, ou seja: 

não foram confeccionadas pelas mãos do artista, mas por uma equipe 
especializada. Desse modo, Warhol não se apropriou apenas da imagem de 
um produto corriqueiro do cotidiano das pessoas, mas se apossou de todo 
o processo de fabricação industrial, desde a produção em grande escala até 
a utilização de uma equipe.74

Nessa e em outras de suas obras, Warhol utilizou-se do procedimento de 
seriação, estritamente ligado a um processo de reprodução mecanizada. 
Em uma de suas exposições, realizada na Stable Gallery, “reuniu dezoito 
obras bastante heterogêneas: três trabalhos seriados de cem latas de sopa, 
cem garrafas de Coca-Cola e cem notas de dólar, além de Elvis vermelho 
– um painel com 36 cabeças de Elvis Presley”75, o que denota o quanto 
o método serial de produção se tornou um fator substancial em muitos 
de seus trabalhos. Nesse ponto, sua obra se aproxima das realizadas 
pelos artistas minimalistas, que se apropriam de formas e matérias de 
elementos concebidos via produção industrial. Contudo, é importante 

73     ARCHER, Michael. Arte contemporânea: Uma história concisa. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001. p.11.

74    DANTO, Arthur. Andy Warhol. Op.Cit.

75    Ibid. p.28.

fig.82. Andy Warhol. Brillo Boxes. 1964



salientar que, enquanto os artistas da pop se valiam de imagens altamente 
popularizadas, que já faziam parte do imaginário cultural da grande 
massa – não só Warhol, com suas sopas Campbell, Brillo Box ou suas 
reproduções de Marilin Monroe, mas também Roy Lichtenstein, que se 
utilizava de imagens de histórias em quadrinhos, ou Claes Oldenburg, com 
suas esculturas monumentais de hambúrguer, sorvete e pinos de boliche, 
ou as colagens com recortes de revistas do inglês Richard Hamilton –, 
os artistas da minimal art, de modo diferente, apossavam-se de elementos 
que não exalavam nenhum conteúdo definido. Assim, o método serial e 
a regularidade estrutural e expositiva das obras minimalistas tornavam 
mais improvável a apreensão de algum significado. Segundo Rosalind 
Krauss, essa tendência começa a se manifestar:

na escultura produzida no início dos anos sessenta por 
Donald Judd, nas fileiras de caixas afixadas a paredes 
em que a mesmice das unidades e a regularidade dos 
intervalos entre elas pareciam expulsar do ato de 
dispor ou organizar as formas qualquer possibilidade 
de um “significado”. O uso, por Dan Flavin, de 
lâmpadas fluorescentes produzidas industrialmente 
vinha na esteira da abordagem de Stella e Judd. Tal 
como a faixa de 10 cm de largura prosaicamente 
pintada ou a caixa comum pré-fabricada, as lâmpadas 
não receberam nenhuma forma ou significado 
especial por parte do artista.76

Para Krauss, o desejo dos minimalistas era se livrar das amarras da 
narrativa presente na pintura e na escultura, em prol de um objeto que se 
desenvolvesse exterior a estas classificações. Os minimalistas não tinham 
uma ligação temática tampouco criavam uma narrativa com os objetos 
provindos do meio industrial, mas estavam interessados nas qualidades 
estruturais desses elementos. Viam apenas forma, volume e matéria 
bruta que, ao passarem por suas mãos não se tornariam matéria-prima 
para a elaboração de figuras, como se deu com o bloco de mármore na 
escultura clássica, pois o próprio bloco de mármore era objeto de interesse 
do minimalista, restando ao artista apenas compor formas sólidas e 
geométricas no espaço ou, de modo mais radical, apenas apropriar-se e 
dispor um conjunto desse mesmo objeto. 

76    KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. Op.Cit. p.293.
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Os elementos confiscados pelos 
minimalistas, que vão desde 
tijolos, madeiras, vidros e, até 
mesmo, lâmpadas fluorescentes e 
caixas de madeira, são utilizados 
em seu estado mais estéril e 
inalterado possível, em muitos 
casos,  encontrados ao acaso. Carl 
Andre, por exemplo, em sua obra 
Lever, de 1966 (fig.83), dispõe 
137 tijolos refratários no chão 
da galeria, formando uma coluna 
horizontal — se assim puder ser 
chamado — que se estende da 
parede até um determinado ponto 
do espaço expositivo. Os tijolos 
foram trazidos, diretamente, da 
fábrica ou da loja para o espaço da 

arte. Para Andre, o que significa e qual a função de um tijolo não é nenhum 
pouco relevante em sua poética, o que lhe interessa é o tijolo enquanto 
estrutura.

Na arte conceitual, a apropriação acontece no momento em que 
determinado elemento faz parte da constituição de uma questão, ou 
seja, o objeto final não mais é a obra, mas apenas um componente de 
sua elaboração, que é, antes de tudo, mental, conceitual. Nesse sentido, 
conforme Sol LeWitt, “a ideia se torna a máquina que faz a arte.”77 Um 
exemplo perfeito para entender o procedimento de apropriação, na arte 
conceitual, é a obra Uma e três cadeiras, de 1970 (fig.84). Nesta obra, Joseph 
Kosuth apresenta três representações do objeto cadeira: a fotografia de uma 
cadeira, a definição escrita da palavra cadeira, retirada de um dicionário, 
e a cadeira tridimensional ou, se preferir, a cadeira real. Seu interesse não 
era uma investigação de linguagens – escultura, fotografia e texto –  , 
mas trazer questionamentos sobre o que incita os diferentes modos de 
representação de um mesmo objeto apropriado. Nesse processo, não existe 
uma hierarquia de técnicas ou materiais a ser utilizada na elaboração 

77     LEWITT, Sol. Parágrafos sobre Arte Conceitual. In: FERREIRA, 
Glória; COTRIM, Cecília. Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2006. p.176.

fig.83. Carl Andre. Lever. 1966
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de uma obra, mas apenas 
o que é necessário para 
a materialização de uma 
determinada questão, 
que leva, opostamente, à 
desmaterialização do objeto, 
como assinala Lucy Lippard:

À 

medida que o trabalho é projetado no estúdio – mas 
executado em outro lugar por um artífice profissional  
–  o objeto se torna meramente produto final, e muitos 
artistas perdem interesse pela evolução física do 
trabalho de arte. O ateliê vai novamente se tornando 
um [local de] estudo. Tal tendência parece provocar 
profunda desmaterialização da arte, especialmente da 
arte como objeto.78

Esses movimentos, que, a princípio, carregam suas particularidades, em 
certo ponto, se entrecruzam, gerando, como efeito, um mesmo movimento 
de expansão de possibilidades ligadas a processos e a concepções de arte. 
Tais movimentos constituem os primórdios do que se tornou a arte 
contemporânea.

Se até meados da segunda metade do século XX, os métodos de 
apropriação de elementos não artísticos ainda surgiam como possibilidade 
de transgressão em relação às amarras que um modernismo mais puritano 
havia idealizado, ou seja, como formas de subversão e rompimento com 
critérios estabelecidos por uma ideia hegemônica, na arte contemporânea, 
percebe-se que os métodos ligados à apropriação já se converteram em 
práticas totalmente aceitas pelas instituições.

78     LYPPARD, Lucy. A desmaterialização da arte. In: Arte & ensaios- 
Revista do ppgav/eba/ufrj. Rio de Janeiro. n. 25. Maio/2013. P.151.

fig.84. Joseph Kossuth. Uma e três cadeiras. 
1970



113

Em 1961, foi realizada a exposição A arte 
da assemblage, no Museu de Arte Moderna 
de Nova York.79 Dentre os artistas 
participantes da mostra, estavam Robert 
Rauschenberg, Allan Kaprow, Claes 
Oldenburg, Red Grooms e Jean Tinguely. 
Pode-se dizer que a assemblage foi um 
fenômeno característico da modernidade, 
marcado, justamente, pela utilização de 
imagens banais e provenientes da cultura 
de massa e industrial e por refletir, 
formalmente e estruturalmente, uma 
configuração cada vez mais fragmentária 
e multiforme.

O sentido da palavra assemblage, na arte, 
está associado à ideia de apropriação de uma gama de elementos “não-
artísticos” para a elaboração de uma obra, sem que tais elementos percam 
a forma e/ou conteúdo que os ligam ao seu lugar de origem.80 A palavra 
assemblage passou a ganhar força entre os anos de 1950/50, mas, alguns 
anos antes, seus preceitos já eram empregados por Duchamp e Picasso. 

Nos anos sessenta, os artistas ligados ao minimalismo ou à pop - alguns deles 
presentes nessa exposição - ainda propunham, em seus trabalhos, um modo 
de questionar o próprio estatuto do entendimento de arte, onde maioria 
destes, atacava diretamente as tendências do expressionismo abstrato. 
Como exemplo, Rauchenberg (fig.85) apropria-se de um desenho de Willen 
de Kooning, apaga-o, deixando algumas marcas de lápis, e o coloca em uma 
moldura dourada com a identificação de seu autor: Robert Rauschenberg; e 
Roy Lichenstein, em sua série de pinceladas, cuidadosamente formalizadas, 
banaliza a gestualidade dos expressionistas. O modo como esses artistas 
trabalhavam os métodos de apropriação passou a servir de espelho para 
muitos outros que viriam a compor o cenário dos anos seguintes. No novo 
contexto que vinha se formando, foi se desenvolvendo, juntamente com 
o ânimo de alguns artistas para apreender o acaso, uma disposição do 
olhar para materiais, objetos e acontecimentos corriqueiros do cotidiano. 

79    ARCHER, Michael. Arte contemporânea: Uma história concisa. Op.Cit. 
p.1.

80     Ibid. p.4.

fig.85. Robert Rauchenberg. De 
Kooning apagado. 1953
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Regularmente, essa possibilidade foi 
deixando de ser um ato inovador e 
subversivo, questionador do próprio 
sentido do ser ou não ser arte, para 
ser, gradativamente, assimilada e 
legitimada.

Essa abertura proporcionou também 
o desenvolvimento de poéticas a 
partir de  linguagens, que, antes, 
eram pouco exploradas e passaram 
a ser apreendidas enquanto 
possibilidade artística, tais como: a 
fotografia, o vídeo, a performance e 
as instalações. Todas essas linguagens se tornaram ferramentas possíveis 
para a criação e, nesse momento, passou-se a discutir  o fim dos limites 
entre uma e outra.

Nesse contexto, segundo Nicolas Bourriaud, a partir dos anos de 1990, 
os artistas vêm “interpretando, reproduzindo, reexpondo ou utilizando 
produtos culturais disponíveis ou obras realizadas por terceiros.”81 Com 
base no conceito de pós-produção, Bourriaud trata de uma arte que se 
orienta e se vale da apropriação dos sistemas preexistentes   e de elementos 
pré-fabricados, evidenciando esse novo rumo do artista contemporâneo 
como uma atitude frente ao abarrotamento de coisas já feitas, pois lhe 
resta apenas ser como um Dj ou um programador, que seleciona, junta 
e modifica. O artista assume o papel de um organizador, responsável 
pela reunião de um repertório, que realiza a junção poética com uma 
intensidade de apropriação e colecionismo. O artista dá forma ao impulso 
do colecionador, apontando um sentido para as apropriações. 

Pode-se dizer que a arte contemporânea, diferente do que foi o impulso 
pelas rupturas e o ensejo para o novo modernista, é, antes, um espaço de 
constantes apropriações, reavaliações e reorganizações.

Em seu texto, Bourriaud exemplifica sua tese a partir do trabalho de 
alguns artistas que considera significativos. Entre estes, está Felix 

81    BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. São Paulo: Martins Fon-
tes, 2009. p.7.

fig.86. Felix Gonzalez-Torres. Sem 
titulo. 1992-1993
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Gonzales Torres (fig.86), que, 
em seus trabalhos, se apropria 
do vocabulário minimalista e 
o recontextualiza a partir de 
questões políticas atuais.   Em 
24 Hour Psycho, Dolglas Gordon 
apresenta o filme de Alfred 
Hitchcoock em câmera lenta, 
estendendo-o por 24 horas. Já 
Angela Bullocho utiliza o filme 
Solaris, de Andrei Tarkoviski, do 
qual retira o som original para 

dar lugar às próprias falas. Matthieu Laurettetira trata das vantagens de 
iniciativas promocionais, quando obtém o reembolso de diversos produtos 
inseridos na promoção “Sua satisfação ou seu dinheiro de volta.”

Com base nesses exemplos, considero que, em meio ao cenário de 
multiplicidade para o qual se dirigiu a arte contemporânea, Bourriaud 
aborda, em sua análise, artistas que reafirmam sua tese e descarta os que 
não desenvolvem poéticas a partir de objetos manufaturados, manual ou 
industrialmente, ou os que partem de uma visão de ordem mais individual 
e intimista. Por mais que esses exemplos, trazidos pelo autor, possam 
ser inseridos  em uma análise dos procedimentos de apropriação na arte 
contemporânea, eles não dão conta de sua totalidade, pois parecem ter 
sido selecionados apenas para exemplificar  o que Bourriaud denomina de 
Estética relacional, omitindo outras ramificações possíveis.

Do mesmo modo que se tornou possível a ampliação das possibilidades para 
a criação, técnicas tradicionais, como a pintura, a escultura — moldada, 
esculpida ou entalhada — e o desenho, em suas formas mais francas, também 
asseguraram seu espaço nesse novo cenário. Christopher Wool, com seus 
quadros marcados pela abstração, num jogo de desenho e apagamento, 
diz que sempre imaginou que estivesse a fazer pinturas, mas, segundo ele, 
os críticos insistem em dizer que o que ele faz é uma “desconstrução da 
pintura.82 As pinturas do indiano Raqib Shaw (fig.87), feitas com materiais 
diversos, como tintas, lantejoulas e gliter, por mais sejam marcadas pela 
influência das obra renascentistas de Bosh, da gravura japonesa e da estética 

82     WOOL, Christopher apud GROSENICK, Uta. Art Now vol.2: La 
nueva guía con 81 artistas contemporaneous internacionales. Hanburg: Taschen, 2005. 
p.332.

fig.87. Raqib Shaw. O Jardim das Delícias 
Terrenas. 2003
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hindu, apresentam-se 
como um desejo do artista 
de materializar as belezas 
da paisagem e das lendas 
da terra natal, guardadas 
em sua memória.83 As 
esculturas e as instalações 
que Marepe (fig.88) faz 
a partir da apropriação 
de objetos do cotidiano, 
agregam seu próprio 
olhar sobre as coisas que o 
circundam em seu dia a dia. Os brinquedos fotografados por Armando 
Queiroz (fig.89) estão ligados a suas lembranças da infância, um jogo 
lúdico que compõe sua poética.

Vale também ressaltar a presença de artistas que começaram a trabalhar 
a partir de matérias brutas e elementos provindos diretamente da 
natureza — talvez, como legado da land art e da arte povera — que, não 
necessariamente, passaram pelas mãos de terceiros ou da indústria. Um 
exemplo é Aline Dias, que vê, no gesto de recolher poeira, coletar e alinhar 
traças e na proliferação dos bolores em frutas estragadas, um espaço 
para falar de questões ligadas ao acúmulo, à concentração e ao descarte. 
Segundo a artista, a utilização desses elementos “é pensada como uma 
oposição à lógica industrial do objeto novo e sem marcas.”84

Segundo Anne Cauquelin, a arte contemporânea situa-se em um novo jogo 
que difere do da arte moderna. Para ela, muito longe de ser uma nova 
estética, um movimento ou mesmo uma superação do modernismo, é antes 
um espaço para onde tudo converge, onde o moderno e o contemporâneo 
se encontram pareados e em constantes trocas:

Os valores da arte moderna e os da arte que nós 

83     Raqib Shaw’s hopeless quest for beauty – Entrevista com Rakib 
Shaw. The National art and Life style. Disponivel em: < http://www.thenational.
ae/arts-culture/art/raqib-shaws-hopeless-quest-for-beauty> (acesso em: 19 de 
abril de 2014).

84    DIAS, Aline Maria. Marcas e restos: concentração e organização de vestígios coti-
dianos, 2009. Dissertação (Mestrado em Artes visuais). Universidade Federal do Rio Gran-
de do Sul. Porto Alegre. p.13.

fig.88. Marepe. Toca-foto. 2005
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chamamos de contemporânea, sem 
estarem em conflito aberto, estão 
lado a lado, trocam suas fórmulas, 
constituindo então dispositivos 
complexos, instáveis, maleáveis, 
sempre em transformação 85

 Nesse contexto, a arte 
contemporânea aponta 
manobras cada vez mais abertas 
e, ao mesmo tempo, precisas. É 
difícil defini-la com possíveis 
teses formalistas. Por conta 
disto, requer, cada vez mais, um 
posicionamento do artista em 

relação a seus percursos. Nesse cenário, os procedimentos de apropriação 
e montagem podem ser exageradamente libertadores ou enclausurantes: 
libertador, por não exigir mais a mão do artista ou o domínio técnico de 
certos procedimentos. Juntar algo com qualquer outra coisa é o gesto que 
basta para se construir um objeto. Enclausurante pela seguinte questão: 
o que fazer de especial onde tudo e qualquer coisa pode ou já foi feito? 
Na realidade, essas duas hipóteses do senso comum não se sustentam. 
Efetivamente, a tentativa de estabelecer, na arte contemporânea, uma 
sistematização precisa dos procedimentos artísticos, sobretudo do ponto de 
vista apropriacionista, tem se dirigido para um rendimento cada vez mais 
incerto. Como consequência, o caráter poroso e transitivo das linguagens 
e de seus sentidos tem exigido a elucidação dos artistas em relação a suas 
práticas. . Tal elucidação não faz menção a um sentido absoluto ao qual 
o artista deva submeter e enquadrar suas criações,  tampouco buscar 
em suas obras o ineditismo, mas refere-se justamente à necessidade de 
compreensão e expansão das particularidades de sua poética dentro de um 
contexto cada vez mais heterogêneo e paradoxal.

85    CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: Uma introdução. São Paulo: 
Martins, 2005, p. 127.

fig.89. Armando Queiroz em seu ateliê. 
2010
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3.2   Apropriar, pertencer, habitar

Quando passei a ver meus trabalhos do ponto de vista da apropriação, 
percebi que minha produção estava toda organizada com base em 
linguagens, técnicas e materiais diversos. Ao mesmo tempo em que 
estava trabalhando com objetos ou instalações, me via também fazendo 
fotografias ou vídeo. Em meio a essa diversidade de linguagens que sentia 
a necessidade de utilizar, parei e me perguntei como poderia definir meu 
método de trabalho. Antes de me ver como escultor, fotógrafo, desenhista 
ou qualquer outro atributo de distinção entre as diferentes práticas 
artísticas — e também não considero adequada denominação artista 
multimídia — percebi que meu trabalho se baseava, sobretudo, no método 
de apropriação e ressignificação de uma coleção de elementos pessoais. 
Percebi que meu interesse estava em estabelecer relações entre as coisas 
produzidas com os mais diversos formatos e materiais, sem pensar tais 
associações inseridas em uma linguagem específica. 

Conforme Crimp86, a apropriação em si impossibilita uma categorização 
da obra, pois apropriar é trazer, junto com os  elementos confiscados, 
seus contextos originais e seus sentidos, que podem ser os mais diversos 
possíveis, de modo que as diferentes linguagens e suas especificidades 
sirvam como instrumentos, e não como definidoras do objeto artístico. 

Em  meus trabalhos, utilizo-me do vídeo, da fotografia e do objeto 
simultaneamente, pois, para mim, o sentido da obra não está nos meios 
dos quais me presto, mas nos possíveis diálogos entre os elementos que o 
constituem. A impossibilidade de categorização da obra, está no trabalho 
Nadja (2015, fig.50-53), que consiste em uma caixa fabricada por mim, a 

86     Idem.
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partir de pedaços de madeira de caixotes de feira encontradas na rua. Três 
das faces dessa caixa possuem uma fenda em formato quadricular. Na face 
que se volta para a frente, inseri uma antiga filmagem de minha família, que 
mostra minha sobrinha, na época, com 2 anos, dormindo sobre um tapete. 
Em cada uma das faces laterais, inseri pequenos fragmentos de uma outra 
gravação particular. Pode-se dizer que, nesse trabalho, há um princípio da 
escultura, pela presença da caixa construída, assim como, da fotografia 
e do vídeo,  devido às imagens inseridas, mas a utilização de linguagens 
diferentes, em um único trabalho, torna difícil sua categorização.

A dificuldade em uma classificação deve-se também ao resgate de objetos 
ou imagens da banalidade para lhes conferir um sentido estético e poético, 
prefigurando a noção de ready-made. Em Estâncias, por exemplo, retiro 
o jornal da sua condição de promulgador das notícias diárias, para fazer 
dele um objeto de afeto, na elaboração de casinhas por meio da técnica 
dobradura. Na série Matéria Volátil, utilizo brinquedos de baixa qualidade, 
comprados em lojas populares e os ressignificos ao unir, a seus corpos, 
fragmentos de papelão. Em ambos os casos, o objeto apropriado deixa 
seu posto casual para habitar a esfera da arte, passando, assim, de objeto 
comum para um objeto dotado de valor poético. 

Em muitos de meus trabalhos, o princípio da apropriação está presente 
também na origem dos materiais . Em Domus Tomentosa, por exemplo, o 
material utilizado - o tomento das folhas de oiti -, passa pela apropriação, 
pois sua função, no meio natural, não é a de servir para a constituição de 
objetos, mas a de captar a umidade do ar para a planta. Nos trabalhos 
Guga (2015, fig.54-55) e Nadja, construí caixas utilizando a madeira como 
material. Estas madeiras foram resgatadas de caixas de feira, portanto, 
pode-se dizer que as retirei de seu contexto habitual para lhes dar uma 
nova forma e sentido em meu trabalho. Em Em-terra, a terra é a matéria-
prima do caminhãozinho que compõe a obra. Diferente da argila é um 
material amplamente requisitado no contexto artístico, a terra insere-se, 
em meu trabalho como uma apropriação, pois perpassa pela introdução de 
elementos ditos “não artísticos” na constituição do trabalho. 

