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RESUMO 

 

 

 
 
Este texto é resultado da pesquisa artística desenvolvida durante os dois anos de 

mestrado, a qual tem como objeto as experiências de criação e construção da 

proposição Casa-movente [A1∞[. A pesquisa levanta questões relativas ao 

estatuto de construção do lugar no mundo contemporâneo e às implicações desse 

construir através da arte. Para investigar e desdobrar possíveis aproximações, 

recorro à análise de obras de artistas e lanço mão da História da Arte, a fim de 

pontuar interrogações referentes a objeto e lugar, deambulações urbanas, arte 

contextual, work in progress, criação, construção de sentido, construção de território 

e escritos de artista. Faço uso da literatura e de conceitos da filosofia numa 

tentativa de aproximação do que proponho como dispositivo de construção: o 

conceito de objeto-lugar. Criado para a pesquisa, este foi a ferramenta e o 

princípio criador da Casa-movente [A1∞[. 

 

 

Palavras-chaves: objeto-lugar, construção, movência, experiência e processo em 

arte contemporânea. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This text is the result of artistic research developed during the two-years Master 

Course, which has as object of study, the experience of creation and construction of 

the proposed Moving-house [A1 ∞ [. The research raises questions concerning the 

status of place construction in the contemporary world, and the implications of this 

construction act through art. To investigate and deploy possible approaches, i use 

the analysis of artist's works and Art History in order to raise questions related to the 

object and place, urban shifting, contextual art, work in progress, creation, meaning 

construction, territory construction, and artist's writings. I use the literature and 

concepts of philosophy in an attempt to approach of what i propose as a 

construction device: the concept of an object-place, created for research, that was 

the tool, and the creation principle of the Moving-house [A1 ∞ [. 

 

Keywords: object-place, construction, shifting, experience and art process in 

contemporary-art.
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[ f r o n t ã o [ 
INTRODUÇÃO 

 
 

 
 
  

Esta dissertação explora os movimentos de criação e construção da 

pesquisa intitulada Casa-movente [A1∞[: Diário de Construção. Parte de uma 

produção artística pessoal, fundada em questões e vivências particulares, e de 

experiências sem as quais seria impossível a execução do próprio trabalho de arte. 

Admite-se assim a necessidade de abertura para narrativas que serão realizadas 

em primeira pessoa do singular, sem que para isso aconteça algum tipo de 

autocentramento. Ao contrário, assumo a narrativa como estilo que não separa o 

fazer do pensar e reconhece a relação direta entre vida e obra1. 

Ressalto para isso a importância do texto escrito pelo artista-pesquisador 

não apenas como resultado, mas também como exercício de reflexão que 

desencadeia ações e atos novos que pensam e repensam o trabalho em arte, onde 

novas discussões conceituais se abrem na busca ressonâncias. Palavras 

inventadas se transformam em dispositivos, desenhos viram escrita, escrita vira 

matéria que assume também valor de obra. Portanto, é a partir dessas narrativas, 

desenhos e palavras inventadas, retirados do Diário de Construção, que as 

discussões da pesquisa se abrirão para reflexões conceituais, ligando-se com as 

experiências vivenciadas nesse percurso. 

A Casa-movente [A1∞[ e Diário de construção são instâncias diferentes 

do mesmo processo de criação-construção de uma única obra in progress. As duas 

instâncias da obra se realizaram concomitantemente, uma afetando e motivando a 

outra, e ambas têm origem numa experiência de lugar, de um deambular na cidade 

de Porto Alegre. 

A pesquisa se expressa como o eixo de relações que partem de um olhar 

intimista e particular, mas que se amplia para uma visão macro, que pensa e 

                                                 
1 "Na verdadeira narração, a mão intervém decisivamente com seus gestos, aprendidos na experiência do 
trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito. A antiga coordenação da alma, do olhar e da 
mão é típica do artesão, e é ela que encontramos sempre, onde quer que a arte de narrar seja praticada. 
Podemos ir mais longe e perguntar se a relação entre o narrador e sua matéria - a vida humana - não seria ela 
própria uma relação artesanal. Não seria sua tarefa trabalhar a matéria-prima da experiência - a sua e a dos 
outros - transformando-a num produto sólido, útil e único.” 1 BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações 
sobre a obra de Nickolai Leskov, In: Obras Escolhidas I, Magia e Técnica , Arte e Política - 6a.Edição. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1993, p.221. 
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questiona o cotidiano do mundo e as localizações das reservas de singularidade. 

Para isso, explora a mudança do estatuto de lugar individualizado no mundo 

contemporâneo e propõe, através do binômio objeto-lugar, traçar reflexões em 

torno das relações estabelecidas neste cotidiano entre objeto, o homem e a casa. 