Através dos objetos e materiais utilizados, fica claro a presença da 
apropriação como método construtivo em meu trabalho, porém, como 
disse Douglas Crimp, muito antes de ser um procedimento artístico, os 
métodos de apropriação “estendem-se virtualmente a todos os aspectos de 
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nossa cultura”87. Em  um sentido mais amplo, pode-se afirmar que tudo o 
que se cria, não somente na esfera artística, parte de algo já internalizado, 
portanto, apropriado. Apropriar-se está relacionado a tomar para si algo, 
tornar-se íntimo de algo. Desse modo, nas relações que estabeleço com os 
materiais, objetos e imagens presentes em meus trabalhos, pude perceber 
que a apropriação guarda um princípio de pertencimento e amparo com 
os elementos que me rodeiam, e que constituem meu processo criativo, 
revelando uma relação afetiva.

Esse modo de compreender a prática apropriacionista está de acordo com o 
que Flavio Gonçalves afirma sobre a dimensão poética da apropriação em 
arte. Segundo ele, existem dois modos de entendimento da apropriação: 
um crítico e um poético88. A apropriação, a partir de uma posição crítica, 
estaria relacionada ao desejo de subversão e desconvencionalização do 
elemento apropriado: ao removê-lo do contexto passivo que o legitima, 
ocorre sua inserção em um novo campo de possibilidades, com o intuito 
de gerar fissuras e desconfortos em um determinado sistema. Na história 
da arte, artistas como Marcel Duchamp e Andy Warhol mostraram como 
a prática da apropriação podia atuar como um método incisivo de crítica 
e de posicionamento político, com base em princípios estabelecidos em 
relação ao entendimento e à concepção da arte. Do ponto de vista poético, 
a apropriação acontece no momento em que vemos no objeto apropriado 
algo com que nos identificamos, e o resgatamos do esquecimento, 
conferindo a ele um novo sentido. Identifico, com maior nitidez, em minha 
prática, o sentido poético.

O significado de “apropriar”, para o senso comum, está fundamentado na 
ideia de tomar posse ou assimilar algo, seja o que for. O elemento apropriado, 
a princípio, tende a se tornar propriedade de quem o tomou, com tudo  
o que envolve a essência e o contexto original que o circunda. Sob esse 
ponto de vista, é possível ver o ato da apropriação como a materialização 
de uma posição de poder de alguém sobre algo  ou sobre o outro, que fica 
subordinado a seu novo proprietário. Proponho um repensar sobre esta 
ideia.

O ser humano, a todo momento, se apropria de coisas ao seu redor. Na 

87     CRIMP, Douglas. Apropriando-se da apropriação. In: Sobre as ruínas 
do museu. São Paulo: Martins Fontes, 2005. P.1.

88    GONÇALVES, Flávio. Fragmentos e transportes imperfeitos: algumas 
estratégias de construção de imagens.Artigo não publicado, 2014. p.4
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verdade, o indivíduo pode ser traduzido pelo que se apropria ao longo 
de sua vida nas relações com o meio. Percebo uma proximidade com o 
conceito de internalização de Vygotski89. Para Vygotski, a constituição 
do ser acontece, exclusivamente, nas trocas simbólicas com seu ambiente, 
nas experiências com o meio social, cultural e material que o cerca. 
Para o filósofo, a identidade não é algo nato no indivíduo, mas algo que 
se concretiza no seu relacionamento com o que o cerca. Neste sentido, 
Vigotsky fala da internalização do meio na constituição do indivíduo que 
se apropria. A partir dessa internalização, o indivíduo estabelece os meios 
de constituição da linguagem. Assim, a constituição social do sujeito 
acontece nas relações com o espaço e seus elemento.

Em meu processo de criação, minha intenção é a de me voltar para 
elementos que, de algum modo, despertam, em mim, uma relação de afeto. 
Quando ando pelas lojas de brinquedos espalhadas pela cidade, não é 
qualquer objeto que pode, apenas por meio de uma característica formal, 
ser adotado e passar a integrar meu imaginário poético. O brinquedo deve, 
primeiramente, ativar, em mim, algum sentimento que vem das minhas 
experiências passadas. Quando utilizei a paina do fruto da paineira, em 
Cumulopaina (2015, fig.57-60), a maciez, a brancura e a leveza desse 
material eram características que me interessavam, porém, além delas, as 
lembranças da infância, dos momentos em que saia coletando, com uma 
sacola plástica, aqueles “algodões” sem uma finalidade específica,  eram, de 
fato, o fator determinante em minha escolha.

Quando, por exemplo, me utilizo do jornal de minha cidade natal, por mais 
que possua propriedades físicas que me interessam, como a porosidade, 
a gramatura e a fragilidade das imagens impressas, este não é como os 
outros desse segmento, pois deve ser o jornal da minha infância, o jornal 
que minha família lê e que traz um pouco do que me constitui enquanto 
indivíduo. Do mesmo modo acontece com a utilização da caixa de papelão, 
material cujas possibilidades construtivas explorei em minha infância e 
que continuo a utilizar até hoje. Esta particularidade se encontra também 
na utilização da terra, da madeira e dos arquivos de família. São, portanto, 
materiais, objetos e imagens que surgem pelo afeto e pela troca de 
experiências.

Pensando nas minhas relações com os elementos que me circundam, é 

89     VYGOTSKI, Lev Semenovitch. A formação social da mente. São Pau-
lo: Martins Fontes, 1991.
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possível estabelecer um paralelo com o conceito de “proxemia”, utilizado 
por Roland Barthes, para se referir às relações com os objetos mais 
imediatos ao corpo. Neste contexto, me reporto, novamente, à imagem da 
casa. O conceito de proxemia, trazido por Barthes, é utilizado para abordar 
o espaço e seus elementos mais próximos do sujeito. Este espaço não se 
constitui como um espaço material e objetivo, mas subjetivo, um espaço 
marcado por relações afetivas geradas pelo contato, o que subentende a 
noção de casa, abrigo, ninho.90 Por ser um espaço de intimidade, possui 
também a segurança que todo abrigo requer. 

Marina Polidoro, em sua pesquisa de doutorado, aborda o conceito de 
proxemia a partir das relações artista/ateliê e seus elementos, no processo 
de criação:

[...] preparar uma proxemia para trabalhar implica 
em estabelecer um lugar seguro e confortável, 
tendo à mão as ferramentas, as “matérias-primas”, 
as referências, garantindo assim a possibilidade de 
ensimesmar-se e mergulhar no processo de trabalho.91

Segundo a artista, para que o trabalho, no ateliê, se consolide, é necessário 
um total envolvimento com seu objeto. Para tanto, a estabilidade de um 
ambiente acolhedor é fundamental.

Em Porto Alegre, minha cidade adotiva, nunca tive residência fixa. Em 
dois anos, morei em duas pensões e em um apartamento compartilhado 
com amigos de longa data, que são também artistas e pesquisadores. 
Nas duas pensões, não havia um espaço para a produção. Habitava um 
quarto de pequenas proporções que me possibilitava apenas certos tipos 
de trabalho. No apartamento, compartilhávamos a sala como ateliê, sendo 
este, portanto, o único espaço para três artistas, além de ser também sala 
de visitas. A falta de um lugar fixo para que eu pudesse trabalhar, fez com 
que a presença de um ateliê não se firmasse em mim. A falta desse espaço 
me fez transferir aos objetos o espaço de criação. Meu ateliê não era um 
espaço físico, mas os elementos que levava comigo nessas andanças de 

90     BARTHES, Roland. Como viver junto: Simulações romanescas de alguns 
espaços cotidianos. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

91     POLIDORO, Marina Bortoluz. Aproximação de fragmentos capturados: 
uma poética em desenhos e colagens, 2014, 181 p. Tese (Doutorado em Artes Visuais). 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. p.33.
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troca residências. Tais objetos são os 
trazidos como possíveis elementos a 
serem inseridos em uma obra, ou seja, 
já detentores de uma relação de afetiva, 
ou os que são apenas componentes 
de ordem prática em meu cotidiano e 
que, um dia, ao longo de um processo 
de vivência – minha e dos objetos –, 
poderão assumir um sentido que vá 
além de sua instrumentalidade. 

O vínculo com o espaço de produção 
e com as coisas próximas, me fazem 
lembrar das relações que Armando 
Queiroz instaura com os objetos 
resgatados do seu cotidiano, que, 
posteriormente, ocuparão suas obras. 
Para Queiroz, esses objetos estão 
à sua volta e deles o artista tenta 
retirar um significado afetivo. Assim, 
são partes que compõem tanto seus 
documentos de trabalho quanto os 
trabalhos propriamente ditos92. Essa 

proximidade com determinados objetos, segundo o artista, relaciona-se 
às pequenas dimensões de seu ateliê, que reivindicam essa proximidade e 
também influem nas próprias dimensões “diminutas” dos objetos.

Armando Queiroz tem toda sua produção fundada pelo viés da apropriação. 
O ponto de partida são suas memórias e as relações de afeto com os 
elementos dos quais se apropria. Em suas obras, sempre há imagens 
ligadas à sua infância e às experiências cotidianas com a cultura paraense. 
Em seu trabalho Retratos , de 2007 (fig.90), resgata um desenho de sua 
autoria, realizado na infância, e o utiliza na elaboração de um vídeo, que 
apresenta o artista que se movimenta em frente à projeção do desenho 
apropriado, causando uma certa ilusão de movimento e vida própria: a vida 
que se origina da memória. A imagem de Armando Queiroz funde-se à sua 
imagem na infância, assim, o gesto de um evoca a presença do outro, que 

92    PIPA 2010. Armando Queiroz, artista indicado - PIPA 2010. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?-v=fnXl7a1Uyyg> (acesso em: 18 de março de 2013). 
Op.Cit.

fig.90. Armando Queiroz. Retratos. 
2007
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se anima.  O objeto apropriado 
surge, ao mesmo tempo, como 
uma extensão e um fragmento 
da própria presença do artista.

Fio da meada (fig.91), de 2006, 
é outro trabalho de Armando 
Queiroz que demonstra o 
processo de apropriação 
por meio das relações de 
pertencimento e afeição. Para 
a realização deste trabalho, 
que se estende do objeto para 
a instalação e intervenção 
urbana, Queiroz compra um 
novelo feito por um dos comerciantes do tradicional mercado Ver-o-peso 
e o insere na galeria dentro de um cubo de vidro. Ao lado deste cubo, há 
um outro, adesivado com o texto Canoeiros levantam as velas, de Dalcídio 
Jurandir, que fala do antigo mercado há sessenta anos atrás. Durante a 
exposição, os visitantes são incitados a remover as palavras adesivadas 
para formar um novo novelo, colando umas às outras. Nos arredores do 
Ver-o-peso, foi transmitida para as ruas, por meio da rádio-poste, a leitura 
do trecho de Dalcídio Jurandir, nas vozes de pessoas que vivenciaram o 
mercado e suas proximidades ao longo dos anos. Fio da meada tinha como 
propósito marcar a relação do próprio Armando Queiroz com o referido 
espaço, bem como, com as pessoas que ali construíram suas histórias.

É nítido como Armando Queiroz se utiliza de métodos de apropriação e 
transposição, ao inserir o novelo na galeria, permitir a manipulação do 
texto e estender a obra para as ruas, ressignificando cada um dos elementos 
utilizados em sua elaboração. Além disso, existe uma ressignificação de 
sentido, que envolve a origem desses elementos, todos descendentes de 
um mesmo lugar, que compõem uma teia de relações afetivas. O novelo, 
o poema, o sistema de rádio, o mercado, as pessoas que interagem e o 
próprio artista, intermeiam-se uns aos outros numa rede de significados, 
pertencimentos e afetos. Todos esses elementos, que constituem as 
memórias e a própria identidade de Queiroz, lhe pertencem e o abrigam. 
São casa.

Assim como Queiroz, o artista Nino Cais tem mostrado, de maneira bastante 
eficaz, a formação do indivíduo a partir das coisas que, constantemente, 

fig.91. Armando Queiroz. Fio da meada. 
2006
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estamos entrando em contato 
e assimilando na formação 
de nossas identidades. Em 
suas fotografias, o artista 
se autorretrata em meio a 
inúmeros objetos, dos mais 
banais aos mais inusitados: 
vassoura, planta, flores, toalha, 
tapete, caneca, bacia, bibelôs, pá. 
Nessa aparente aleatoriedade 
dos materiais, Nino Cais 
estabelece uma relação de 
intimidade e pertencimento 

por meio da junção do seu corpo com estes corpos. Em sua série de 
fotografias Aparador (fig.92), ou Em processo (fig.93), além dos inúmeros 
objetos presentes nas imagens, há pedaços de tecido, lenços ou tapetes 
que amarram, cobrem e moldam o corpo do artista. Assim, percebe-se um 
único ser, que é resultado dessa sobreposição e acumulação. Para o artista, 
a utilização de tecidos está, profundamente, ligada às suas memórias e 
vivências, pois sua mãe era costureira.93

Em seu processo, o próprio corpo passa a se apresentar como um fragmento. 
Nino Cais diz que um dos motivos de não deixar aparecer seu rosto é a 
preservação da intimidade, não a do Nino, mas dos próprios objetos e dos 
personagens presentes em suas imagens. Em uma de suas entrevistas, ele 
esclarece: “quando eu camuflo o corpo, ele passa a ser quase uma massa 
escultórica menos ditada, com uma regra menos precisa do que de fato 
está acontecendo em cena.”94

Nino Cais também fala da relação de pertencimento entre o indivíduo e 
as coisas e da necessidade de seu próprio corpo estar ali, e não de um 
outro, como elemento da composição. Para ele, existe algo que vem de um 
“medo de perder aquilo que nos pertence.”95 Nesse caso, esses objetos o 
pertencem, assim, devem estar juntos dele. Não dá para separar. As coisas 

93     CAIS, Nino. Nino Cais revela esculturas em fotografias. Entrevista con-
cedida a Priscila Roque. Disponível em: http://www.saraivaconteudo.com.br/
Materias/Post/47168. (acesso em: 10 de fevereiro de 2014).

94     Idem.

95     Idem.

fig.92. Nino Cais. Aparador. 2006
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estão em mim e eu estou nas 
coisas, eu as habita e elas me 
habitam. É nisso que o trabalho 
de Nino Cais me atrai.

Para que a relação de 
pertencimento se efetive, no 
que diz respeito aos objetos 
que estão próximos de mim em 
meu processo, e que constituem 
minhas obras, é necessário “um 
demorar-se junto às coisas.”96 
Mesmo que, em meus trabalhos, 
as relações já estejam firmadas 
no momento em que seleciono os materiais, existe o desejo de expansão do 
tempo na proximidade, ou seja, de um contato prolongado, corporal, com 
esses objetos, um habitar que se configura no próprio fazer.

Em Estâncias, a dobragem das casinhas constituiu um processo demorado. 
Antes de estar no espaço da galeria, a única motivação, na constituição das 
casinhas, era a vontade de ver a forma, naquelas folhas, se multiplicar, como 
se o próprio afeto que tenho pelas páginas do jornal da minha cidade natal 
se transformasse em gesto. Ao final, foram confeccionadas 70 casinhas, 
das quais, utilizei 67, número de casas que compõem as quadras do bairro 
onde morei. Quando iniciei a confecção das dobraduras, não tinha, em 
mente, um número determinado, só persistia a necessidade de fazer o 
máximo possível. O procedimento, que, por si só, já requer um tempo de 
execução, aliado à incerteza referente à quantidade despertou, em mim, 
um sentimento de suspensão e devaneio. Era uma ação, extremamente, 
intimista. Nesse gesto, cada vez mais ia amplificando minha relação de 
intimidade com o material, com as imagens e com as notícias que me 
vinham aos olhos. A cada dobra, via-me habitando uma a uma das casas 
por mim construídas.

Esse gesto repetitivo e contínuo, no processo de constituição do trabalho, 
também se fez presente  em Trilhas de barro. Cerca de oitocentas pecinhas 
de argila foram confeccionas, uma a uma, ao longo de algumas semanas, 

96     HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar. Disponível em 
<http://www.prourb.fau.ufrj.br/jkos/p2/heidegger_construir,%20habitar,%20
pensar.pdf  > (acesso em: 11 de novembro de 2013). p.4

fig.93. Nino Cais. Em processo. 2006
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em um incessante processo de medição, corte e moldagem. Como na 
confecção das casinhas em Estâncias, nesse trabalho, também não sabia, 
ao certo, a quantidade e nem como empregaria as peças, na constituição 
de uma instalação ou escultura. Considerava apenas que elas deveriam 
existir. Para que fizesse sentido sua existência, seria necessário um grande 
volume. Meu tempo, na elaboração das peças,  tornou-se decisivo. Já, em 
Domus Tomentosa, para que fosse adquiro uma pequena porção da fibra 
que recobre as folhas do oiti, tive que me dedicar horas a fio, ao trabalho 
incansável de raspar as folhas uma-à-uma.

A elaboração desses trabalhos, evidenciou que a obra não existe antes, em 
forma de ideia, nem se constitui apenas como resultado final, quando é 
levado para o espaço expositivo, mas se desenvolve na prática, momento 
em que ganha corpo e sentido. 

Identifico essa conduta no trabalho de Marepe. Em um de seus relatos 
sobre A gruta, de 2001, Marepe ressalta que o sentido de intimidade e 
de abrigo, presentes nessa obra, envolveram a própria ação de amassar 
os papéis. Desse modo, pode-se dizer que sua obra acontece em dois 
momentos distintos, mas totalmente incorporados e dependentes um do 
outro: o primeiro, quase performático,  compreende o incessante processo 
de amassar; e o segundo, a confecção da escultura enquanto corpo e forma 
no espaço.

Meu trabalho se identifica com o de Marepe pois, também busco uma 
relação de abrigo e, portanto, de pertencimento em relação à obra, durante 
seu desenvolvimento. Heidegger assinala que o habitar só adquire sentido 
quando se relaciona ao construir e vice versa, pois “habitar seria, em todo 
caso, o fim que se encontra em todo construir”97. Segundo o filósofo, por 
trás de toda atividade de cultivo e edificação já se encerra um habitar. O 
homem que cultiva   a terra, mesmo que tenha sua residência na cidade, 
para aonde se dirige todas as noites com a finalidade de descansar e 
recuperar suas forças para o dia seguinte, tem, na própria terra, seu lugar 
de essência, seu habitat. É na terra, no seu trabalho sobre a terra, que o 
lavrador se faz lavrador. 

Este habitar o trabalho na sua constituição, desenvolve-se no meu processo 

97    HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar. Disponível em 
<http://www.prourb.fau.ufrj.br/jkos/p2/heidegger_construir,%20habitar,%20
pensar.pdf  > (acesso em: 11 de novembro de 2013). p.1.
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de fabricação da obra, assim como, através das coletas de materiais. Pelas 
ruas da cidade, caminho com o olhar atento para o chão, para as copas das 
árvores, com a finalidade de encontrar folhas, brinquedos ou fibras que me 
são significativas, entre outros itens que irão compor uma espécie de coleção 
de materiais. Neste jogo de “achados e perdidos”, minha concentração na 
procura de um elemento determinado, faz com que o mundo ao meu redor 
se desfaça, restando apenas eu e a obra que se forma já neste momento. 
Deste modo o trabalho faz-se presente desde o momento da coleta,   se 
estende para as coleções em minha estante, até tornar-se parte do objeto 
artístico.
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3.3 O sentido da coleção

Na arte contemporânea, colecionar e trabalhar com arquivos, tornaram-
se práticas recorrentes entre os artistas, surgindo como um sentido dado 
aos processos de apropriação. Segundo Renata Alencar98, o arquivo, assim 
como o ato de colecionar, está relacionado a manutenção da memória, 
em acomodar em um lugar especifico o passado de algo, assegurando 
sua permanência. Para a autora, o arquivo “consiste em um sistema de 
estocagem de dados que implica tanto um certo tipo de tradução quanto a 
espacialização da informação”99. 

Com base na ideia de arquivo, em meu trabalho, estou constantemente 
arquivando elementos que de algum modo me chamam a atenção, seja por 
uma releção direta com alguma outra coisa, seja no potencial poético que 
determinado elemento possa conter, com base em minhas experiências. 

A multiplicação de arquivos, passam a compor uma coleção que, segundo 
Yvette Sánchez100, parte das práticas de seleção e acumulação. Para 
que haja uma coleção, é necessário critérios que definirão os elementos 
apropriados que a constituirão. Estes critérios podem ser preestabelecidos 
conscientemente, ou inconscientemente, quando a coleção tem por 
preceito a relação afetiva entre colecionador e seus objetos. Os elementos 
colecionados por mim seguem a ótica do afeto: normalmente, são 
adquiridos quando, do contato com determinado elemento, são ativadas as 
lembranças que me ligam à infância. O encontro com determinados itens 

98    ALENCAR, Renata. Os arquivos e as coleções como poética: signos da 
memória na arte. Encontro nacional da Anpap (23. 2014: Belo Horizonte) Anais: 
< http://www.anpap.org.br/anais/2014/ANAIS/simposios/simp%F3sio07/
Renata%20Alencar.pdf  >. p.2782-2794.

99     Ibid. p.2784.

100    SÁNCHEZ, Yvette. Coleccionismo y literatura. Madrid: Cátedra, 1999. 
p.13-40. 
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não são premeditados, mas acontecem ao acaso. Por exemplo: em Porto 
Alegre, em uma determinada época do ano, as várias paineiras espalhadas 
nos parques e praças da cidade, soltam suas fibras que se deslocam no ar e, 
em certos pontos, forram as ruas. Quando vi esta cena, logo fui reportado 
à minha infância. Logo me lembrei da grande paineira do meu antigo 
vizinho e de seus “algodões”. Logo me apropriei.

Como as fibras do fruto da paineira, outros elementos que constituem 
minha coleção surgem do contato que me ativam memorias e sentimentos. 
Para Benjamin, sempre existe uma relação de afeto que une o colecionador 
com seus pertences: “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”101. Em cada item da sua coleção o colecionador encontra a suas 
próprias lembranças, revive na sua objetividade as mais etéreas das 
relações. Em cada objeto adquirido, segundo Benjamin, o colecionado 
“representa o seu renascimento”102. Posso dizer portanto que, o sentido 
das minhas apropriações/coleções/arquivamento está justamente na 
necessidade de resgatar os objetos do esquecimento e conferir-lhes vida 
nova através de meu gesto.

Os elementos colecionados por mim são os mais diversos: memórias, 
objetos, materiais e imagens. Também são obtidos das mais variadas 
formas: revendo as fotografias e filmagens de família, caminhando pelas 
ruas da cidade natal, vasculhando lojas de brinquedos e caçambas de lixo, 
ou percorrendo páginas da internet. 

Toda minha coleção que dá sentido à minhas apropriações, vão, portanto, 
constituindo meus documentos de trabalho. Estes documentos enquadram-
se nas ordem de “lembranças como documentos”103 e “trabalhos feitos com 
documentos”104 estabelecidos por Gonçalves. Meu processo de criação se 
inicia, primeiramente na coleta dos materiais em meu dia a dia que passam 
a compor o imaginário poético que envolve minha prática artística e que 
podem futuramente compor as obras. A lembrança como documento 
surge no momento em que as memórias de lugares e tempos distantes, 

101    BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas II. Rua de mão única. São Pau-
lo: Brasiliense, 1987. p.228.

102       Ibid. p.229.

103       GONÇALVES, Flávio. Uma visão sobre os documentos de trabalho. In: 
Panorâma crítico. v. 8, nº 2, agosto/setembro/2010. p.5.

104        Idem.
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ativadas pelos objetos ou não, passam a agir sobre meu processo criativo, 
influenciando no desenvolvimento dos trabalhos. 

Além dos elementos apropriados que são utilizados nos trabalhos, muitos 
podem se manter por longos períodos guardados até o momento em que 
percebo que possam ser utilizados na constituição de uma obra. Outros, 
mesmo não compondo nenhum trabalho, atuam como ativadores do meu 
imaginário, no momento em que, a partir do contato diário, passam a me 
propor ideias.

Os elementos que circundam meu processo de criação, no momento em 
que me aproprio deles, passam a compor uma teia de possíveis relações, 
“uma teia imaginária de referências que se tece continuamente”105, e que se 
interligam nos deslocamentos constantes de sentidos. Assim, vejo criar-se 
uma profusão de inúmeras trocas possíveis que envolve minha coleção de 
objetos e materiais apropriados, e a obra, seja na inserção dos elementos 
apropriados na constituição de um trabalho, seja na obra que se fragmenta 
e volta a habitar o espaço de criação na forma de documento.

No processo de criação, conforme Gonçalves106, “o universo do que 
podemos tomar como próprios se estende ao conjunto de elementos que, 
de forma persistente, nos cerca e ajuda a construir a nossa poética.” As 
constantes trocas que se estabelecem na apropriação/na coleção/no 
habitar/no construir constituem fator fundamental em meu processo 
criativo, dado que minha poética, muito mais do que a consolidação de 
um objeto, busca as descobertas e as construções que se revelam no seu 
próprio desenvolvimento. Em 1938, Paul Valéry, em sua Primeira aula do 
curso de poética107, evidenciou que, muito mais do que um objeto, a obra 
acontece nos “longos cuidados e reúne uma quantidade de tentativas, de 
repetições, de eliminações e de escolhas.”108 É nesse universo que reside 
a poética, nas descobertas, nas experimentações, nas experiências e nas 
relações, tanto em meus documentos de trabalho como no contato que 
provém da própria constituição da obra. Para Valéry, a “obra do espírito só 
existe como ato. Fora desse ato, o que permanece é apenas um objeto que 

105    Ibid. p.3.

106    GONÇALVES, Flávio. Fragmentos e transportes imperfeitos: algumas 
estratégias de construção de imagens. Op.Cit.p.4.

107     VALÉRY, Paul. Primeira aula do curso de poética. In: Variedades. São 
Paulo: Iluminuras, 1999. P.179-192.

108     Ibid. p.183.
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não oferece qualquer relação particular com o espírito.”109 René Passeron, 
ao se posicionar contrário a uma apreensão estritamente estética da obra, 
ressalta que o artista não é mais ou menos sensível do que qualquer outro 
indivíduo, mas “é daqueles que passa ao ato”110 ou ainda, que o lugar da 
arte não é a galeria, mas é, “primeiro, o ateliê.”111 

Portanto, quando se pensa o artista como um ser que habita o ateliê, 
seja ele um lugar fixo ou um lugar que se estabelece apenas por meio de 
relações dialéticas com os documentos de trabalho, como em meu caso, 
posso dizer que esse contato com as coisas e o habitar que os objetos e 
os espaços me propõem só se consolidam através do gesto, do ato que 
apreende e constrói. 

Entretanto, pertencer a algo não é só estar sob as mesmas quatro paredes, 
mas habitá-la em sua totalidade. Se o lavrador habita a plantação, ele 
habita a terra em que pisa, habita as folhas que brotam e os insetos que as 
comem, habita a enxada que carrega o dia todo, o sol que lhe faz cerrar os 
olhos e as nuvens que lhe trazem um breve frescor. Nesse aspecto, minhas 
memórias e os elementos que constituem minha obra se confundem numa 
teia de pertencimentos. Se habito a casa, habito a terra que disponho sobre 
o chão. Se habito a terra, habito seu quintal. Se habito o quintal, habito a 
árvore e suas raízes, bem como, as plantas das quais me aproprio. Se habito 
a árvore, habito o vento que sopra as folhas pelas ruas do bairro. Habitar 
é, conforme Heidegger, estar sob a quadratura. Eis o que é a quadratura:

Salvando a terra, acolhendo o céu, aguardando os 
deuses, conduzindo os mortais, é assim que acontece 
propriamente um habitar. Acontece enquanto um 
resguardo de quatro faces da quadratura. Rasguardar 
diz: abrigar a quadratura em seu vigor de essência. 
[...] Enquanto resguardo, o habitar preserva a 
quadratura naquilo junto a que os mortais se 
demoram: nas coisas.112

109     Ibid. p.183.

110     PASSERON, René. Da estética à poiética. Porto Arte - Revista de Artes 
Visuais. Porto Alegre. Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRGS. V. 8, nº 
15, novembro/2010. p.108.

111     Ibid. p.112.

112     HEIDEGGER, Martin. Construir, habitar, pensar. Op.Cit. p.4.
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Em seu texto, Construir, habitar, pensar, Heidegger apresenta o conceito de 
quadratura com o propósito de explanar sobre a totalidade que envolve 
o habitar. Para ele, a quadratura é a terra e o céu, os deuses e os mortais. 
Só se está sobre a terra quando nos colocamos sob o céu. É só na nossa 
condição de mortais que é possível identificar os deuses: 

Os mortais habitam à medida que salvam a terra [...] 
os mortais habitam à medida que acolhem o céu como 
céu [...] os mortais habitam à medida que aguardam 
os deuses como deuses [...] os mortais habitam à 
medida que conduzem seu próprio vigor.113

Para Heidegger, a quadratura é a totalidade que se encerra na efetivação 
de um habitar. É a totalidade que se integra na simplicidade e na essência 
de cada coisa. É considerar as completudes e os fragmentos, os espaços e as 
coisas. É com esta segurança que afirmo que habito, ao mesmo tempo que 
me aproprio, de casas, cabanas, vilas e cidades, do mesmo modo que habito 
o tijolo coberto de musgo, as páginas de um velho jornal, as folhas de uma 
mangueira, um punhado de terra, os brinquedos baratos, as fotografias 
de família e as histórias do passado, minhas e de meus avós. Desse modo, 
apropriar-se de algo é também pertencer-lhe, é integrar-se ao objeto 
apropriado. “Salvar a terra não é assenhorar-se da terra e nem tampouco 
submeter-se à terra”114, mas construir-se a partir dela, considerando tudo 
o que a constitui. 

Portanto, é nesse sentido que a apropriação se consolida em minha poética, 
pois sinto que, ao resgatar determinado elemento, nele encontrarei a 
síntese de uma profusão de memórias e experiências nele impregnadas, 
mas também em mim. O objeto apropriado carrega, portanto, a totalidade, 
a quadratura, e, enquanto ser que habita esses objetos, encontro neles o 
abrigo que tenho buscado.

113     Idem.

114     Idem.
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3.4   A bricolagem: união de fragmentos afetivos.

Percebo que os elementos dos quais me aproprio, em meu processo, podem 
ser entendidos como fragmentos de uma totalidade, mais precisamente,  
da minha infância e cidade natal. Meu trabalho Quintal (2015, fig.56) 
compreende uma velha caixa d’água em cujo interior foi depositada 
terra para que fossem cultivadas algumas espécies de plantas. Este 
procedimento não foi realizado por mim, mas por minha mãe, já há algum 
tempo. Meu trabalho foi apenas o de me apropriar dessa composição, que, 
já em sua origem, carregava os princípios de apropriação e ressignificação. 
Entretanto, o que, de fato, me interessou nesse agrupamento de coisas foi 
sua capacidade de me trazer ao quintal da infância em toda sua plenitude: 
a caixa d’água, que, quando eu era criança, utilizava para tomar banho nos 
dias de calor; a terra que é a terra em que sujei meus pés; as plantas que 
cresciam comigo; a infância por completo; o quintal em sua inteireza. Cada 
um dos elementos que compõem a obra surge como fragmentos de um 
mundo que está situado em uma localização fixa, espacial, mas, ao mesmo 
tempo, se insere dentro de mim.

Segundo Paola Jacques, o procedimento de formação pelo fragmento, 
em muitos momentos, está ligado à ideia de um mundo que submerge 
da carência de algo ou pela urgência de uma necessidade.115 Na busca de 
um espaço de ludicidade, eu, quando criança, improvisava, elaborando 
um abrigo por meio da utilização de objetos heterogêneos encontrados 
pela casa. Essa construção improvisada difere de uma projetada, pois, por 
meio dela, seu andamento e seu desfecho não podem ser determinados 

115    JACQUES, Paola Berenstein. Estética da ginga: A arquitetura das favelas atra-
vés da obra de Hélio Oiticica. Op.Cit. p.21-63.
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previamente, pois é um espaço que se manifesta na imediatez de seu 
desenvolvimento construtivo. O improviso que leva ao imprevisível. 
Imprevisível, pois a função da  cabana construída por mim, na infância, 
não era a de desafiar o tempo, mas a de ser e acontecer em seu instante 
mais imediato.

Em minha prática, vou agregando um objeto ao outro, ou um material 
a uma forma. As relações entres estes elementos que se ligam na obra, 
não partem de uma lógica de significados pré-estabelecidos, mas fazem 
sentido no próprio contato, na inserção destes elementos em um contexto 
de trocas, onde o sentido de cada fragmento possa ser revisto. Eu nunca 
sei de antemão o que pode ser gerado na constuição de uma obra, seja no 
expectador ou em mim, mas é justamente por esta incapacidade prever seu 
desenvolvimento, que se faz necessário sua materialização.

Em meu processo de criação, todo fragmento carrega a dualidade de ser 
“parte” e ser “todo”, ao mesmo tempo. “Parte” por que é fração retirada de 
uma totalidade, quinhão que provoca uma fissura em seu lugar de origem, 
uma quebra na harmonia e na simetria natural, que pode gerar dúvida e 
desconforto. “Todo” por que é “a explosão fechada nela mesma e indivisível 
[...] forma perfeita na sua rotunda brevidade, ele iguala, nos limites que os 
são nossos, a instantaneidade da presença do todo.”116 Desse modo, o todo 
carrega, em si, na forma de alegoria, o contexto que o molda e que nele se 
encerra. Assim, o fragmento, ao mesmo tempo que serve como parte de 
um todo, é também totalidade condensada. 

Essa junção de elementos heteróclitos, em um mesmo espaço, pode ser 
compreendida como bricolagem. Segundo Laila Doddi117, a palavra 
bricolagem é, popularmente, usada para designar uma atividade do tipo 
“faça você mesmo”, que tem ganhado destaque em revistas de jardinagem, 
artesanato, decoração entre tantas outras áreas em que o leitor vê a 
possibilidade de abdicar da presença de um profissional especializado. 
Na França, local onde a expressão teve sua origem, bricolagem aparece 
referenciada diretamente à expressão americana do it yourself. Nesse 
contexto, a prática da bricolagem surge como uma alternativa popular ao 
encarecimento da mão de obra e dos produtos especializados na realização 

116     Ibid. p.201.

117     DODDI, Laila. Bricolagens metodológicas e artísticas na cultura visual. 
Encontro nacional da Anpap (18. 2009: Cachoeira) Anais: < http://www.anpap.
org.br/anais/2009/pdf/ceav/laila_loddi.pdf>. p.3416. 
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de tarefas cotidianas.

Muito além do seu emprego convencional nas rotinas diárias e da banalidade 
como é transmitida pelos meios de comunicação, a bricolagem carrega 
um sentido que se estabelece na troca de experiências. Na abordagem de 
Levi-Strauss, o bricoleur também aparece como o indivíduo que constrói 
com as próprias mãos, utilizando-se de materiais diversos impróprios 
para constituição de algo.118 A principal referência de Levi-Strauss é o 
homem primitivo. O resultado dessa junção de partes das mais diversas 
origens é a própria bricolagem. Para Levi-Strauss, o bricoleur, diferente 
do arquiteto, que trabalha com materiais adequados para determinada 
função, desenvolve suas construções a partir de elementos aleatórios, 
que carregam, em si, a marca de serem resíduos ou fragmentos de outros 
corpos. Se o arquiteto parte de um projeto pré-estabelecido, as decisões do 
bricoleur, quanto à estrutura, são tomadas na urgência do próprio fazer e 
a partir das experiência com os materiais, por meio de experimentações, 
apropriações e ressignificações. 

 Flávio Gonçalves, ao se referir à bricolagem, aborda sua inserção na arte 
contemporânea, e sua concepção dessa prática se aproxima muito da de 
Levi-Strauss: 

[...] bricolagem é um termo que tem sido usado 
para designar a combinação de objetos apropriados 
(objetos achados ou fragmentos de outros trabalhos, 
na forma de referências) em um único trabalho, 
especificamente na escultura contemporânea.119

Como nas cabanas construídas, por mim, na infância, ou nas construídas 
pelos ancestrais humanos na floresta, percebo o sentido da bricolagem 
em minha prática, devido à estruturação a partir dos fragmentos e às 
experiências e descobertas possibilitadas no contato imediato, tanto em 
relação ao próprio processo de construção e manipulação, quanto aos 
materiais e ao processo de coleta — como o trabalhador da colheita no 
campo — de imagens e objetos na internet, em gavetas de armários ou nas 
ruas.

118     LEVI-STRAUSS, Claude. A ciência do concreto. In: O pensamento 
selvagem. Campinas: Papirus, 1969. p.15-51.

119    GONÇALVES, Flávio. Fragmentos e transportes imperfeitos: algumas 
estratégias de construção de imagens. Op.Cit. p.8.
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A bricolagem, pela justaposição de elementos diversos, possibilita a 
composição de uma nova unidade totalizante. Esta unidade é o resultado 
da mescla de sentido dos fragmentos que a compõem. Portanto, tais 
elementos, ao mesmo tempo em que guardam, em suas estruturas, suas 
essências, estas passam a atuar, de modo subjetivo e híbrido, em um novo 
espaço de multiplicidade. 

A imagem da feira de usados de Bourriaud, que também carrega o nome 
popular de bricabraque, compreende um conjunto de objetos usados de 
procedências e épocas diversas, que são vendidos em feiras ou antiquários. 
Cada um desses objetos presentes no briquebraque tiveram diferentes 
usos. Alguns foram utilizados com maior frequência, outros se mantêm 
como novos. Uns são grandes, outros são pequenos, uns são de metal, 
outros, de madeira ou plástico. Cada objeto carrega, em si, um contexto, 
um lugar, um tempo. 

Trabalhar com fragmentos, com apropriações e justaposições é como 
montar uma barraca de briquebraque. Quando se vê uma loja de lustres, 
sabe-se que, ali, se irá encontrar lustres, em uma loja de roupas, roupas, 
mas, em um briquebraque, não se sabe o que se pode encontrar. Na verdade, 
quando não sabemos onde encontrar algo, é justamente ao briquebraque 
que nos dirigimos. No briquebraque, o passante deambula com o olhar, 
buscando encontrar algo que ele não sabe o que é, mas, ainda assim, procura 
manter o máximo de sua atenção. A obra que constitui seu sentido por 
meio de apropriações também não é de fácil penetração e interpretação, 
pois, do mesmo modo, o espectador vagueia o olhar e a memória para 
encontrar um sentido, entretanto, muitas vezes, acontece o fracasso.

Nunca desenvolvi meus trabalhos com a intenção de estabelecer sentidos 
lógicos entre as partes que constituem o todo. Cada um dos elementos 
que insiro carrega, em si próprio, uma memória, um afeto que me liga 
a um tempo ou a um lugar distante, específico ou não. Quando se une 
diferentes tempos, espaços, formas, condições, vejo a obra se torna opaca a 
uma possível leitura interpretativa. Por mais que se constitua de passados, 
a obra torna-se, ela mesma, em sua presença mais imediata, a manifestação 
própria de sua experiência no mundo.   A obra formada por fragmentos 
não está além dela mesma, como imagem de algo, mas é nela mesma e em 
seus fragmentos que a experiência se manifesta.

[..] fragmento constitui um mundo à parte, um 
sistema autônomo, difícil de ser captado, mas não 
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totalmente fechado em si: o que o cerca é transponível, 
é transponível, por que é inacabado. Um paradoxo. 
Entretanto um fragmento não existe para significar 
o que seja, mas para se designar a si mesmo, e través 
de seus limites, delimitar o mundo entorno de si.120

Sobre questão do fragmento, no contexto da obra de arte, e de sua 
insubordinação a interpretações exteriores, Anne Cauquelin afirma que:

[...] o amor do fragmento em si mesmo, sua 
suspensão, sua explosão, sem ser necessariamente 
relacioná-lo  a qualquer espécie de explicação fora 
dele, me parecia uma das condições necessárias à 
abordagem das obras de arte.121

Percebo a fragmentação que envolve a bricolagem em toda a obra de 
Manoel de Barros. Em sua linguagem dissimulada e desuniforme, cada 
frase, cada palavra expressada e, às vezes, inventada pelo autor, traz, em 
si, a plenitude da infância. 

Insetos cegam meu sol.

Há um azul em abuso de beleza.

Lagarto cuimpãpã se agarrou no meu remo.

Os bichos tremem na popa.

Aqui até cobra eremisa, uma touca, urina na frauda.

Na frente do perigo bugio bebe gemada.

Periquitos conversam baixo.122

Em seu processo, o poeta subverte o sentido das palavras, desconsidera 

120     CAUQUELIN, Anne. Court traité du fragmente: Usages de I’reu-
vre d’art. Apud: JACQUES, Paola Berenstein. Estética da ginga: A arquitetura das favelas 
através da obra de Hélio Oiticica. Op.Cit. p.44.

121     Ibid. p.45.

122     BARROS. Manoel. O livro das ignorâncias. São Paulo: Leya, 2013. 
P.21.
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normas gramaticais para usá-las como bem deseja. Sua metalinguagem, 
em versos curtos, apresenta mundos insólitos, distantes, imaginários, ao 
mesmo tempo em que carrega uma forte presença de experiência material. 
Por serem desenvolvidos por meio de uma gramática surreal, os poemas 
de Barros são de difícil apreensão, como fica claro na análise realizada por 
Rodrigo Araujo:

Portanto, reforçando a fragmentação, a linguagem 
poética em Manoel de Barros, ao criar novas 
hierarquias, faz aumentar a dificuldade da percepção, 
levando o leitor a ter acesso ao desconhecido, 
singularizando a visão das coisas, que, pelas suas 
rupturas, o verso não se completa sintática e 
semanticamente.123

Como na escrita de Manoel de Barros, em meus trabalhos, por mais que se 
possa identificar todos os elementos e associar, separadamente, sentidos 
próprios para cada um, como bem  se deseja, em seu conjunto, muitas 
vezes, ilógico e disforme, torna-se difícil a apreensão de um significado 
que se esgote. A obra mostra-se pulsante aos olhos. Se é fragmento, não 
aponta para o antes nem para o depois, mas marca a contingência   de 
tempos passados e dos que ainda estão por vir, na urgência de sua forma e 
de sua materialidade. O fragmento demarca o transitório, pois está sempre 
em construção e desconstrução: a obra fragmentaria é efêmera e, portanto, 
viva, em seu incessante devir.

Interessa-me, neste momento, uma aproximação com a obra de Farnese de 
Andrade (fig.94), artista brasileiro que, no período das intensas discussões 
construtivas, presentes nos grandes centros, como São Paulo e Rio de 
Janeiro, desenvolvia uma poética que partia de suas vivências interioranas. 
Seu trabalho de assemblagem, a partir da apropriação e justaposição de 
objetos, falava de um Brasil que não correspondia às transformações 
próprias das metrópoles e que trazia, em suas estruturas, marcas de 
suas experiências cotidianas. Farnese, que, inicialmente trabalhou com 
gravura, viu, posteriormente, na montagem com elementos coletados 
e colecionados, a essência de seu processo, assim, construiu um acervo 
que é, ao mesmo tempo, riquíssimo em significado e inesgotável em 

123     ARAUJO, Rodrigo da Costa. Centelhas do interstício: Poesia, fragmen-
to e infância em Manoel de Barros. In: Evidência, Araxá, v. 11, n. 11, p. 157-170, 
2015. p.163. 
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possibilidades.

Todas as obras de Farnesse causam 
estranhamento. Dentro de pequenas 
caixas ou armários, que surgem como 
elementos organizadores, ocupam o 
mesmo espaço figuras de porcelana, 
esculturas de madeira, vidrarias, 
brinquedos diversos, entre outras 
coisas. É estranha por que não permite 
a formulação de um significado, pois, o 
verdadeiro sentido de sua obra não está 
nessa ação fatigante. Farnese, como um 
exímio bricoleur, mostra que a razão de 
ser de seus trabalhos está em sua própria 
construção e nas relações e experiências 
que desenvolve com tudo o que circunda 
seu fazer. Conforme Tavares de Araujo:

Durante longo 
tempo, às vezes 
muitos anos (...), Farnese vai, lentamente, germinando 
cada peça. Trabalha e retrabalha ad infinitum, cria 
núcleos de assemblages que se permutam, até que 
um dia a obra se revela em sua inteireza (e isso, para 
ele, é uma espécie de descoberta). Farnese deixa 
que as formas convivam entre si, decide tudo muito 
intuitivamente, por erro e acerto, por justaposição, 
por comparação — pelo olho.124

Essa opacidade da obra frente à tentativa de retirar dela um significado, 
faz com que permaneça sempre atual, em constante renovação. Para 
mim, o sentido de uma obra de arte não deve ser nunca o de promover 
respostas, mas, antes, o de incitar o questionamento e o desequilíbrio e, 
para tal, as técnicas de bricolage, baseadas na apropriação, justaposição e 
ressignificação, têm sido, extremamente, eficazes. Na verdade, a opacidade 
já está imbricada na bricolagem, que sempre requer um deslocamento, 
material ou conceitual. O deslocamento tende a exigir um outro movimento 

124    ARAUJO, Olivio Tavares apud CHIARELLI, Tadeu. Apropriações/
Coleções. Porto Alegre: Santander Cultural, 2002. p.24.

fig.94. Farnese de Andrade. San-
tos borboleta e o fecundador. 1970
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do espectador, de afastamento ou de aproximação, para construir ou 
desconstruir.

Todos os objetos apropriados por mim estão, de certo modo, ligados a um 
outro, ausente, distante, mas nenhum deles, no modo como se apresentam 
fisicamente aos olhos, devem ser entendidos como uma tentativa de cópia 
mimética de um referente. Essa também não é minha intenção em meu 
trabalho.125 Nesse sentido, posso dizer que, em meu trabalho, existe uma 
revisão e uma atualização de memórias que me são significativas, por 
meio do entrecruzamento de sentidos, materiais e afetivos, entre as partes 
que constituem a obra em sua integridade. A memória surge, então, em 
forma de um jogo de presença e ausência. Como me apoio em lembranças 
e em lugares distantes, os trabalhos adquirem uma nova forma, ao serem 
recontextualizados a partir da inserção de fragmentos no contexto de 
minha prática. Minha necessidade não é a de reviver lembranças nem a 
de, ao contrário, negá-las, mas a de corporizar, formal e fisicamente, o que 
está latente e é formado por uma profusão de tempos e espaços, que, ora 
me conduzem ao leve aroma das folhas de mangueira, próprio da minha 
infância, ora me fixam na instantaneidade e concretude dos materiais.

125    Vejo uma similaridade deste entendimento da materialização de me-
mórias em meu trabalho com o conceito de imagem dialetica desenvolvido por 
Walter Benjamin. A imagem dialética seria resultante de um acontecimento onde 
passado e presente se encontram de forma imediata e atemporal, coexistindo de 
modo intrínseco. Segundo do Benjamin, “não é que o passado lança sua luz sobre 
o presente ou que o presente lança luz sobre o passado; mas a imagem é aquilo 
em que o ocorrido encontra o agora num lampejo”(BENJAMIN, 2006, 505). Ou 
seja, as imagens do passado confluem como uma colagem que emerge no presente, 
como um “adensamento do tempo”.
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IV
III - ESPÍRITO VOLÁTIL, CORPO FRÁGIL

 ENTRE PRECARIEDADE E O CUIDADO
ABRIGO, MATÉRIA E AFETO
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4.1   Do durável ao precário / do mármore os galhos secos

Desde a Grécia antiga até os anos que compreendem a virada do século 
XIX para o século XX, no que concerne à escultura126 , o mármore e o 
bronze eram os materiais que prevaleciam devido à sua plasticidade, mas, 
principalmente, ao seu caráter de permanência. Ambos os materiais têm 
a capacidade de resistir por centenas ou milhares de anos, de tal modo 
que hoje ainda existem exemplares de esculturas que datam dos anos que 
correspondem ao auge da cultura grega. Até a Idade Média, a durabilidade 
do material estava associada, principalmente, ao caráter espiritual da obra 
de arte, pois “a finalidade da arte, tal como a finalidade da natureza,” 
consistia em desenvolver uma “criação divina”127. Assim, como as 
divindades, a obra de arte deveria permanecer por toda a eternidade. A 
partir do renascimento, momento no qual a arte passa a se desligar, em 
parte, dessa submissão ao divino, revelando uma autonomia maior do 
artista enquanto criador e não apenas como um artesão, a hegemonia do 
mármore e do bronze ainda permanece, mas, a partir de então, devido, 
principalmente, ao seu valor comercial.128

126    Ao me  referir à questão da matéria nos períodos anteriores ao mo-
dernismo, irei abordá-la, unicamente, pelo viés da escultura,  pois meus trabalhos, 
apresentados  nesta pesquisa, irrompem, principalmente, no campo da tridimen-
sionalidade.

127    MANSO, Ricardo Jose Clement. Tecnologia e história da fundição ar-
tística, 2011. 216 p. Dissertação (Mestrado em Escultura Pública). Universidade 
de Lisboa. Lisboa. p.8

128    GOMBRICH, Ernest Hans. A história da arte. Rio de janeiro: LTC, 
2009.
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Pode-se constatar a presença de outros materiais nesse período, tais como 
a madeira e o gesso. Os escultores que optavam por trabalhar com estes 
materiais o faziam não a partir de uma problemática subjetiva, mas por 
estes serem uma alternativa de maior acessibilidade devido ao baixo custo, 
em comparação com os materiais ditos nobres129. Devido à sua fragilidade, 
hoje há poucos registros e exemplares de esculturas feitas a partir do 
gesso e da madeira.

Uma outra questão a ser destacada é o fato de, antes do modernismo, o 
material utilizado na elaboração das esculturas estar sempre submetido ao 
princípio da mimese que dominou a arte por séculos. Tal princípio funda-
se na ideia de que a arte deveria ser um meio de representação da realidade 
ou, como já foi dito, do divino, descartando qualquer possibilidade de 
problematização do material em si. O dever do escultor em relação à 
imagem representada torna-se evidente na passagem em que Gombrich 
narra a relação de Michelangelo com o mármore:

Com a autorização do Papa, ele viajou imediatamente 
para as famosas pedreiras de mármore de Carrara, 
a fim de selecionar aí os blocos onde iria esculpir 
um gigantesco mausoléu. O jovem artista ficou 
profundamente impressionado pela vista de todas 
essas rochas de mármore, as quais pareciam esperar 
pelo seu cinzel para se converterem em estátuas 
como jamais o mundo vira. Permaneceu mais de 
seis meses nas pedreiras, comprando, selecionando 
e rejeitando, seu espírito fervilhando de imagens. 
Queria libertar as figuras do miolo das pedras onde 
estavam adormecidas.130

Michelangelo, bem com outros artistas de seu tempo, não vê o mármore 
e suas possibilidades materiais, mas visualiza unicamente a imagem que, 
futuramente, será desencarcerada das entranhas daquela pedra até então 

129    FAGNART, Claire. Tradição, modernidade e pós-modernismo da 
escultura. In OLIVIERI-GODET, Rita e ALVES PEREIRA, Rubens (org.). Me-
mória em movimento. O sertão na arte de Juraci Dórea. Feira de Santana: UEFS Uni-
versidade Estadual de Feira de Santana, 2003, p.75-83.
130    GOMBRICH, Ernest Hans. A história da arte. Op. Cit. p.207 
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indômita.

Segundo Daniel Pizza, só a 
partir do século XIX, com as 
esculturas de Rodin (fig.95), 
é que “a matéria se afirma 
solidamente ”131 e rompe com a 
representação. Mesmo que na 
obra de Rodin o material ainda 
seja forjado para a eternidade, 
este não é mais apenas suporte 
de uma imagem , mas “um 
elemento desestabilizador, 
contaminado de personalidade, 
de particularidade.” 132

Sobre a questão da matéria na obra de Rodin, Elke Coelho ressalta que o 
escultor dá luz a uma consciência do material, pois: 

Rodin não pretende conferir aparências ilusórias 
ao material que manipula. Nas peças realizadas 
por esse artista, os aspectos físicos presentes na 
superfície da forma (asperezas, reentrâncias incisivas 
e rugosidades) não pretendem mimetizar uma outra 
superfície - para que o bronze seja tão liso quanto a 
carne, quando se trata da representação de pessoas; 
ou tão rústico quanto as pedras, quando se trata 
da transposição da natureza - mas evidenciar a 
expressividade presente na matéria que compõe a 
forma.133

Ao romper com o pedestal e afirmar a superfície material como dado 

131    PIZA, Daniel. O fim da escultura. REVISTA USP. São Paulo. n.42, p. 
189-192, junho/agosto 1999. p.190

132    Idem.

133    SANTANA, Elke Pereira Coelho. Delicadezas incisivas: ensaios mate-
riais com pequenos objetos cotidianos, 2009. 213 p. Dissertação (Mestrado em Artes 
Visuais). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Op.Cit. p.54.

fig.95. Rodin. The Sirens. 1887
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passível de significação, Rodin 
e outros escultores modernos, 
como Picasso, Duchamp, Bracusi 
e Giacometi134, abrem espaço 
para que a escultura moderna e, 
posteriormente, a contemporânea, 
não sejam mais apreendidas apenas 
pela representação, mas também 
pelas experiências estabelecidas com 
o meio no qual se inserem, através 
de relações formais , estruturais ou 
materiais.

Ao ser problematizada, a matéria passa a se manifestar por meio de uma 
ampliação dos materiais passíveis de serem assimilados pela arte. Em um 
determinado momento, não existe mais uma diferenciação entre materiais 
nobres (o mármore e o bronze) e materiais ordinários (todo o restante), 
mas uma infinidade de novas possibilidades. O material também deixa de 
ser selecionado apenas por seu caráter de subsistência. Na verdade, indo 
na contramão desta ótica um tanto redutora, muitos artistas passaram a se 
valer da própria efemeridade e transitoriedade de determinados materiais 
como questões-chave para a construção de suas poéticas. Partindo de tal 
viés, que se conecta, diretamente, à minha própria prática, darei um salto 
histórico em direção à arte contemporânea e, a partir daqui, abordarei 
alguns artistas pertencentes a um movimento específico desse momento 
da arte: a arte povera italiana, que vê na matéria precária uma possibilidade 
de emaciação poética, com a qual estabeleço uma conexão direta.

Na arte povera, como é explicito por seu nome, os artistas se valem dos mais 
variados materiais tidos como pobres para a constituição de uma obra. Esta 
tendência, surgida na Itália, nos anos de 1960, conforme o crítico Germano 

134    Picasso, em suas colagens, valeu-se de materiais até então tidos 
como ordinários, tais como papelão, chapas e fios de metal reutilizados. Através 
do Ready-made, Duchamp amplia as possibilidades de apropriação de objeto e, 
consequentemente,  de materiais. Brancusi, evidencia o material através do brilho 
decorente do bronze polido. Em suas esculturas, Giacometti, de modo parecido 
com o de Rodin, revela a superfície material da obra e os rastros da mão sobre a 
matéria. KRAUSS, Rosalind. Caminhos da Escultura Moderna. São Paulo: Martins 
Fontes, 2007. Op.Cit.

fig.96. Mario Merz. Igloo di pietra. 
1982
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Celant, aparece como uma reação às normas e convenções, instituídas na 
época, e compreende: o domínio das novas tecnologias, o estilismo e a cisão 
entre arte e vida135. Neste cenário, são identificadas duas possibilidades 
para o desenvolvimento artístico: uma “rica”, que se apropria das técnicas, 
tecnologias e possibilidades instrumentais, além de informações que o 
sistema disponibiliza, e que também promove a dicotomia entre arte e 
vida; e outra “pobre”, que integra o gesto como elemento significativo, 
identifica as relações entre homem, natureza e arte como intrínsecas umas 
às outras e promove o contingente ao invés do duradouro ou histórico. 
Conforme sintetiza Maranello, a arte povera vai “da estética para as ações, 
dos objetos para os gestos, do espaço fechado de uma obra para o potencial 
infinito do tempo e da experiência.”136 

Segundo Lara Conte, que faz uma análise do desenho na arte povera137, que 
cabe, perfeitamente, como referência para as obras tridimensionais, seu 
desenvolvimento é percebido décadas antes de Germano Celant publicar 
seu testamento sobre aquela nova geração de artistas que despontava na 
arte italiana. Em 1948, Lucio Fontana já demonstrava uma preocupação 
material e processual com o desenho como linguagem, que descartava 
qualquer interesse de cunho representativo. Assim, já é perceptível a 
dissolução de fronteiras entre as linguagens e os materiais. Para Fontana, 
desenho não é mais signo, mas rastro. Fausto Melotti também demonstra 
sua preocupação com a independência do desenho ao qualificá-lo como 
“forma expressiva que, mais que qualquer outra, pela imediatez da 
transcrição, pela elementaridade do meio pobre e potente, pode arrebatar 
ao estado de graça seu pulsar mais remoto.”138

Nos anos de 1960, com a confirmação do afrouxamento das categorias 
e o fim das fronteiras interdisciplinares, a arte povera, como a land art, 
a arte ambiental, a arte conceitual, entre outros movimentos, teve seu 

135    CELANT, Germano. Arte povera: apuntes para una guerrilla. In: 
POLANCO, Aurora Fernández. Arte Povera. Madrid: Nerea, 2003. p.99.

136    MARANELLO, Gianfranco. Desenhos e traçõs da arte povera. In: 
MARANIELLO, CONTE, PENONE. Limites sem limites: desenhos e traços da arte 
povera. Porto Alegre: Fundação Iberê Camargo, 2014. p.7

137    CONTE, Lara. Tempo, rastro e transparência. O projeto da arte po-
vera. In: MARANIELLO, CONTE, PENONE. Limites sem limites: desenhos e traços 
da arte povera. Porto Alegre: Fundação Iberê Camargo, 2014

138    MELOTTI, Fausto, 1975, p.23 apud CONTE, Lara, 2014, p.60
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desenvolvimento estabelecido. Na verdade, todos esses movimentos, por 
mais que carregassem nomes distintos e tivessem focos relativamente 
diferentes um dos outros, partilhavam de uma preocupação com os materiais 
e seu sentido na formação e apreensão da obra. Celant, ao observar as 
origens da arte povera italiana, liga-as, diretamente, ao desenvolvimento 
da arte americana. A arte povera também não se restringe à escultura e 
ao desenho, mas assimila as novas tendências surgidas como resultado 
do pós-minimalimo, tais como as performances, a body art, as instalações 
e seus diálogos diretos com a land art. Todos estes movimentos surgem 
como uma “rebelião estética”139 contra um “sistema racionalista alienante, 
da coerência, da arte óptica, da pop art e do minimalismo.” (Idem).

Nesse cenário, a arte povera surgiu como redescoberta de uma “tautologia 
estética”, pois a materialidade se autoafirmava e a fugacidade de suas 
propostas marcava a efemeridade da obra (fig.96). 

Assim, muitos dos materiais utilizados, tais como tecidos, galhos de 
árvores, rochas, papelão e vegetais, acabavam por assumir uma obra 
nitidamente precária e transitória. Como disse Gianfranco Maraniello, em 
um comentário sobre a exposição Limites sem Limites: Desenhos e traços da 
arte povera140, não seria possível uma exposição de arte povera acontecer 
em dois lugares diferentes, dada a brevidade que marca a obra de seus 
personagens, assim como, pelo fato de o corpo material ser apenas uma 
parte da totalidade da mesma, que é marcada pela experiência decorrente 
do contato com o lugar onde se insere. O trabalho, em sua fisicalidade, seria, 
então, apenas “um testemunho memorial e físico dessa experiência.”141 

Dentre os principais representantes desse movimento estão: Mario 
Merz, Michelangelo Pistoletto, Piero Gilardi e Jannis Kounellis, artistas 
que integraram uma primeira geração. Uma nova geração, que seguiu a 

139    KAYE, Nick. Mateials. In: KAYE, Nick. Site-Specificart: porformance, 
place and documentation. Londres: Taylor & Francis e-Library, 2006. p.142

140    Exposição realizada na Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre-
-RS, no ano de 2014, onde foi apresentada uma compilação de obras de artistas 
integrantes do movimento arte povera, focando, em especial, uma abordagem a 
partir do desenho.

141    FERRAZ, Tatiana. Trabalhos de escala ambiental: da escultura moderna 
a situações contemporânea, 2005. 205 p. Dissertação (Mestrado em Escultura Públi-
ca). Universidade de São Paulo. São Paulo. p.45
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influência de seus predecessores, 
foi formada por:  Gilberto Zorio, 

Giovanni Anselmo, Giuseppe Penone, Alighiero Boetti e Luciano Fabro.

Devido ao seu interesse por um “processo de suspensão”, que se manifestava 
por meio de uma ação, a obra de Gilberto Zorio desenvolvia-se a partir de 
eventos físicos e químicos, gerados pela reação do material com o ambiente 
ou pelos próprios elementos que compunham o corpo do trabalho. Em Rosa – 
Blu – Rosa (1967, fig.97) tornou-se visível uma reação química que acontecia 
continuamente devido ao material, no caso, cloreto de cobalto, que reagiu às 
variações de umidade do ambiente, fazendo com que sua cor se alterasse142. 
Já em sua obra Piombi (1967, fig.98)143, a combinação de água, chumbo, cobre 
e ácido clorídrico gerou uma lenta reação de eletrólise144. De antemão, o 
artista selecionava e pesquisava possíveis combinações, já com a intenção de, 
a partir destas, gerar um evento químico ou físico que ativasse a matéria e, 
consequentemente, o próprio objeto.

Celantira tratava a obra de Zorio como uma obra “viva”, cujo corpo reage ao 
meio, gerando eventos e processos. Conforme Nick Kaye, “nestas imbricações 
do objeto com eventos potenciais ou reais, Zorio explicitamente trabalha contra 

142    KAYE, Nick. Mateials. In: KAYE, Nick. Site-Specificart: porformance, place 
and documentation. Op. Cit. p.144.

143    Idem.

144    Processo de produzir alterações químicas pela passagem de uma corrente 
elétrica por meio de um eletrólito. Os íons presentes carregam a corrente por migração 
aos elétrodos, onde podem formar substâncias novas, como na deposição de metais. Dis-
ponível em: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/eletrolise%20
_950091.html

fig.97. Gilberto Zorio. Rosa-bue-rosa. 
1967

fig.98. Gilberto Zorio. Piombi. 1967
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o confinamento convencional da 
obra escultórica.”145 Desse modo, a 
precariedade e a transitoriedade que 
envolvem a obra de Zorio condizem 
com seu desejo de dominar o objeto 
em sua estaticidade, não por meio de 
seu apagamento, mas pela utilização 
de suas próprias condições físicas que, 
em contato com o meio, propiciariam 
reações e eventos. 

As instalações de Giovanni Anselmo 
(fig.99) tratam das relações entre 
o material e sua localização, para 
questionar as divergências entre os 
fenômenos ambientais e o material 
escultórico. Suas obras surgem não 

como objetos a serem contemplados, mas como elementos tocados de 
força de ação, por meio da articulação entre peso, suspensão, gravidade e 
contato. Anselmo afirma que:

[...] uma obra de arte de sucesso é como um ponto de 
encontro de onde partem as energias. É um momento 
de tensão entre o interior e o exterior, em todos os 
sentidos: no sentido pessoal e no sentido do espaço.146

Assim, antes de objeto, a obra surge como um fenômeno, como um 
acontecimento. Desse modo, gera-se um desequilíbrio real ou latente entre 
os elementos que compõem a obra e seu espaço. 

Giusepe Penone (fig.100) propôs, como questão, em seu trabalho, as relações 
corpo/natureza e orgânico/inorgânico. Na verdade, o que se vê, antes de 
tudo, é uma não diferenciação entre essas instâncias, pois os materiais 
minerais, como diz o artista, também são dotados de organicidade. Penone 
age por meio do intercambio entre corpo, trabalho e meio ambiente, e, 

145    Ibid. p.143.

146    ANSELMO, Giovanni. apud. KAYE, Nick. Site-Specificart: porfor-
mance, place and documentation. Op.Cit. p.148.

fig.99. Giovanni Anselmo. Sem títu-
lo. 1968



152

nesta relação, o material, por 
mais rígido que possa ser, 
assume uma mutabilidade que 
o torna, de certa forma, um ser 
biológico. Assim, como afirma 
Celant, seu trabalho trata do 
“tempo real de crescimento.”147

Todos esses artistas tratam, 
portanto, de um devir material, 
de um material que não mais atua como suporte para representações, mas se 
apresenta como elemento substancial para a formação de um sentido total 
da obra ou, muitas vezes, como seu principal elemento de significação. Ao 
se apropriarem de materiais tidos como “pobres”, os artistas da arte povera 
estão, na verdade, revelando as potencialidades e as particularidades desses 
materiais, que antes se escondiam por trás do ilusionismo representacional. 
Nesse processo, a obra adquire uma autonomia material, ao agir e reagir, 
captar e produzir forças. 

147    KAYE, Nick. Mateials. In: KAYE, Nick. Site-Specificart: porfor-
mance, place and documentation. Op. Cit. p.149.

fig.100. Giusepe Penone. Cedro de Versalhes. 
2002/2003



4.2   A Fugacidade do material e sua percepção

Barro cru, papelão, fibras vegetais, em seu estado natural, folhas de 
jornais, madeiras antigas, possivelmente, contendo cupins, são alguns dos 
materiais que utilizo para a constituição de meus trabalhos. Tais materiais 
têm origem nas mais diversas fontes e são fabricados pelos mais variados 
modos de produção, alguns, industrialmente, outros pela natureza. Além 
disso, apresentam as mais diferentes formas, texturas e densidades. A 
madeira é, por vezes, áspera, rígida e pesada; o papelão, maleável, frágil 
e, normalmente, possui uma baixa espessura, se comparado à madeira; as 
fibras das folhas de oiti, bem como as que se soltam dos frutos da paineira 
são leves como algodão e retêm umidade e impurezas do ambiente; o barro 
cru é duro, mas nem um pouco resistente ao impacto e à água. 

Por mais heterogêneos que possam ser esses materiais quanto às suas 
origens, funções e formas, todos partilham de uma mesma condição: a 
de serem frágeis ou efêmeros. Grande parte dos materiais utilizados por 
mim, caracteriza-se pela baixa resistência ou pela perceptível possibilidade 
de degradação natural.  Segundo a física e a química, todos os materiais 
embutem um processo natural de transformação. Na perspectiva de Milton 
Santos, “a natureza se encontra em estado de movimento permanente e 
cada um de seus momentos é fugaz”148, e esta fugacidade do mundo se 
revela na própria impermanência da matéria, sempre em mutação. A não 
ser as substâncias que se apresentam em estado elementar  (substâncias 
puras, que não podem ser decompostas, os elementos da tabela periódica) 

148    SANTOS, Milton. Por uma geografia nova. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 2008. p. 196
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qualquer que seja a matéria presente no mundo está fadada a um constante 
devir, seja em nível molecular, em sua substância ou em sua forma, por 
meio de fenômenos físicos ou químicos. Portanto, segundo os preceitos 
demarcados pela ciência, pode-se supor que todos os materiais conhecidos 
podem ser considerados efêmeros, cada qual em seu ritmo de transformação 
e decomposição. 

Nesse processo, o tempo é o principal agente. O tempo está, essencialmente, 
ligado à fugacidade das coisas. É através do tempo, que imprime sua 
marca na matéria, que se percebe as transformações do mundo. Assim, 
o tempo age sobre a matéria, transformando-a. Entretanto, certos 
processos naturais estão muito além de nossa capacidade de apreensão, 
pois, conforme Merleau-Ponty, “as relações entre o sujeito e o mundo não 
são rigorosamente bilaterais”149, como são as que ocorrem entre a ciência 
e o mundo. 

Para Merleau-Ponty, a ciência cartesiana não é completa em sua abordagem, 
pois ignora as experiências que se constroem e ganham sentido por meio 
das relações diretas entre sujeito e mundo, de modo que não “focaliza a 
atenção na experiência originária do mundo vivido, prévio a todo ato de 
conhecimento científico e a toda reflexão”150, onde percepção e lugar se 
constroem concomitantemente. Conforme Merleau-Ponty:

É preciso que, com meu corpo, despertem os 
corpos associados, os «outros», que não são meus 
congêneres, como diz a zoologia, mas que me 
assediam, que eu assedio, com quem eu assedio um só 
Ser atual, presente, como jamais animal assediou os 
de sua espécie, seu território ou seu meio. 151

É no encontro com os corpos que me rodeiam que estabeleço minha 

149    MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Op.Cit. 
p.4

150    CESAR, Contança Marcondes. Intencionalidade e liberdade em 
Merleau-Ponty. In: CAMINHA, Iraquitan de oliveira (org.). Merleau-Ponty em 
João Pessoa.  João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2012. p.50

151    MERLEAU-PONTY, Maurice. O Olho e o Espírito, In: Os Pensado-
res, São Paulo: Abril, 1975. p. 276
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percepção de mundo. É no descuido ao deixar cair um vaso no chão que me 
dou conta de sua fragilidade, é pressionado minhas mãos contra o barro 
que apreendo a moldabilidade da argila, e é percebendo as folhas verdes 
do verão tornarem-se amarelas no outono, para depois caírem no inverno, 
que verifico a ação do tempo sobre as coisas.

O mundo, muitas vezes, não é aquilo que se experimenta de fato, mas o 
que se é capaz de perceber e sentir por intermédio dos sentidos. Aquilo 
que não é perceptível, mesmo que o cientista o prove, não existe na relação 
homem/mundo. 

Então, temos a percepção que a coisa e o mundo são 
dados com as partes de meu corpo em uma conexão 
viva, idêntica à que existe entre as partes do meu corpo, 
tratando-se de despertar a experiência do mundo tal 
como ele nos aparece, enquanto estamos no mundo 
por nosso corpo. Estamos no mundo e condenados ao 
sentido. Com isso, o mundo fenomenológico não é o 
ser puro, mas o sentido, a experiência, a subjetividade 
e a intersubjetividade.152

Subjetividade e intersubjetividade estabelecem-se por meio de um 
movimento dialético de completude, e não de afastamento e oposição.
Assim, individualidade e totalidade constroem-se uma em função da 
outra. Conforme Moreira, “A natureza está no homem e o homem está na 
natureza, porque o homem é produto da história natural e a natureza é 
condição ontológica, então, da existencialidade humana.”153 A percepção 
e a apreensão, por parte do indivíduo, das coisas que  o rodeiam, partem, 
não de um mundo que o é por ele mesmo, tampouco de uma análise deste 
mundo pelo viés da ciência , mas, antes de tudo, da experiência que se 
constrói a partir do contato do indivíduo (corporal) com seu meio. 

Portanto, mesmo que a ciência prove a efemeridade do mais resistente 

152    FREITAS, Simone Aparecida. Fenomenologia da percepção segun-
do Merleau-Ponty. FAEV- Revistas cientificas online. Disponivel em: http://
faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/zKAYNwEuwTEP-
FYK_2015-3-3-14-12-55.pdf  

153    MOREIRA, Ruy. O que é a geografia. Coleção Primeiros Passos. São 
Paulo: Brasiliense, 1985.
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dos materiais, para os indivíduos de modo geral, este permanecerá como 
o mais resistente e durável de todos, pois as transformações que ele vem 
sofrendo, talvez, possam ser percebidas somente daqui a alguns milhares 
de anos – o que está além do que os sentidos humanos conseguem captar. 
Por outro lado, a ação humana sobre tal objeto, por mais intensa que seja, 
não lhe causa nenhuma espécie de desconfiguração. Já a fruta, que, neste 
momento, pode-se ver sobre uma mesa, caso não se resolva comê-la, esta 
estará, amanhã ou depois, com indícios de um processo de deterioração. 
Graças ao curto tempo, consegue-se constatar o quanto efêmera ela é. 



157

4.3   O precário da matéria

É esse infindável e perceptível processo de degradação e fragilização que 
identifico nos diversos materiais utilizados em meus trabalhos. Dentre 
esses materiais, alguns exigem um cuidado extra em relação ao manuseio, 
armazenamento e transporte, pois podem, com um mínimo de esforço, 
serem danificados, enquanto outros se transformam ou se deterioraram 
devido a uma reação natural ao ambiente. 

A partir daqui, irei abordar alguns desses materiais e evidenciar as 
características que me fazem percebê-los como frágeis, precários ou 
transitórios. Estes três adjetivos possuem um significado próprio, utilizado 
para indicar características específicas ao elemento a que se refere. Porém, 
estão interligados uns aos outros e confluem para um mesmo desígnio: a 
impermanência do material e a necessidade de um criterioso cuidado.

Um desses materiais que possui, desde sua fabricação, uma tendência, 
quase natural, ao desgaste, é o papel-jornal, presente em Estâncias e nas 
colagens da série Paisagens va-porosas (2014, fig.61-64). A precariedade 
do papel-jornal não é uma condição fortuita. Os jornais foram feitos para 
o descarte imediato: o indivíduo lê as notícias da semana, assimila-as e, 
após isso, descarta aquele suporte, o papel-jornal. Realmente, é isso o que 
acontece na maioria dos casos. Muita gente, inclusive, eu, passa a utilizar 
estas folhas “imprestáveis” para tarefas que reforçam ainda mais sua 
rápida impermanência: como embrulho de lixo, forro do chão da casinha 
do cachorro ou para secar algo. Desse modo, o jornal foi feito para ser 
efêmero,  para o esquecimento. 
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Assim como o jornal, o papelão também 
surge como resultado do vazio e da 
efemeridade presente na sociedade. Ao 
se andar, por alguns minutos, pelas 
ruas de uma grande cidade, logo se  
percebe a prontidão com que caixas de 
papelão são descartadas. Embora seja 
considerado um papel de alta gramatura 
e resistência, este material não se salva 
da finalidade para a qual foi destinado, 
que é a de servir de abrigo temporário 
para outros objetos, para, logo em 
seguida, ser rejeitado. 

Segundo Leila Danziger, as 
características do jornal – e esta 
reflexão também vale para as caixas de 
papelão – são o reflexo de nossa época 
e condizem com necessidade, cada vez 
mais imediata, de acessar e descartar 
as coisas. Sobre a instantaneidade e o 
esquecimento do jornal, Danziger assinala que:

[...] seu ciclo de vida é veloz: em 24 horas o jornal 
está velho, obsoleto, e é prontamente substituído pela 
edição do dia seguinte. Os jornais traduzem a falácia 
de um tempo linear, vazio e homogêneo; tão logo 
surgem, acumulam-se numa massa de esquecimento, 
transformam-se em dejetos da atualidade.154

Para contrapor esta constatação, em suas obras (fig.101), Danziger tenta 
reverter a “instrumentalização da linguagem jornalística, voltada para o 
consumo e para o esquecimento”155, por meio de interferências com cores, 
formas e palavras, conferindo-lhe um caráter, ao mesmo tempo, engajado 
e poético. Esta tentativa também desponta em meu trabalho. Por mais 

154    DANZIGER, Leila. O jornal e o esquecimento. IPOTESI, Rio de Ja-
neiro, V 11, N. 2, 2007. p.6

155    Idem, p.5

fig.101. Leila Danziger. Para-nin-
guém-e- nada-estar (da série Diá-
rios públicos). 2006
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que a utilização das folhas 
de jornal não parta de uma 
posição nitidamente política 
ou ideológica, ao empregá-
lo, estou, de certo modo, 
salvaguardando este item 
fadado ao esquecimento e 
ampliando seu tempo de 
vida, bem como, seu sentido. 
As folhas de jornais e as 
caixas de papelão das quais 
me aproprio não devem ser 

apreendidas pelo viés da indigência com que são mantidas no dia a dia. Em 
meus trabalhos, jornais e caixas de papelão surgem como materiais ricos 
em possibilidades estéticas e poéticas, como qualquer outro material dito 
“artístico” ou “nobre”. 

Já nos anos de 1950 e 60, Andy Warhol anunciava, de modo bastante 
enfático, a efemeridade associada aos meios de comunicação modernos e 
a todos os produtos desenvolvidos em escala industrial. Como exemplo, 
pode-se citar o Díptico de Marilyn (fig.102), que, do lado esquerdo, 
apresenta uma série de serigrafias do rosto da atriz sob contrastantes 
matizes, e, à direita, um mesmo número de retratos em preto e branco, que, 
ora exibem uma imagem nítida, ora uma imagem tomada por manchas 
pretas ou  uma imagem que quase desaparece por falta de tinta. Enquanto, 
nas imagens da esquerda, a estrela Marilyn brilha em cores vibrantes, nas 
da direita, Arthur Danto identificar uma analogia com a morte, com o 
esquecimento.156 A imagem que pulsava, aos poucos, vai se desfazendo e 
ressurgindo como fantasma daquilo que foi um dia. De modo alegórico, 
Warhol remete à própria artificialidade e instantaneidade dos produtos, 
que, como Marilyn, são alavancados pelos meios de comunicação e pelo 
consumo descomedido, mas seu único destino tende a ser a decadência e o 
desaparecimento.

Essa característica, relacionada ao próprio ritmo da vida  contemporânea, 
ao desgaste espontâneo das coisas, está também presente no processo de 
fabricação dos jornais. Utiliza-se um papel extremamente suscetível ao 

156    DANTO, Arthur. Andy Warhol.. Op.Cit

fig.102. Andy Warhol. Diptico de Marilyn. 1962
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rasgo e à ação do tempo, devido, primeiramente, à sua baixa gramatura 
e, em segundo lugar, à celulose utilizada. Na produção de papel-jornal, a 
celulose não passa pelo processo de retirada de impurezas, procedimento 
comum na produção de outros tipos de papéis, e, quanto mais contaminados 
são os materiais, mais rápido se iniciarão os processos de decomposição. 
Isso explica o desgaste imediato das imagens e o amarelamento do papel, 
que começa a ocorrer em alguns meses. Como as folhas de jornal, o papelão, 
apesar de sua relativa resistência, também apresenta uma composição 
bronca e precária157.

A fragilidade do jornal está presente em alguns de meus trabalhos. Em 
Estâncias, as casinhas dispostas sobre a terra foram feitas com folhas de 
jornal. Como foi dito anteriormente, a escolha do jornal, neste trabalho, 
parte do esforço em ressignificar este elemento que detém um valor afetivo, 
que se liga às minhas memórias da cidade natal. O material mais indicado 
para se fazer dobraduras é o papel cartão, por sua rigidez e resistência 
ao desgaste. Uma folha de jornal, como qualquer outra, detém certas 
características físicas que, mesmo com toda sua perecibilidade, torna-se fácil 
de manipular e armazenar, mas, ao virar dobradura, sua vulnerabilidade é 
evidenciada. É muito mais provável que ocorram amassos que danifiquem 
não só a forma do objeto, mas o próprio material. 

Se as folhas de jornal, material produzido industrialmente, sofrem uma 
deterioração espontânea, a argila crua e seca, utilizada em Cidade de barro 
e Casa caiada, detém fragilidade ao impacto.  

Desde os tempos mais antigos, a argila é utilizada pelo homem como 
material para a construção de objetos utilitários, sagrados e artísticos. 
Diferente do jornal, que é originado por um processo totalmente 
industrial, a partir da mistura de componentes selecionados, a argila, em 
seu estado bruto, é possível de ser retirada, diretamente, da natureza. Ela 
é resultante de um longo processo de decomposição natural de rochas, 
que, em contato com um rio, vão sendo, lentamente, desintegradas em 
micropartículas terrosas que, ao se acumularem, misturadas a uma certa 
quantidade de água, ganham plasticidade. Devido à grande diversidade de 
rochas presentes no planeta, é possível o surgimento dos mais variados 

157     SOUZA, Líria Alves. Papel usado em jornais. Disponivel em: <http://
www.mundoeducacao.com/quimica/papel-usado-jornais.htm>. Acesso em 20 de 
junho de 2014



161

tipos de argila, cada qual com qualidades próprias no tocante à cor, à 
plasticidade e à resistência158 .

Qualquer artefato constituído de argila, assim que adquire forma por 
meio da modelagem, passa por um processo de secagem natural. Após a 
secagem, a peça perde uma grande quantidade de água, mas as partículas 
minerais ainda preservam certo grau de umidade, que se perde somente 
com a queima das peças sob altas temperaturas.

O cozimento da argila é o processo que transforma determinado objeto 
em cerâmica. Assim, conforme Maria Regina Rodriguez, é o “domínio do 
fogo que define a história da cerâmica”159, pois sem a compreensão deste 
procedimento, dificilmente sobreviveriam os artefatos construídos pelos 
povos mais antigos. É a queima que faz a peça resistir ao tempo.  Das 
esculturas sagradas dos mesopotâmios160 até a cerâmica contemporânea, 
a queima ainda é o método utilizado para repelir as condenações impostas 
pelo tempo. Como já dizia Bachelard, “não só o elemento fogo, vem cooperar 
para a constituição de uma matéria que já reuniu os sonhos elementares da 
terra e da água, mas também, com o fogo, é o tempo que vem individualizar 
fortemente a matéria.”161  Do mesmo modo que o mármore imortaliza a 
escultura de Michelangelo, o fogo é o agente que faz a escultura ou o 
vaso de barro sobreviver para o futuro. É a queima que separa os objetos 
duradouros dos efêmeros. Sem o fogo, a argila seca nada mais é do que 
um conglomerado de terra, pronto para se desmanchar ou despedaçar ao 
menor contato.   

Entretanto, se, ao longo da história, a maioria esmagadora dos ceramistas 
optou por seguir o caminho do fogo, eu, em meu trabalho, decidi pular esta 
etapa. Do mesmo modo que fez Deus ao criar o homem do barro, percebi 
que a argila crua também adquire vida. Como o homem criado por Deus, 
minhas peças não resistirão eternamente, mas se tornarão seres viventes 
e não duráveis ao tempo. 

158    RODRIGUES, Maria Regina. Cerâmica. Vitória : UFES, Núcleo de 
Educação Aberta e a Distância, 2011. p.17

159    Ibid. p.77

160    Ibid. p.10

161     BACHELARD, Gaston. A terra e os devaneios da vontade. São Paulo: 
Martins Fontes, 1991, p. 69.
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Na arte contemporânea, 
muitos artistas que trabalham 
a partir da argila estão entre 
minhas principais referências. 
A organicidade das formas 
e a multiplicação de um 
mesmo corpo são fatores que 
me interessam nas obras de 
Celeida Tostes. Já na obra de 
Ivens Machado, chama minha 
atenção o caráter matérico 
– pela própria presença da 
argila, mas também de outros 
materiais, como madeira, pedra 
e plantas –  e o modo como este manobra as formas no espaço. Na produção 
de Georgia Kyriakakis, interessam-me tanto a espacialidade quanto o 
modo como a artista apresenta a matéria em seu estado bruto. Todos esses 
artistas, que se utilizam da argila em seus processos, contribuem para 
minha pesquisa em diversos aspectos. Neste momento, entretanto,  busco 
ressaltar a obra de uma artista que se apropria, principalmente, da argila 
crua. 

Destaco a artista italiana que vive e trabalha em São Paulo, Anna Maria 
Maiolino. Na obra de Maiolino, “amassar, evacuar, moldar, se torna uma 
cadeia metonímica de associações que formam o composto do que significa 
‘fazer.’”162 É por meio desses procedimentos que percebo sua obra, desde o 
início, como movimento. O primeiro indício do movimento, constato já nos 
rastros da ação do corpo sobre a matéria, por meio das marcas dos dedos 
que amassam o barro e que, vez ou outra, dão espaço para as palmas da 
mãos, que geram os “rolinhos” e as “bolinhas” (fig.103/104). O movimento 
está presente também nas formas que a artista cria e em suas seriações. 
Maiolino não trabalha a partir de configurações rígidas, geométricas, mas 
de formas detentoras de uma organicidade substancial. A seriação também 
pode ser compreendida como o registro de uma ação de continuidade, pois, 
em muitos de seus trabalhos, ao invés de utilizar-se de moldes, a artista 
opta por agir diretamente sobre o material, de modo que cada forma criada 

162    FER, Brione. O trabalho em Argila de Anna Maria Maiolino. Dispo-
nível em: <http://annamariamaiolino.com/pt/textos/o_molde.pdf> (Acesso em 
10 de junho de 2015)

fig.103. Anna Maria Maiolino. Continuo. 
2010
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surge como um instante de 
experiência materializada.163

Se o movimento está presente 
com extrema potência no gesto 
da artista, este se evidencia 
com a mesma força na própria 
materialidade. A argila crua e 
seca, no trabalho de Maiolini, 
revela o caráter contingente 
e cambiante de sua obra: 
contingente, pois muitos de 
seus trabalhos são feitos e, 
logo depois do seu período 

de exposição, desmanchados, voltando ao seu estado primeiro de barro 
bruto; cambiante, pois a mesma argila usada no trabalho anterior, será 
reaproveitada na constituição do que vem a seguir. Briony Fer, ao comentar 
a obra da artista, afirma que “cada vez que se encontra a obra é como se 
fosse para começar de novo, mas também para seguir seu próprio ritmo, 
para encontrar conclusões já naqueles inícios.”164  Desse modo, é como 
se, em sua obra, houvesse um ciclo como o da natureza, com constantes 
transformações, morte e renascimento. É como presenciar o eterno 
retorno proposto por Nietzsche, tanto no fazer como na matéria e na obra, 
que está sempre em constante deslocamento.

A natureza efêmera da argila crua não deixa outra opção se não o sacrifício 
do objeto que, pela fragilidade, torna inviável sua permanência. Do mesmo 
modo que percebo em meus trabalhos Trilhas de barro e Casa caiada, na 
obra de Mailioni a argila crua marca o estado de incontingência da obra. 

A fragilidade do material pode desencadear uma possível quebra, como 
em Meio Quarto (fig.105),  de Yoko Ono, realizado em 1967. Nesta obra, 

163    DOCTOURS, Marcio. Nervuras do devir: A diversidade e o devir 
como exercício experimental da liberdade. Disponível em: < http://annamariamaio-
lino.com/pt/textos/as_nervuras_do_devir.pdf  > (Acesso em 10 de junho de 
2015).

164    FER, Brione. O trabalho em Argila de Anna Maria Maiolino. Op. 
Cit. p.8

fig.104. Anna Maria Maiolino. Sem título 
(série Outros). 2010
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ao se partir os objetos ao meio, 
são reveladas as entranhas 
que antes se escondiam sob 
a superfície. Assim, a quebra 
pode ser a confirmação 
imediata da insustentabilidade 
do material e a evidenciação 
da matéria sobre a imagem. 
Em meu trabalho, porém, o 
que se apresenta, na verdade, 
não é a quebra em si, mas a 
iminência de uma quebra que 
faz com que a obra permaneça, 
constantemente, sob tensão. 

Essa tensão, a meu ver, evita que a obra seja percebida apenas como um 
objeto de contemplação e passe a ser um elemento agente e reagente. 
Optar pelo não-cozimento da argila seria, portanto, o equivalente a 
encaminhar o material para uma posição de enfrentamento com seu meio, 
assim como o ser humano, que, ao se tornar bípede, deixou à mostra o lado 
mais vulnerável de seu corpo,  como única forma de potencializar-se frente 
à horizontalidade do mundo.165 É neste estado dúbio de vulnerabilidade 
e resistência que permanece também a argila crua em meu trabalho. Ao 
pegá-la em minhas mãos, modelá-la, dar-lhe uma forma específica  e, em 
seguida, deixá-la atingir naturalmente seu ponto de secagem, estou, de 
certo modo, retirando a argila de seu adormecimento nos barrancos do 
mundo, para lhe dar uma face que fita, confronta e ativa o espaço ao seu 
redor.

Esta questão está presente em Casa caiada (2015), trabalho que 
compreende dois objetos de argila pintados com cal virgem: o primeiro é 
uma representação da minha casa natal, onde ainda mora minha mãe, e o 
outro, da casa de minha falecida avó. Ambos os objetos não passaram pelo 

165     Luciana Pinheiro traz essa analogia estabelecida por Serrer 
para falar das relações de fragilidade e enfrentamento do corpo com o seu meio. 
PINHEIRO, Luciana Paiva. Precário: Fragilidade e instabilidade na imagem, 2010. 
91 p. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). Universidade de Brasilia. Brasilia. 
p.30.

fig.105. Yoko Ono. Meio quarto. 1967
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cozimento da argila. Desse modo, mesmo com todo seu peso e densidade 
(também não passaram pelo procedimento de ocagem, portanto, ambas as 
peças são integralmente maciças e significadamente densas) permanecem 
frágeis e suscetíveis. A cal que cobre a superfície de ambos os objetos 
também detém uma permanência fugidia, pois, dentro de poucos dias, 
começará a descascar, sendo necessária uma nova pintura. 

A grande maioria das casas é, essencialmente, construída a partir 
de cerâmica, desde os tijolos que constituem as paredes até as telhas 
que formam o telhado. Como não são peças de cerâmica, mas barro, as 
casas evocadas por mim deixam de ser uma casa para o futuro, para se 
consolidarem enquanto acontecimento  que age e reage aos fatores que 
as cercam. Essa fragilidade  evocada está ligada à própria debilidade da 
minha casa real, da casa construída por um tio e não por um mestre de 
obras acompanhado de um engenheiro. Ou seja, a casa cujas telhas estão 
sempre sendo trocadas e as paredes sempre sendo reformadas e repintadas, 
devido à fragilidade presente em seu reboco. Desse modo, vejo minhas 
casas  - reais ou na forma de obra - como organismos vivos, sempre se 
metamorfoseando, se desconstruindo e reconstruindo.

 A argila seca, ainda crua, detém uma fragilidade que a torna suscetível 
a uma fragmentação repentina. Já os elementos de origem vegetal, 
presentes em meus trabalhos, apresentam, em sua materialidade, uma 
condição intrínseca de deterioração. Não que todos os outros elementos 
também não estejam em um constante devir material, mas, nas tessituras 
orgânicas, este processo é acelerado e, portanto, muito mais tangível. Em 
meu processo, os elementos orgânicos manifestam-se, essencialmente, na 
forma vegetal, por meio de folhas de árvores, de fibras de folhas de Oiti, do 
algodão, que carrega as sementes da paineira, da madeira e das próprias 
plantas em sua forma integral e viva. 

A fragilidade desses materiais está em sua suscetibilidade a um contato 
indelicado, mas também em seu rápido processo de decomposição. A 
deterioração dos materiais orgânicos acontece devido à ação de micro-
organismos, em sua maioria, bactérias, denominados decompositores. Tais 
agentes se alimentam de resíduos vegetais – ou animais – e os devolvem ao 
ecossistema em forma de substâncias simples. A contenção desse processo 
se  torna possível somente sob condições controladas, como, por exemplo, 
por meio de congelamento ou preservação a vácuo. Fora destas condições 
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especiais, todo material orgânico está fadado a retornar ao seu estado de 
pura matéria.166

No trabalho Patas de vaca, as folhas utilizadas já não possuem a mesma 
cor nem a mesma  consistência de quando foram coletadas e, dentro de 
alguns anos, já não serão mais como são hoje. As fibras de folhas de oiti, 
material utilizado no trabalho Domus Tomentosa (2015), aparentemente, 
não passam por uma decomposição tão acelerada quanto as folhas, mas, 
pelo contato, estas tendem a reter impurezas de modo irrecuperável, o que 
as torna cada vez mais contaminadas. As plantas que aparecem em Mudas 
que crescem pra dentro (2014) e Quintal (2015) não se encontram em uma 
condição de deterioração, mas sua permanência é sempre rondada por uma 
possibilidade de rompimento. 

Um dos artistas que se apropriam de elementos vegetais - e também 
minerais, como rochas, gelo e a terra - de modo a evidenciar sua efemeridade, 
é Andy Goldswhorth. Isolado nas margens de um lago ou na clareira 
de um bosque, ele passa a criar pequenas composições, utilizando-se de 
elementos encontrados e coletados no próprio lugar. Por meio de uma ação 
contida e paciente de agrupar, ordenar e combinar, Goldswhorth arquiteta 
pequenas e frágeis esculturas efêmeras que, dentro de dias ou horas, irão 
retornar à sua condição sedimentar. Em seu processo de criação, objeto 
e natureza acabam por se autodirecionar, pois, ao mesmo tempo em que 
essa mesma natureza age, diretamente, sobre suas construções, por meio 
do vento, da chuva e do movimento das ondas, o próprio objeto composto 
por materiais orgânicos e minerais, provindos do meio natural, tende a se 
incorporar, de modo irrefutável, ao seu lugar de origem, por meio de sua 
própria degradação.167 

Seu trabalho Bola de neve (fig.106) compreende uma massa escultórica 

166    “Decompositores são os seres vivos que se alimentam de cadáveres 
de plantas e animais, garantindo a decomposição e a reciclagem da matéria orgâ-
nica presente neles e possibilitando o reaproveitamento dessa matéria por outros 
seres vivos. São representados por fungos e bactérias”. Disponível em: http://
www.klickeducacao.com.br/bcoresp/bcorespmostra/0,5991,POR-2293-h,00.
html.

167    LeñadorFilms TV. Rios Y mareas. (V.O.S.E) By “LeñadorFilms”. Dis-
ponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=m2JAV7g_gbM> (acesso em: 
5 de fevereiro de 2013)
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formada pelo acúmulo da neve 
coletada no próprio ambiente. O 
tempo de permanência desse objeto, 
que, certamente, já se desfez, está 
relacionado às variações climáticas 
do local onde o mesmo está inserido. 
Portando, é fácil prever que, dentro de 
pouco tempo, a obra de Goldswhorth 
já estará de volta ao seu estado líquido, 
sob a terra. Já Chifre de folha (fig.107) 
apresenta-se, como diz o título da 
obra, como uma pequena escultura em 
formato de chifre, feito de folhas secas 
de árvore. Caso este mesmo objeto 
(me refiro ao objeto real, e não ao que 
é registrado e apresentado na forma de 
fotografia) estivesse sendo exposto em 
uma galeria ou estivesse integrado a um 
acervo museológico, seu tempo de vida, 
certamente, se estenderia por alguns 

anos, mas, sob as condições climáticas e todas as outras circunstâncias que 
envolvem o espaço de um bosque, dificilmente, perdurará para além da 
brevidade da degradação natural das folhas.

Ao rever as características que permeiam os matérias por mim utilizados, 
jornais, papelão, argila, terra e vegetais, percebo que, quanto mais 
suscetíveis estes forem, maiores serão as possibilidades de apreensão e 
construção de relações com o meio. Graças à vulnerabilidade, a matéria vive 
e se impõe como elemento significativo em meu processo. A presença da 
matéria, em meus trabalhos, desenvolve-se de modo diferente do utilizado 
nas obras dos artistas minimalistas, em que o material também tem um 
papel de importância na percepção da obra. A diferença que constato 
baseia-se na análise desenvolvida por Didi-Hubermann sobre as obras 
minimalistas, que diz respeito à aridez que emana de seus objetos, uma 
aridez “sem sintomas nem latências.”168 Quando a finalidade é produzir 
objetos isentos de qualquer ilusionismo, estes devem ser o mais higiênico 

168     DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. 
São Paulo: Editora 34, 1998. p.49-60.

fig.106. Andy Goldsworth. Bola 
de neve. 1985
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possível em relação à contaminações 
de cunho interpretativo ou narrativo. 
Assim, por mais frágil ou vulnerável 
que possa ser o material utilizado - 
vidros, cerâmicas, madeira e tecidos 
- seja por Donald Judd como por 
Robert Morris, esta vulnerabilidade 
é encoberta pela própria assepsia 
formal e superficial. 

Em contrapartida ao caráter asséptico 
(do ponto de vista material, formal e 
simbólico) das obras minimalistas, 
está a obra de Joseph Beuys (fig.108). 
Primeiramente, a escolha da matéria, 
na obra de Beuys, não se limitava 
às suas qualidade e possibilidades 
físicas, mas estava, estritamente, associada à sua natureza imaterial, de 
transcendência, de conexão entre o mundo material e o espiritual. Em meu 
trabalho, o dado imaterial que se faz presente pela matéria está associado à 
memória, pois, ao selecionar a argila, o jornal, o papelão e outros materiais 
que  utilizo, antes de levar em conta seu caráter estético e formal, considero 
sua qualidade como identidade afetiva, ligada, diretamente, a minhas 
experiências cotidianas do presente e do passado, que, constantemente, 
adquirem significados.

Outro ponto que direciona a obra de  Beuys, na contramão do modo de 
investigação do material pelos artistas minimalistas, está no modo como 
este se aproxima das qualidades corporais da matéria. Conforme Elke 
Coelho: 

As propriedades físicas, nos trabalhos de Beuys, estão 
relacionadas ao desempenho desses materiais, como 
sua capacidade de reter calor, a sua vulnerabilidade ou 
resistência, a altas temperaturas, se são condutoras 
ou não de eletricidade. Para o artista, os materiais 
não precisam estar configurados em objetos para 
denotaremos funcionalidades físicas, pois a matéria 
em estado bruto já é capaz de evidenciar essas 

fig.107. Andy Goldsworth. Chifre de 
folhas. 1985
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funções169.

Essas qualidades dos 
materiais, que são de 
importância substancial na 
poética de Beuys, não se 
desenvolvem a partir de uma 
percepção do material pelo 
material, mas do material 
que exerce interação com o 
meio, com outros corpos e 
substâncias. Os materiais, na 
obra de Beuys, por sua própria 
fisicalidade ou por  aquilo 
que os toca, sempre estão 
“servindo a um processo de 
transformação.”170 Em minha 
prática, percebo que este 
movimento sempre origina 
um saber, por mínimo que 
seja, daquilo que estou a 

manipular, pois, tanto no fazer, como na observação das mutações naturais 
da matéria ou nas relações com o seu entorno, a materialidade sempre terá 
algo novo a me sugerir.

169     SANTANA, Elke Pereira Coelho. Delicadezas incisivas: ensaios mate-
riais com pequenos objetos cotidianos. Op.Cit. p.63.

170    BORER, Alain. Joseph Beuys. São Paulo: Cosac &Naify Edições, 
2001. Op.Cit. p.15.

fig.108. Joseph Beuys. Cadeira com gordura, 
1963
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4.4   Obra, espaço e espectador: a fragilidade do contato

Quando menciono a precariedade como condição em meu trabalho, esta 
precariedade não está somente na matéria em si, mas também no modo 
como os trabalhos são montados. Em muitas de minhas obras, não 
existe a interferência de um dispositivo de preservação externa, como 
uma moldura, um pedestal ou uma grade de segurança. O que existe é a 
necessidade de que a obra, em toda sua potência e vulnerabilidade, insira-
se e dialogue com meio.

Se, anteriormente, tratei  da fragilidade dos materiais que constituem meus 
trabalhos, neste momento, farei uma abordagem da obra, em sua forma 
integral, do modo como esta se insere no espaço expositivo e das relações 
que esta estabelece com o espectador. Vale ressaltar, porém, que, mesmo 
partindo desse viés, a questão da materialidade será revista, pois suas 
condições interferem, diretamente, nas relações obra\espaço\espectador.

As correspondências entre objeto e espaço expositivo e as experiências 
que se constroem a partir desse contato se estabelecem com maior 
efetividade nos trabalhos que configuro como instalação. Em sua tese de 
doutorado171, Ana Albani afirma que muitas instalações se qualificam 
como obras contextuais, conceito cunhado a partir de uma tentativa 

171    CARVALHO, Ana Maria Albani. Instalação como problemática artís-
tica contemporânea: Os modos de espacialização e a especificidade do sítio, 2005. 356 p. 
Tese (Doutorado em Artes Visuais). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Porto Alegre.
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de diferenciar o objeto que, desde sua 
criação, já tem o espaço como elemento de 
significação. As instalações são diferente 
dos trabalhos concebidos como autônomos 
na relação com “possíveis” lugares onde 
poderão ser expostos, com a presença de 
um espectador que interaja ativamente. 
Esta contextualização da obra, defendida 
por Albani, se efetiva a partir de conexões 
constituídas por características físicas e/
ou simbólicas do espaço onde  a mesma 
se insere. A instalação, por si só, requer 
participação, seja do espaço físico, com 
suas características espaciais, climáticas ou 
simbólicas, seja do espectador. 

Nos anos de 1960, nos primórdios do 
desenvolvimento do conceito de instalação, 
Hans Haacke criou o conceito de escultura 

como um sistema que se efetiva em tempo real, baseado em trocas  com o 
ambiente. 

Uma “escultura” que reage fisicamente ao seu 
ambiente, e/ou afetam o seu ambiente, já não deve 
ser considerada como um objecto. A gama de fatores 
externos influenciam, bem como o seu próprio raio de 
ação, para se desenvolver além do espaço que ocupa 
materialmente. Assim, funde-se com o meio ambiente 
nas relação materiais, sendo melhor entendida como 
um “sistema” de processos interdependentes [. . .] 
Um sistema não imaginativo; um sistema real.172

Segundo Nick Kaye, essas interações entre sistemas têm implicações 
diretas na relação com o espectador. Ao se tratar a obra como um conjunto 
de relações, materiais e espaciais, a inclusão do espectador torna-se 
inevitável. Talvez, uma obra que traduza, de modo preciso e didático, esta 

172     HAACKE, Hans Apud CELANT, Germano. Art Povera: Conceptual, 
Actual or Impossible Art?. London: Studio Vista, 1969. p.179.

fig.109. Giovanni Anselmo. 
O panorama com a mão que 
o aponta. 1982
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relação, seja O panorama com a mão que o aponta (fig.109), de Giovanni 
Anselmo, onde uma mão, em tamanho real, que paira sobre uma folha de 
papel, se estende ao visitante parado diante da obra, ao mesmo tempo 
em que se dirige a uma pedra (que surge como pedestal), que se encontra 
em frente à mesma e também marca a presença do espectador. Assim, o 
espectador não mais se coloca externo à obra, mas como peça fundamental 
de sua totalidade. Vale trazer a bela descrição deste trabalho tão bem modelada 
por Gianfranco Maraniello: 

Em um desenho sem moldura, na abissal indeterminação 
de uma grande folha de papel que adere à parede sem o 
artifício daquele ambivalente dispositivo que declara a 
obra de arte circunscrevendo-a e pondo-se sempre além 
da imagem contida e numa dimensão incerta em relação 
ao mundo que a hospeda, uma mão se estende. Os traços 
que a delineiam são de um hábil executor, eficazes na 
representação de uma escala que poderia corresponder 
ao natural. A palma está voltada para o alto, e os dedos 
se dirigem para o observador. A mão misteriosa não 
pertence a um corpo, mas surge flutuante como nas 
contraditórias interdições iconoclastas, incapazes de não 
figurar a gestualidade ostensiva de um deus invisível, 
mas de quem se reconhece o agir. Aos pés da folha, uma 
pedra talhada em forma de um paralelepípedo irregular 
sugere uma base – e efetivamente poderia ser – pronta 
a deixar que se suba nela “um palmo acima rumo às 
estrelas”, como Giovanni Anselmo nos permitiu fazer em 
outros célebres trabalhos, contrapondo nossa insistente 
antropometria à indiferença de um infinito que não pode 
revelar-se senão em nossas pretensões de medida. Uma 
legenda nos adverte sobre o título: II panorama com 
mano chelo indica. Aparentemente aludiria à pedra, ao 
fragmento de uma paisagem que, no entanto, espera a 
presença humana, nossa incidência e interferência nas 
forças gravitacionais, nossa finita resistência à suposta 
incomensurabilidade celeste. Assim, a mão do desenho 
também está indicando o observador, reverte em 
perspectiva o objeto da visão em uma obra que nos ri-
guarda, que envolve cada um de nós em um panteísmo 
energético, dispõe a acidentalidade do encontrar-se 
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diante de um papel que mirou para além de si mesmo, 
reificando-se no visitante que termina por reconhecer a 
própria posição não em relação à imagem, mas naquele 
panorama de inéditas coordenadas, capazes de dar 
margem ao infinito do mundo indicado pelo desenho173.

Percebe-se que, nas instalações - da mesma maneira que o trabalho se 
insere, efetivamente, no espaço, agindo sobre ele - o espaço em si, que é 
formado por um conjunto de fatores os mais heterogêneos, também age 
sobre o trabalho, com a mesma intensidade. Em certas situações, quanto 
mais extrema é a ação sobre um determinado lugar, maior e mais imediata 
será a atuação – ou reação – do meio. É o que ocorre, por exemplo, na 
obra de Rirkrit Tiravanija, que, ao caracterizar a galeria de arte como um 
restaurante popular, tem, como única resposta, a participação do público 
que, não só interage, mas redesenha toda a configuração espacial.174

Mesmo uma intervenção  relativamente pequena, em um determinado lugar, 
pode ativar uma replicação imediata. Recordo, aqui, um acontecimento que 
influiu, diretamente, nesta questão. Ao olhar para trás e rever tal episódio, 
vejo como minha percepção e meu modo de lidar com a “presença” de um 
espaço e de um espectador, que opera sobre a obra, foi sendo remodelada. 
No ano de 2011, participei do I Salão de Arte Contemporânea de Londrina, 
realizado no Museu de Arte da cidade175.Nessa exposição, minha produção 

173      MARANIELLO, CONTE, PENONE. Limites sem limites: desenhos 
e traços da arte povera. Op.Cit. p.8

174      GROSENICK, Uta. ArtNow vol.2: La nuevaguíacon 81 artistas con-
temporaneousinternacionales. Hanburg: Taschen, 2005. Op.Cit. p.302-305.

175      Salão de arte Contemporânea de Londrina. Londrina: Museu de 
Arte de Londrina, 2011.
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era representada por dois trabalhos176, um destes, Lugar inesquecido. Além 
das considerações já realizadas em relação a essa obra, outro elemento 
importante era a fragilidade que o envolvia. As pecinhas, sobrepostas umas 
nas outras, que formavam prédios, casas e pontes, estavam empilhadas sem 
o auxílio de nenhum material que prevenisse um possível desabamento. 
Com o propósito rememorar a brincadeira o Pequeno construtor,  muito 
comum em minha infância, resolvi arriscar e mantê-las assim,  sustentando-
se a si mesmas. 

Por conta de tal decisão, na abertura da exposição, ocorreu o que, naquele 
momento, era possível esperar: uma criança que por ali passava com seus 
pais, foi quase, instintivamente, em direção às pecinhas de montar, fazendo 
com que as mesmas fossem ao chão imediatamente. Ao perceber onde estava 
e o que fazia sua filha, a mãe logo a retirou, dispersando-se rapidamente 
do local, que atraia meu olhar e o de algumas pessoas que ali estavam. 
Tive que tomar, rapidamente, a decisão que me parecia a mais coerente e 
correta. Em um gesto, quase performático, de alguns minutos, parei diante 
do trabalho e o refiz do mesmo modo como era antes do incidente.

Ao rever a forma como enfrentei a situação, posso dizer que, naquele 
momento, me identifiquei com a abordagem de Brian O’Doherty, quando 
este reflete sobre o espectador ideal para alguns espaços expositivos da 
modernidade – que, de certo modo, ainda perdura em certas situações, 
pois seus “olhos e mentes são bem vindos, corpos que ocupam o espaço 
não o são.”177  Para O’Doherty, na modernidade, a relação entre espectador 
e espaço desdobrava-se em duas direções: em uma, predominava uma 

176      O outro trabalho presente nesta exposição foi Lugar de brincadeira 
e afogamento (2011). Este trabalho que é brevemente abordado na introdução da 
presente dissertação, consiste na associação de objetos que formam um espaço. 
Sobre uma caixa d’água de amianto - que no caso, está cheia - com capacidade para 
500 litros, dispus uma ripa de madeira. Sobre a ripa estão bonequinhos de plástico, 
mais precisamente, soldadinhos, índios e cowboys do faroeste, daqueles, normal-
mente, usados em maquetes. Ainda neste espaço da ripa, estão 10 pequenos cactos 
floridos, dentro de vasinhos. Ao lado da caixa d’água, há um balde de plástico com 
ferramentas também de plástico, feitos para brincar na areia. Este trabalho trata 
das memórias da infância associadas a perda dessas experiências passadas confor-
me avançamos para a vida adulta.

177      O’DOHERTY, Bryan. No interior do cubo branco: uma ideologia do 
espaço da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p.4.
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presença puramente retiniana, do “olho”; a outra admitia o indivíduo 
enquanto corpo experimental, o “espectador”. Olho e espectador tomaram 
caminhos diferentes a partir do cubismo analítico: o primeiro, como 
elemento supremo da visualidade, também ligado ao ilusionismo associado 
à pintura, que acompanha o Cubismo Sintético e o desenvolvimento da 
planaridade ao longo do modernismo; o segundo, o espectador mais 
corporal e sensível ao espaço real, desenvolve-se aos pés do surgimento da 
colagem e permanece presente com os novos métodos de apropriação de 
objetos, de percepção da matéria e do espaço. 

Surgido com a colagem, é em contato com a instalação178 que o espectador 
proposto por O’Dohert se confirma e é, de fato, assimilado, pois, como 
afirma Albani, “este tipo de obra pressupõe um tipo de recepção e de 
percepção que envolve o corpo do espectador, não se restringindo à 
visão.”179 Segundo a fenomenologia, a percepção que se tem do mundo 
passa, antes, pela sensação e, na experiência sensitiva, o corpo é seu 
principal instrumento. Este entendimento difere-se da ideia de empirismo 
baseado no pensamento objetivo,  pois, segundo este, a apreensão e o 
entendimento do mundo se dão, primordialmente, pelo intelecto, que 
gera representações. Entretanto, como o próprio intelecto é uma função 
corporal, originária de ligações nervosas entre o cérebro e as demais partes 
do corpo, o próprio corpo passa a ser o elemento de ligação entre homem e 
natureza, e os sentidos surgem como ferramentas ativas nesse processo de 
apreensão e construção de sentido.180 Deste modo, diante de determinadas 
instalações, o indivíduo, muito mais do que um ser que observa e analisa, 
surge como um organismo ativo que age fisicamente, pois a obra, como é 
montada no espaço, alcança e engloba o corpo do espectador, que produz, 
como resposta, sua própria presença sobre (e não sob) o trabalho. 

Assim, não é estranho que tenha vindo, sobre meu trabalho, uma criança e 
não o adulto, já contaminado pelas convenções e contenções morais que o 
fazem abdicar desse tipo de contato. Tal fato, em muitos casos (naqueles em 

178     Pode-se mencionar, aqui,  as propostas de ações coletivas e perfor-
mances que também embarcavam o espectador e o espaço como partes indispen-
sáveis na constituição do trabalho.

179    CARVALHO, Ana Maria Albani. Instalação como problemática artís-
tica contemporânea: Os modos de espacialização e a especificidade do sítio. Op.Cit. p.37

180    MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Op.Cit.
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que o trabalho não, necessariamente, requer a intervenção do espectador), 
atua como a própria grade de segurança que protege e mantém “segura” 
a obra. 

Essa autocontenção que o espectador se propõe pode não existir quando 
o elemento que age é o próprio espaço ou outros elementos, naturais 
ou artificiais, que o constituem.  Mais um vez, compartilho uma outra 
experiência empírica que irrompeu da observação. Uma ocorrência 
inesperada e, extremamente, significante, relacionada a um dos trabalhos 
de Honesto. A natureza impermanente de seus trabalhos desenvolve-se 
tanto pelas relações que o artista propõe com a cidade como pelos materiais 
por ele utilizados, mas, também, pela própria debilidade estrutural. Em 
sua exposição, Saia e fique à vontade, realizada na Divisão de artes plásticas 
da Universidade Estadual de Londrina , a constatação dessa fragilidade 
veio por uma casualidade, extremamente, sugestiva: na cerimônia de 
abertura, um dos trabalhos expostos, formado por chapas de madeiras 
reaproveitadas, que se equilibravam umas sobre as outras, veio ao chão, 
e Honesto, com alguns ajudantes, logo em seguida, empenhou-se em 
reerguer sua obra. 

Muitas pessoas que por ali passavam e puderam conferir a cena, certamente, 
viram tal fato como um tremendo fiasco. Não sei dizer ao certo o que 
causou o desmantelamento do trabalho, se foi somente sua precariedade 
nata, uma pessoa que esbarrou no mesmo ou a brisa que entrava pela porta 
de entrada e desembocava no jardim de inverno. Aquele acontecimento me 
fez acessar e apreender, de modo muito mais efetivo, a obra daquele artista 
que já admirava e, de certo modo,  me fez compreender um pouco mais o 
meu próprio trabalho.

Ao olhar para trás e rever tanto o desmoronamento do meu trabalho por 
um espectador, que resolveu, instintivamente, interagir com a obra, como 
a cena de Honesto reerguendo sua escultura, me vêm alguns pensamentos 
sobre o trabalho e sua relação com o espaço em que se insere. É possível 
estabelecer uma aproximação com o conceito de mimetismo proposto por 
Lúcia Kock, ao tratar da relação entre objeto e espaço em uma instalação. 
Apoiada nos estudos de Roger Callois, Kock afirma que o fenômeno do 
mimetismo acontece como uma “pulsão de semelhança do organismo com 
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o meio.”181 Partindo do mimetismo em espécies animais, Kock explica que:

O que habitualmente acreditamos ter nas espécies 
miméticas a função de um mecanismo de proteção 
contra seus predadores, é na verdade um estado 
alterado gerado pelo fascínio por seu entorno, que faz 
com que os organismos reproduzam sua aparência, 
fundindo-se a ele182.

De forma análoga a essa constatação, Kock estabelece uma ponte com 
sua percepção do trabalho, no caso, de uma instalação, que se insere e se 
incorpora ao espaço, indicando uma suspensão dos limites entre obra e 
suas imediações. Assim, nas instalações, obra e espaço – se é que se pode 
tratá-los separadamente – diluem-se em uma unidade, ou seja, a obra 
deixa o estatuto unicamente objetual para ser apreendida em suas relações. 
Desse modo:

O Lugar afeta e é afetado pelo elemento que nele 
se mimetiza pois esta alteração, mesmo temporária 
intensifica os aspectos mais característicos de sua 
aparência, cria continuidade onde poderia haver 
diferença, dissolve contrastes.183  

Nesse sentido, ao se tomar como exemplo a própria natureza, quanto mais 
sensível for um organismo a determinado meio, maiores serão as trocas 
miméticas e a fusão entre as duas instâncias. No campo da arte, essa 
sensibilidade pode ser associada à precariedade que envolve os materiais e 
a montagem do trabalho. Se as pecinhas empilhadas, em Lugar Inesquecido, 
estivessem coladas, talvez, este não sofresse nenhuma alteração após um 
contato direto de um espectador, assim como, se as placas de madeira de 
Honesto estivessem pregadas ou possuíssem algum mecanismo de encaixe, 
dificilmente, seriam abaladas. Assim, quanto mais frágil o corpo do objeto, 
maior será sua suscetibilidade e, portando, mais efetivas serão suas trocas 
com o meio. 

181      KOCK, Lucia machado. Estados Alterados do Lugar, 2008. 105 p. 
Tese (Doutorado em Artes Visuais). Universidade de São Paulo.p.14.

182      Idem.

183      Ibid. p.16
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Vale refletir, aqui, sobre duas instalações em que, além da própria 
configuração da montagem, o material assinala a contingência da obra: 
Ruas para adormecer e Trilhas de barro. No primeiro, aproprio-me de uma 
fibra industrial que estava incorporada à parte interna de um edredom. Este 
material, que é formado por um emaranhado de fibras que se  assemelham 
às do algodão, é extremamente frágil. Em busca de estabelecer uma 
relação entre o espaço da cidade e um lugar de intimidade, faço referência 
à cama e ao sono, como abrigo. Incorporado diretamente ao chão da 
galeria, o trabalho ganha força e, ao mesmo tempo, tem sua fragilidade 
amplificada. Já em Trilhas de barro, há cerca oitocentas pequenas peças de 
barro cru que foram dispostas no chão da galeria, formando o desenho 
de um mapa. As peças construídas tiveram como referência um pequeno 
objeto pertencente ao já mencionado brinquedo O pequeno construtor, que 
possui uma forma que, a princípio, representa uma ponte. Para mim, a peça 
possui características formais que remetem a uma casa. Já o mapa seria a 
representação das ruas (onde as pecinhas são as casas) que faziam parte 
dos meus trajetos no dia a dia em minha cidade natal. 

 Em ambos os trabalhos, tentei trazer um material que, por si só, exige 
muito cuidado em sua manipulação, preservação e permanência no espaço, 
entretanto, não me utilizei de métodos de segurança para evitar, por 
exemplo, que uma pessoa, em meio a uma distração, esbarre, pise e/ou 
o danifique. Evidencio, assim, a materialidade em toda sua potência. Ao 
utilizar, por exemplo, uma grade de segurança, além de interferir, estética 
e formalmente, na obra, estaria privando-a de sua máxima emancipação e 
afetação. 

Tal modo de operar me faz lembrar a obra da artista Aline Dias, mais 
precisamente, da que a artista trabalha com a concentração de resíduos 
provenientes da limpeza de sua casa para, pois, por meio do acúmulo e 
condensação, ela criou um gesto para o espaço expositivo. Sobre o trabalho 
Coluna de poeira (fig.110), que, antes de ser um objeto, é um processo de 
experimentação, de êxitos e fracassos, Dias se interroga, durante o seu 
desenvolvimento, como se portará, no espaço expositivo, essa coluna 
detentora de uma extrema fragilidade. De antemão, ela não possui a 
resposta para tal questão, mas tem certeza de que a experiência, muito 
mais do que a imagem final e muito mais do que a coluna perfeita, é o que, 



179

realmente, a impulsiona.184 

Segundo a artista, o trabalho 
Coluna de poeira pertence a uma 
temporalidade que extrapola os 
limites de uma exposição, tanto 
em relação ao passado como ao 
futuro. No que diz respeito ao o 
passado, seu trabalho já passa a 
existir no momento em que se 
inicia a coleta e a acumulação de 
poeira; e ao futuro, a obra continua 
seu desenvolvimento devido à 
organicidade característica do 

material. 

Como em Coluna de poeira, seu trabalho Cubo de poeira (2005-2008) também 
se  insere, diretamente, no chão da galeria185. A inserção, de fato, do objeto 
no espaço faz com que aquele pequeno cubo se torne um elemento a mais 
de interferência, portanto, passível de sofrer, em si mesmo, intercessões. 
Suas pequenas dimensões, ao mesmo tempo em que potencializam o vazio 
da galeria, também intensificam sua vulnerabilidade. Nesse sentido, como 
objeto e espaço se inter-relacionam e se afetam, para Dias, o cubo de 
poeira deixa de ser apenas um objeto, para assumir as características de 
uma instalação. As interações entre objeto e espaço são esclarecida pelas 
palavras da artista: 

Durante o período de exposição  a forma torna-
se gradualmente mais imprecisa, as arestas mais 
irregulares. O trabalho desintegra-se, afetado pelas 
condições climáticas da sala, pela circulação de 
pessoas e sobretudo, pela precariedade da própria 

184      DIAS, Aline Maria. Marcas e restos: concentração e organização de 
vestígios cotidianos, 2009. Dissertação (Mestrado em Artes visuais). Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre. p.53-63.

185      Este retorno da poeira ao chão se aproxima, por exemplo, das 
obras de Goldsworthy, já abordadas anteriormente, onde os materiais vegetais, 
em um primeiro momento, retirados da natureza,  no final,  são devolvidos para o 
seio da terra, revelando um ciclo de concepção, degeneração e  reimersão.

fig.110. Aline Dias. Coluna de poeira 
(processo). 2007
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proposta186

Como se percebe em diversos trabalhos de Aline Dias, na obra de Alex 
Hornest, o Honesto, a precariedade do objeto também  se torna bastante 
recorrente. Entretanto, se o cubo e a coluna de poeira, bem como as traças, 
os mofos e os pelos, de Dias, detêm, na própria matéria, sua fugacidade, 
na obra de Honesto, esta se revela no modo provisório com que as partes 
que compõem seus objetos são estruturadas. Embora o artista se utilize de 
elementos, relativamente, resistentes, como madeira, telhas de cerâmica, 
tijolos e concreto, o modo como os fragmentos são conectados entre si faz 
com que a obra permaneça sob constante risco de se desmantelar. Assim, 
em meio a uma suposta rigidez, as esculturas de Honesto se mantêm 
vulneráveis e instáveis. 

A instabilidade estrutural é percebida também na obra de outros artistas, 
que, em certa medida, servem de referência em meu processo criativo. As 
esculturas feitas de pedras empilhadas de Michael Grab são formadas com 
os mais resistentes dos materiais, mas detêm um tempo de permanência 
tão fugidio quanto o tempo de chegada da próxima brisa. Já as vestimentas 
feitas com papelões, fitas adesivas e papel craft, que Emily Speed utiliza 
em suas performances, parecem que, ao menor dos movimentos do corpo 
da artista, irão se desfazer por completo. As grandes vigas de madeira 
- algumas na vertical, apoiadas na parede, outras, também na vertical, 
apoiando-se umas nas outras - fazem parte da instalação Ainda não, 

186      DIAS, Aline Maria. Marcas e restos: concentração e organização de 
vestígios cotidianos. Op.Cit. p.44.

fig.111. Ana Paula Oliveira. Ainda não, con-
trapássaro. 2009
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contrapássaro (fig, 111), de Ana Paula Oliveira, que não atrai a aproximação 
do espectador.187

Em meu trabalho, a tensão, devido a um possível desabamento das pecinhas 
empilhadas, em Lugar Inesquecido, ou a possibilidade de desorganização das 
formas que representam as ruas de Lucélia, em Ruas para adormecer, pelo 
fato de as faixas de fibra de tecido não estarem fixadas no chão, mas apenas 
dispostas sobre o piso, evidencia a precariedade estrutural destas obras. 
Precariedade esta que é ampliada pela utilização de materiais frágeis ou 
efêmeros.

Diante da constatação dessa condição de fragilidade com que envolve 
minha prática, propus a seguinte pergunta: Qual é o porquê da 
precariedade? Por que escolher tais materiais? Por que realizar tais 
montagens? Por que optar pelo jornal, mesmo sabendo da existência de 
inúmeros papéis com qualidade muito superior? Por que optar pela argila 
crua se é com o seu cozimento que este material, certamente, perdurará 
por anos, sem a necessidade de estar sendo refeito? Por que optar pelas 
fibras naturais ao invés das sintéticas, muito mais assépticas e, portanto, 
menos vulneráveis à contaminação? Em busca de uma resposta, passei a 
observar não a materialidade, em si, dos trabalhos, suas fisicalidades, mas 
certas experiências que antecedem o objeto de arte, experiências estas 
que precedem também o processos de escolha e seleção do material na 
elaboração da obra.

187     Segundo a artista, este trabalho trata, justamente, da tensão 
que se evidencia na relação entre os objetos dispostos no espaço, mas também 
remete às tensões nas diversas esferas da vida. PIPA 2010. Ana Paula Oliveira, artista 
indicada - PIPA 2010. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=oWsBAJj-
f6ww> (acesso em: 18 de março de 2013).
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4.5   Apropriação e fragilidade

Em meu processo, não foi desde o início de minha caminhada que optei 
pela escolha de um material que se caracterizava por sua fragilidade. 
Quando as questões que permeiam minha produção atual começaram 
a ganhar forma, a qualidade dos materiais não era ainda, para mim, um 
elemento a ser pensado e categorizado. Em um determinado momento, de 
forma natural, comecei a perceber o quanto era latente  sua precariedade e 
vulnerabilidade, material e estrutural.  Ao constatar tais particularidades, 
comecei a me questionar sobre o que estava implícito e quais os fatores, 
de certo modo, estavam associados a essa condição. Cheguei à conclusão 
de que critérios precedentes, que acabavam – e ainda se mantém tal 
fundamento –  eventualmente, definindo e justificando a manifestação 
desta característica, tornaram-se, também, um elemento passível de 
significação.

Um destes preceitos está ligado ao fato de, desde a infância, utilizar-me de 
alguns destes materiais para a confecção de “coisas”. Quando se é criança, 
nos momentos lúdicos, costuma-se a se apropriar sempre daquilo que é 
acessível, mesmo que o elemento não seja, em sua origem, de fato ligado à 
função para o qual se destina. 

Em minha infância, lembro-me de sempre utilizar o papelão para a 
construção de algo. Utilizava-o estendido sobre o chão para delimitar 
os espaços dos carrinhos. Ele também servia como paredes de uma 
casa, quando minha irmã e eu resolvíamos brincar com os bonecos que 
vinham de brinde em ovinhos de chocolate. Nos devaneios comuns de 
qualquer garoto, o papelão assume também formas de objetos de modo 
integral, como pistolas, espadas, escudos, carrinhos ou alguma invenção 
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mirabolante ainda não nomeada. Ora, este mesmo papelão, na carência de 
algum elemento na estrutura de algo, sempre estava à disposição como 
substituto, seja para a roda que faltava no caminhãozinho, um botão em 
uma arma a lazer ou postes de uma cidade em miniatura.

Já o jornal era o elemento das dobraduras feitas quando não havia folhas 
brancas, e também servia como papel para a confecção de pipas. A madeira, 
de modo semelhante ao papelão, era “pau para toda obra”, sendo utilizado 
na construção de carrinhos de rolimã, como taco nos jogos de bets, como 
cavalinho, espada, entre tantas outras coisas que pertenciam ao meu 
universo lúdico. 

A experiência de apropriação e ressignificação dos materiais, que acontece 
na infância, contém um princípio criador. Segundo Vygotski, um dos 
fatores que envolvem o desenvolvimento da criação passam por uma 
adaptação ao meio, denominada subversão. Para o teórico da educação, 
“se a vida ao seu redor não o coloca diante de desafios, se as suas reações 
comuns e hereditárias estão em equilíbrio com o mundo circundante, então 
não haverá base alguma para a emergência da criação.” 188 A criança, por 
não ter à disposição as mesmas ferramentas intelectuais e materiais, que 
o adulto já possui, para a realização de suas necessidades e desejos, inicia 
um processo rudimentar de criação e transformação, que se vale das mais 
inusitadas ferramentas para dar corpo ao que aspira sua vontade. 

Nesse sentido, cito uma visita que Joseph Beuys fez a um ateliê em 
Mineápoles, no ano de 1974. Em contato com os alunos, munidos dos 
melhores equipamentos e materiais “para se produzir arte”, Beuys 
percebeu, segundo Alain Borer, uma tristeza em suas produções. O artista 
afirmou que “começaria por dar a eles um descascador de batatas e um 
pedaço de madeira.”189 Fica nítido, nessa passagem, que, para Beuys, o 
potencial criador precisa, antes de tudo, de um ambiente propício à criação, 
que estimule a criança. Assim, quanto maior for o enfrentamento diante do 
ambiente, maior será também a urgência da criação.

Para Vygotski, em contato com os materiais,  a criança sente a necessidade 

188    VYGOTSKI, Levi. Imaginação e criação na infância. São paulo: Ática, 
2009. p.40.

189    BORER, Alain. Joseph Beuys. Op.Cit. p.14.
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de adaptá-los para que sirvam 
para uma determinada situação 
imaginada. Assim, o sentido de tal 
objeto ou material passa a ser não 
o dado pelo adulto que o produziu, 
mas o que a própria criança lhe 
atribui. Uma folha de papel torna-se, 
com perfeição, uma bola de futebol, 
enquanto que uma sacola plástica, 
com toda sua leveza e aerodinâmica, 
transforma-se, plenamente, em um 
paraquedas, ao ser amarrada em um 
fruto de sete-copas. 

Pode-se afirmar, portanto, que, nas 
mãos de uma criança, qualquer 
material adquire plasticidade, e tudo 
pode se tornar qualquer coisa. Tal plasticidade dos materiais é evidenciada 
na obra do artista espanhol Joachim Mogarra. Se, em meu trabalho, 
procuro trazer a matéria, de fato, para o espaço, por meio de instalações 
e objetos, Mogarra é precavido, pois guarda e protege suas pequenas 
esculturas, quase infantis, em fotografias. Para suas imagens, o próprio 
artista elabora diminutas cenas, utilizando-se de diversos materiais para 
a confecção dos objetos a serem fotografados. Como uma criança em seu 
mundo lúdico, suas assemblages nos interpelam “pela pobreza aparente 
dos materiais utilizados: uma fita métrica, uma casca de laranja ou cubos 
de açúcar empilhados.”190 Mogarra cria micronarrativas ao conectar um 
pedaço de madeira, um recorte de revista e a casca partida de uma noz, 
fazendo surgir um barco à vela. Em outro momento, apropria-se de latas 
amassadas e enferrujadas e as batiza como Les favellas à rio (fig.112). Em 
uma caixa de papelão, introduz um cano por onde jorra água, e apenas isso 
é suficiente para o artista associá-la à grande represa hidrelétrica Aswan 
Dam, Localizada no Egito .

O artista James Castle talvez seja a referência mais precisa para se abordar a 

190     BLANCHARD. Michèle. Biographie et chronologie de Joachim 
Mogarra. Disponível em: < http://www.lepointdujour.eu/images/documents/
biographie_et_chronologie_des_oeuvres.pdf> (Acesso: 02 de janeiro de 2015). 
p.02.

fig. 112. Joachim Mogarra. Las fa-
vellas à Rio. 1985
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utilização de materiais que surgem 
como referência ao processo de 
construção na infância (fig.113). 
Essa proximidade com um fazer 
infantil não se manifestou, em sua 
obra, como um elemento simbólico, 
mas se integra ao seu fazer que 
vem desde a infância. Desde muito 
pequeno, ele começou a coletar 
materiais os mais diversos para a 
constituição de suas obras, hábito 
que o acompanhou durante sua 

vida adulta. De modo bastante rudimentar, Castle dá forma às suas figuras 
ao colar pedaços de papelão cortado, costurar com linhas e barbantes e 
realizar dobraduras. Os elementos que não aparecem na forma escultórica 
são inseridos, por meio do desenho, que é feito, normalmente, com fuligem 
de chaminé, associada ou não a outro material.

Os temas de Castle, em suas obras, estão, estritamente, ligados à sua vida 
cotidiana. Como o artista viveu grande parte de sua vida recluso em uma 
fazenda no interior do estado de Idaho, nos Estados Unidos, percebe-se, 
constantemente, a presença de símbolos que remetem ao ambiente rural, à 
vida interiorana, tais como celeiros, animais e os próprios indivíduos que 
presentes em sua rotina diária. 

Não se sabe muito sobre as questões que envolviam a obra desse artista, mas, 
segundo alguns pesquisadores, a falta de contato com técnicas e materiais, 
específicos ao meio artístico, fizeram com que Castle permanecesse seguro 
em relação às práticas que desenvolveu e assimilou, desde sua infância, 
por meio de experimentações, apropriações e ressignificações de materiais 
e objetos não artísticos. O fato de ser surdo e mudo e o consequnte 
isolamento, pois não conseguiu desenvolver métodos de linguagem de 
sinais, leitura de lábios ou a escrita, fizeram com que ele se mantivesse 
cada vez mais recluso em suas criações, que adquiriram um caráter, 
extremamente, particular. 

É possível estabelecer um paralelo entre a produção de Castle com o que 
Vigostsky chama de primitivismo cultural. O termo surgiu a partir da 
observação de crianças que viviam sozinhas pelas ruas, pois tiveram os 

fig.113. James Castle. Pato. s/d
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pais mortos em uma guerra civil. Tais crianças tinham certo atraso no 
desenvolvimento cognitivo e linguístico. O modo de apreender o mundo 
partia de uma relação ainda rudimentar, primitiva, que se aproximava 
do de crianças no início de seu desenvolvimento cognitivo  e de pessoas 
portadoras de patologias mentais. 

Assim, a obra de Castle permanece na essência da experiência infantil, 
graças ao modo como se relacionava com os objetos e materiais que 
cercavam seu processo de criação. Em meu trabalho, esse primitivismo se 
firma, do ponto de vista do procedimento, por uma prática que se aproxima 
à desenvolvida por Castle, dada a junção de materiais heteróclitos, em sua 
maioria, frágeis, que se unem em estruturas precárias.

Nesse sentido, conforme Levi Strauss, as estratégias de construção, 
na infância, podem ser associadas ao procedimento de bricolagem. A 
atividade da bricolage, segundo Levi Strauss, está, estritamente, ligada ao 
sentido de primitividade, pois está fundada na necessidade de satisfazer as 
imposições mais emergentes. O homem primitivo, na tentativa de suprir 
suas necessidades mais imediatas, como moradia e alimentação, e pela falta 
de condições propícias, buscava, na junção de elementos heteróclitos, um 
modo para construir suas cabanas e ferramentas de caça.191 Diferente do 
projetista moderno/profissional, que se utiliza de materiais precisamente 
selecionados, com a intenção de manter, ao máximo, a unidade da 
construção final, o bricoleur utiliza-se de elementos dos mais diversos 
tipos, encontrados ao acaso e, na maioria das vezes, impróprios para a 
finalidade a que se destinavam. Impróprios pela visão de mundo tecnicista 
e industrial, mas essenciais para os que os utilizavam. Esse método de 
construção tende a gerar estruturas transitórias, feitas para existirem por 
um período de tempo, relativamente curto.192 

Na infância, pode-se constatar um procedimento que se aproxima ao da 
experiência relatada por Levi-Strauss. Como o homem primitivo, a criança 
arquiteta brinquedos e brincadeiras pela apropriação  de uma série de 
fragmentos os mais heterogêneos possíveis. No esforço de suprir a falta 
de algum elemento essencial para uma brincadeira ou qualquer outra 

191    LEVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Op.Cit. p.32-38

192    JACQUES, Paola Berenstein. Estética da ginga: A arquitetura das fa-
velas através de Hélio Oiticica. Op.Cit.
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atividade, eu, quando criança, improvisava, elaborando os mais variados 
objetos por meio da justaposição de outros, encontrados em casa, no 
quintal ou na rua. 

Se Levi-Strauss aborda a bricolagem com base na análise do modo de vida 
do homem primitivo, Hélio Oiticica, em grande parte de sua obra, vale-se 
da estética das favelas – que também está atrelada ao procedimento da 
bricolagem – para a elaboração de seus Penetráveis, Parangolés e Bólides. 
Como disse o próprio artista, “na arquitetura da favela está implícito um 
caráter de parangolé.”193 Paola Berenstein Jacques também aborda a relação 
entre a obra de Hélio Oiticica e a utilização dos materiais empregados na 
construção de barracos nas favelas: 

A arquitetura das favelas é determinante na criação 
de Parangolés. Oiticica compreendeu muito bem seus 
princípios construtivos; apropriou-se da concepção 
e dos materiais de construção dos barracos, sem, no 
entanto, copiá-los formalmente.194 

Como as paredes dos barracos da Mangueira, formados por uma diversidade 
de materiais de segunda mão, coletados das ruas ou canteiros de obras, tais 
como chapas de madeira compensada, papelões, sacos plásticos e latões, o 
parangolé de Oiticica é formado por retalhos de tecidos das mais variadas 
cores, texturas e origens (fig.114). Oiticica age como um exímio bricoleur, 
ao coletar e agrupar fragmentos para a constituição de uma unidade 
objetual. A construção pelo fragmento, que caracteriza a atividade do 
bricoleur da favela, por si só, denuncia uma fragilidade nata, dada a imediata 
necessidade de abrigo. A junção de partes heteróclitas tende a resultar em 
uma estrutura inconsistente, sujeita às menores variações do ambiente. 

Nesse contexto, recordo as cabanas construídas, por mim, na infância, que, 
de certo modo, devido ao método de construção e à própria forma, ainda 
se manifestam em minha produção. Pela casa, eu coletava os materiais para 

193      OITICICA, Hélio. Bases fundamentais para uma definição do paran-
golé. Disponível em: <http://cotidianocarnaval.blogspot.com.br/2014/04/ho-
-fundamental-bases-for-definition-of.html> (Acesso: 10 de outubro de 2012)

194      BERENSTEIN, Paola J. Estética da ginga: A arquitetura das favelas 
através de Hélio Oiticica. Op.Cit. p.32
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sua confecção: as cadeiras e o sofá 
serviam de alicerce para a sustentação 
das paredes, que, por sua vez, eram 
formadas pelos jogos de cama e 
toalhas de minha família, limpas ou 
sujas, molhadas ou secas. Também 
utilizava livros que serviam como 
pesos, dispostos sobre os cobertores, 
e estes possibilitavam que uma parte 
dos mesmos permanecesse assentada 
junto ao chão, e a outra, esticada sobre 
a cadeira, garantia que as paredes e 
o teto se mantivessem firmes. Essas 
cabanas permaneciam em pé somente 
por um período do dia, já que tudo o 
que fora utilizado para sua elaboração 
tinhas outras funções dentro de meu 
lar. As cadeiras e os sofás, antes de serem apoios, na estrutura que garantia 
que a cabana permanecesse em pé, eram lugares para se sentar. Os lençóis 
e os cobertores podiam, na minha experiência lúdica, servir como parede 
e teto durante quase todo o dia, porém, em um determinado período da 
noite, e mais ainda nos dias de frio, eram devolvidos ao seu posto habitual. 
A toalha, por vezes, saía de cena no meio da brincadeira, quando chegava 
a hora do banho. Era exigido também todo cuidado e atenção ao se entrar 
e/ou circular nos arredores da cabana, pois qualquer contato poderia levá-
la ao chão.

A experiência da construção de cabanas, em minha infância, leva-me 
a perceber a fragilidade e a precariedade que envolvem o processo de 
apropriação de materiais e objetos no desenvolvimento do mundo lúdico 
da criança, que, de certo modo, perduram em minha produção. 

Ao ser ressignificado em um novo contexto, um material utilizado para um 
fim diferente daquele a que se destina tende a se tornar vulnerável. O tijolo 
de cerâmica é o material ideal para a construção de casas, pois possibilita 
que as mesmas durem por centenas de anos – o oposto da cabana infantil, 
da moradia do homem primitivo e até mesmo dos barracos erguidos nas 
favelas e sob viadutos, que utilizam uma mesma metodologia de construção. 
Entretanto, será que este mesmo tijolo, nas mãos de uma criança que o 

fig. 114. Hélio Oiticica. Parangolé. 
1964
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fricciona contra o asfalto, formando desenhos com as partículas de cerâmica 
que se desprendem e se depositam no chão, possibilitaria a permanência das 
marcas deixadas, para as gerações futuras? A resposta vem com a próxima 
chuva. As folhas de um jornal servem, perfeitamente, para transmitir a 
notícia do dia, para, na manhã seguinte, ter o lixo como destino. Ao ser 
usado para a confecção de dobraduras, que estarão sobre a terra, no solo 
de uma galeria de arte, o mesmo jornal manteria sua integridade física?  
Certamente não, tanto pela própria condição material do papel que, em 
pouco tempo, entra em processo de degradação, tanto pelas condições de 
exposição e umidade impostas pelo meio. 

Portanto, a criança – como o homem primitivo e o arquiteto das favelas 
– torna qualquer material maleável, e essa maleabilidade/expansividade 
dos materiais, tidos como não artísticos, ainda perdura em meu trabalho. 
O fato de serem materiais desviados de sua função e contexto, em minha 
infância ou em minha prática, já revela a presença de certa vulnerabilidade 
em relação ao novo meio ao qual se insere. Entretanto, não são apenas 
o papelão, o jornal, a madeira e a argila os elementos que trago, como 
materiais de construção, desde a infância, pois há outros, que também 
obedecem ao princípio da apropriação e carregam uma fragilidade natural, 
como é o caso da terra, das fibras naturais e dos tecidos. Tal fragilidade 
revela-se tanto do ponto vista estrutural, pela junção dos fragmentos que 
constituem o objeto construído – lembremos do cuidado necessário para 
que minha cabana, na infância, não se desmantelasse – como material, 
pois, na maioria das vezes, o material improvisado tende a permanecer por 
menos tempo que o material elaborado, especificamente, para a função que 
o designaram.
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4.6   A necessidade de um cuidado

Outro fator que me faz escolher, dentre as matérias, as mais frágeis, as 
mais delicadas ou as mais mutáveis, foi a necessidade de uma autocobrança 
em relação ao cuidado na manipulação do trabalho. Esse cuidado passa, 
antes de tudo, por uma relação afetiva. Como o pequeno Pascal Lamorisse, 
que, no filme O balão vermelho (1956)195, faz de tudo para proteger seu 
balão dos garotos que o querem roubar e estourar, em meu trabalho, 
sinto a mesma necessidade de manter uma ligação tutelar por meio do 
cuidado. A relação que estabeleço, assim como é entre Pascal e seu balão, 
não se mantém apenas como dependência material ou utilitária - preciso 
resguardá-lo, pois me serve ou me servirá um dia - , mas devido a um laço 
de ordem afetiva.

Esse cuidado se revela, antes de tudo, na relação pelo toque, no fazer 
minucioso, na manipulação diligente. Quando menciono “fazer minucioso”, 
não me refiro à preocupação de dar ao objeto um acabamento primoroso, 
mas de tratá-lo com o esmero que exige sua fragilidade. Em seu livro, A 
oleira ciumenta, Levi-Straus aborda o cuidado presente na relação entre 
algumas sociedades indígenas da América e o processo de fabricação 
de suas cerâmicas196. Em uma de suas passagens, ele conta que, entre 
os Yucararés, povo que vive ao pé dos Andes, as mulheres são as únicas 
detentoras do direito de produzir cerâmicas, que, desde o início do processo 

195     BEZERRA, Amelia. O Balão Vermelho (Le Ballon Rouge - 1956) 
- Legendado. Disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=2ndR0oB-
dlaY> (Acessado em 20 de agosto de 2013)

196     LEVI-STRAUSS, Claude. A oleira ciumenta. São Paulo: Brasi-
liense, 2008
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de sua fabricação, são, totalmente, rodeadas por cuidados.  Primeiramente, 
existe uma preocupação em escolher a argila exata para a realização dos 
trabalhos, dado o caráter religioso e mágico que envolve tais objetos. 
Durante o processo de queima das peças de barro que irão se transformar 
em cerâmica, Levi-Strauss conta que, entre as mulheres que se encontram 
nas proximidades, existe um absoluto silêncio, pois estas acreditam que, ao 
menor ruído, poderiam quebrar as peças durante seu cozimento.  

De certo modo, o cuidado que digo estar relacionado ao contato, em meus 
trabalhos, estabelece ligações com a prudência e as proibições com que 
os Yucararés envolvem suas cerâmicas. Entretanto, se a motivação dos 
Yucararés era  de caráter religioso, a minha é de origem afetiva, pois liga 
determinado material a uma imagem da infância. Por outro lado, essa 
relação de afeto com o material embute, também, um caráter sagrado, dada 
a devoção tutelar à qual me disponho. 

A prudência no toque revela a fragilidade do objeto. Se, no mito dos 
Yucurarés, o cuidado se dá por meio do silêncio, em meu trabalho, emerge 
no ato de tocar os materiais. Em Matéria volátil , o manejo do papelão 
exige cautela, pois este pode se dobrar com facilidade. Do mesmo modo, 
após terminado o trabalho, o cuidado em sua manipulação permanece, 
devido à precariedade dos brinquedos de baixa qualidade, à fragilidade do 
papelão e à forma de construção, já que as partes de papelão são unidas 
apenas pelo contato, pois não há utilização de colas, fitas ou qualquer outro 
tipo de fixador. 

Em Domus tomentosa, qualquer contato com o mínimo de indelicadeza pode 
ocasionar uma alteração na forma da casa, devido à debilidade com que 
as fibras das folhas de oiti foram unidas. Já em Patas de vaca, as folhas, 
após serem colhidas, recortadas e prensadas, assumem uma fragilidade 
que requer extrema cautela ao levá-las à mão. Tornam-se necessárias, 
portanto, precauções e privações. 

Segundo Levi-Strauss, os índios Urubu, povo Tupi do Maranhão, cuja 
produção de cerâmicas é uma atividade, exclusivamente, masculina, 
cercavam a produção de potes com rígidas proibições: “Quando querem 
fazer cerâmica, isolam-se na floresta para não serem observados. 
Enquanto estiverem trabalhando, não comem, não bebem, não urinam e 
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não têm relações com as mulheres”197, 
pois tudo isso pode resultar em peças 
de má qualidade que, possivelmente, se 
quebrarão. 

Em meu trabalho, a mão torna-se 
abrigo que constrói e protege a obra. 
Enquanto muitos artistas optam pela 
moldura, pelo pedestal ou por uma 
grade de segurança, eu escolho meu 
corpo. Outros artistas acrescentam 
objetos, em formato de caixas, como 
elemento físico e metafórico para 
guardar coisas que requerem proteção, 
como as caixas de guardados de Joseph 
Cornell198 (fig.115) ou as prateleiras 
e os nichos que guardam brinquedos 
e fotografias de Janete Mussati. Em 
meus trabalhos, também me utilizo de caixa, cabana, gaveta, saco plástico 
como recipientes para guardar as memórias, mesmo que estes elementos 
sejam dotados de fragilidade material que os torna também suscetíveis. 
Assim, é, novamente, meu corpo que assume a tarefa de abrigar. 

Posso dizer que, em meu trabalho, o contato afetuoso surge, portanto, 
como um fóssil. Para a consolidação do fóssil, é necessário que um objeto 
duro se encontre com um objeto mole, gerando, desse contato, uma marca 
– uma fossilização. O fóssil, antes de uma imagem impressa sobre um 
relevo, é a consolidação de uma experiência. É como o entalhar de uma 
escultura, pois, como diz Penone, a escultura baseia-se na aproximação 
de um elemento duro  com um elemento maleável - aqui, o formão que 

197      ibid. p.36

198      As caixas de Cornell caracterizam-se por guardarem em seus in-
teriores os mais diferentes objetos ligados a sua infância. Portanto ao passo que 
são objetos reais passiveis de serem manipulados, obedecem a ordem do afetivo 
e da memória, que o ligam diretamente a um passado distante. Ver KRAUSS, 
Rosalind. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007. Op.Cit. 
p.151-157.

fig.115. Joseph Cornell. Caça-ni-
queis Médici. 1942
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penetra a madeira”199 - como o é também no contato da mão com a água, da 
mão com o gesso. Do ponto de vista do cuidado que tenho na manipulação 
de meus objetos e materiais, o contato entre a maciez da mão, ao mesmo 
tempo delicada e firme, com o elemento frágil, que requer cuidado, fossiliza 
a afetividade que nos liga.

De modo geral, percebo que a fragilidade do material, o caráter provisório da 
instalação, em sua relação com o espaço e com o espectador, e a precariedade 
estrutural de certos trabalhos não só revelam as características intrínsecas 
ao corpo da obra, mas a sensibilidade que surge como sensor que capta 
e revela as transformações e variações do mundo ao seu redor, desde as 
mais corpulentas, que quebram vasos de argila, às mais sutis e invisíveis, 
como uma brisa que bate ou uma bactéria que decompõe a matéria ou 
mesmo o cuidado de uma relação afetiva que se firma. Penone já dizia que 
“ser escultura é ser fóssil”200 e ser fóssil é ser o registro de um contato, 
marca de um tempo, manifestação de um evento, preservação de um gesto. 
Conforme os preceitos da paleontologia, os fósseis encontrados nas rochas 
permitem “uma ‘breve visão remota’ do ambiente e as modificações por 
que passou esse ambiente. Os fósseis são, portanto, via de regra, excelentes 
indicadores cronológicos, ambientais e faciológicos.”201 Desse modo, um 
único fóssil guarda, em si, não só o rastro de um corpo sobre a rocha, mas 
todo um mundo que antecede e que sucede o momento de sua fixação. 
Como em uma escultura, o tempo esculpe, na matéria frágil, suas vivências 
e suas memórias de mundo.

É como se, na matéria e no corpo frágil, fosse encontrado um miniprojeto 
de Aleph202, onde o corpo que desfalece nada mais é do que o todo que o 
cerca. Não é reflexo do mundo, como o espelho descoberto por Henríquez 
Ureña, que refletia “o universo inteiro”, mas o espaço e o tempo em si, 

199      PENONE, Giuseppe apud DIDI-HUBERMAN, Georges. Ser Crâ-
nio: lugar, contato, pensamento, escultura. Belo Horizonte: C/Arte, 2009. p.51.

200       DIDI-HUBERMAN, Georges. Ser Crânio: lugar, contato, pensamen-
to, escultura. Belo Horizonte: C/Arte, 2009. p.63.

201      SILVA , Paulo Gracino. Arqueologia e paleontologia: os pontos 
básicos que caracterizam estas duas ciências distintas. Disponível em: < http://
mhn.uepb.edu.br/revista_tarairiu/n9/9art3.pdf> (Acesso em: 5 de abril de 2015). 
p.66.

202      BORGES, Jorge Luis. O Aleph. São Paulo: Companhia das letras, 
2008.
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condensados e manifestos de uma só vez no seu devir material. “Existe 
esse Aleph no íntimo de uma pedra?”203 Neste caso, eu diria que sim.

203      Aqui Borges refere-se a uma crença no qual fiéis acreditam estar 
dentro de uma pedra nas colunas da mesquita de Amr, todo o universo. Borges 
então se pergunda se o verdadeiro Aleph seria este, que se encontra no enterior 
desta pedra.
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Minhas relações com os materiais, objetos e imagens que se ligam às 
memórias afetivas de outros lugares que, ao serem inseridos em um novo 
espaço de significações, passam a atuar como fragmentos que preservam 
as memórias do passado. Estes conceitos tornam-se operatórios de modo 
incisivo no presente, através de relações dialéticas que estabelecem com os 
elementos em diálogo, e na transitoriedade da matéria.

Ao chegar a ponto da minha pesquisa, percebo que os objetos que me 
circundam, sejam os que fazem parte das minhas memórias, os que 
compõem meus documentos de trabalho ou os que se apresentam na forma 
de obra, ao mesmo passo em que carregam especificidades operacionais, 
pela ótica das relações afetivas são um e são todos ao mesmo tempo, e se 
interpenetram e se constituem mutuamente em minhas vivencias.

No momento em que os elementos trazidos por mim guardam em si 
minhas próprias memorias pessoais, pode-se dizer que estabeleço com 
eles relações de intimidade. Neste sentido, entenda-se por íntimo aquilo 
que está próximo e é familiar. Neste ponto, pressupõe que sou íntimo 
destes objetos no momento em que conheço seus aspectos mais profundos, 
seus segredos, suas sutilezas e suas fraquezas, resultando desse contato, 
relações afetivas. Portanto, todos os objetos presentes em meu processo, 
que foram objeto deste texto, partem de uma longa relação de intimidade 
e afeto. 

Mas a intimidade guarda um duplo movimento de proximidade e 
abrangência. Quanto mais íntimo, quanto mais próximo me vejo em 
relação a meus objetos, mais complexos eles se apresentam diante de mim. 
Na proximidade, se ampliam e me escapam. A única solução é tatear e 
percorrer sua superfície na tentativa de captar ao menos uma parcela de 
sua presença. Aqui, vou escolhendo certos caminhos ao passo que outros 
vão sendo deixados de lado, e muitas vezes posso nem me dar conta da 
existência de certas rotas a seguir. Em determinado momento posso me 
deparar com um buraco que desemboca no seu interior, que me possibilita 
aprofundar em determinado ponto. 

É dessa incapacidade de apreensão total das coisas que minha pesquisa 
em arte se alimenta. É portanto na intimidade com meu objeto de 
pesquisa que descubro o quão amplo e inesgotável ele pode ser. Neste 
sentido, a intimidade pessoal com os objetos se mistura com aquela que se 
desenvolve no embate do processo criativo. Ambas se refazem mutuamente 
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e constantemente se retroalimentam através de minha ação sobre elas.

 É na certeza desta luta diária e incessante de busca de um entendimento e 
uma atualização das coisas que me cercam e me são caras, posso dizer que, 
para além desse texto, a pesquisa em arte é uma tarefa que não se conclui, 
mas está em permanente maturação.  O pequeno recorte dos trabalhos 
aqui tratados faz parte de um percurso que não teve início e nem terá fim 
nestas páginas, mas refaz-se no contato diário e na proximidade com os 
materiais. Esta pesquisa insistirá, portanto, enquanto perdurar a iminência 
do meu gesto.

Se na introdução desta dissertação afirmei que muitas das questões que são 
desencadeadas em minha prática se devem às memorias da minha cidade 
natal que são ativadas pelos objetos que me são íntimos, me pergunto 
agora, como se dará no momento em que eu, dentro de um mês, retornar 
ao local onde nasci e vivi minha infância. Fazer de lá não mais um lugar 
do passado? Ver o presente através de simulacros? Ser de fato meu local 
de vivências cotidianas? O quintal não mais será apenas uma quantidade 
limitada de terra, mas voltará a ser meu lugar de trabalho e de investigação. 
A rua da cidade pequena não mais irromperá de um sentimento nostálgico, 
mas, resgatando novamente a passagem de Kandinsky, será vivida na 
experiência de quem nela se insere, e nela e com ela se envolve, revelando 
o mais efetivo habitar.

Estas indagações me acometem hoje e são a origem de novos 
questionamentos, descobertas e experiências. Mas é também a continuidade 
de minha pesquisa em arte, esta que aqui não se conclui, mas que abre-se 
às possibilidades de articulação da pesquisa.
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