Essas relações nascem primeiramente de uma confrontação com a fragmentação 

da experiência no meio urbano, investigando a possibilidade de “formação de um 

lugar” onde o próprio viver possa se transformar em uma experiência estética e 

poética. 

A proposição da Casa-movente [A1∞[ nasce dentro de uma visão que 

toma a arte como vida, uma visão Nietzscheana, que toma o mundo não somente 

como ponto de partida, mas principalmente de chegada, “tornando-o assim possível 

através do artista, por meio da captura de um momento único que o artista faz 

aparecer.”2 Essa visão está diretamente relacionada a uma experiência vivida, que 

é ao mesmo tempo móvel e motor de uma concepção de arte. 

Exploram-se, então, o sentido de morar, os modos de habitar, através de 

potencialidades estéticas-poéticas-construtivas. Sendo assim, a Casa-movente se 

coloca como uma proposição experimental que abarca o viver, o morar, o de-morar-

se, o mover-se e principalmente, para tudo isso, o criar como um modo de construir, 

inventar um mundo. 

Para pensar sobre a condução de um processo criador e construtor, faz-se 

necessário o levantamento de estratégias, conceitos, intenções que participaram de 

uma poïética que parte não só do processo em si, mas de um componente imaterial 

que emergiu das lembranças3. 

As lembranças emergiram de afecções perante o mundo, pois não há 

artistas que não falem de algum lugar, um lugar especial, o ponto de origem nas 

suas perspectivas. Esta construção absorveu não só os objetos que encontrei nas 

deambulações, mas incorporou toda experiência vivida nos lugares que percorri 

para as apropriações, assim como o componente imaterial que surge de um tempo 

                                                 
2 CAUQUELIN, Anne. A arte como vida: Nietzsche, Schopenhauer. In: Teorias da Arte. ,2005, p.46-47.  
3 Ainda pensando o criador sob a visão de Nietzsche, “o criador, em sua recordação, dialoga com a tradição, 
apreende o passado – aprendendo com ele – para transformá-lo redimensionando-o”. Nietzsche confere ao 
criador esses dois movimentos, o recordar e o esquecer. “Esquecendo e recordando, o criador engendra o 
presente, redimindo o passado e justificando o futuro. O criador vive e age a favor do tempo. Do tempo certo”  . 
Em Nietzsche inexiste a formulação precisa de temporalidade presente no movimento criativo. Mas nele 
verificamos o “movimento de fazer futuro ao dizer temporalidade”, que supõe um modo de conceber a vida 
desde a vontade criadora. WILKE, Valéria Cristina Lopes. Memória-esquecimento: Nietzsche e Benjamin. In: 
Assim falou Nietzsche: memória, tragédia e cultura. 2000, p.162-168. 
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particular redescoberto nas reminiscências. Posso dizer então que a casa-movente 

também é mapa, cartografia da experiência e criação. 

O que proponho com a construção da Casa-movente ]A1∞[ é realizar a 

cartografia de uma experiência, em uma materialização de um caminho percorrido 

difícil de narrar e impossível de representar. O que “apresento” e coloco para a 

relação são pistas, rastros de passagens, os quais no caso da obra são pedaços de 

objetos que falam de uma experiência que vai além do tempo redescoberto e se 

expressa na construção de um território, um lugar a partir da soma de elementos 

heterogêneos. 

Esta pesquisa também foi influenciada pelo que veio a ser minha rotina 

durante esses dois anos de mestrado: as viagens, os encontros e as 

construções. Acontecimentos que se tornaram conceitos operacionais presentes 

diretamente na forma de conduzir a pesquisa. 

As viagens trouxeram para a pesquisa os conceitos de movência, 

transitoriedade, movimentos intensivo e extensivo, pensamento nômade. Os 

encontros, conceitos de memória involuntária, afectos e perceptos, contemplação e 

contração. E as construções, os conceitos de Construção de sentido, de modos de 

habitar, espaço e lugar, espaço estriado e liso, e os modos de viver nômade e 

sedentário. Conceitos extraídos da filosofia, da arte, da literatura, e psicanálise, que 

muitas vezes podem parecer contraditórios. Mas foi preciso assumir o “estado de 

paradoxo”, para entender que a proposição abarcava várias linhas de pensamento 

e negá-las também seria mais que um risco, seria uma forma de não ver e não ouvir 

o trabalho como um todo. 

Nota-se que a Casa-movente carrega um estranho paradoxo: unindo dois 

modos de habitar, ela é meio nômade e meio sedentária. Como solução ao 

paradoxo, proponho uma “ponte”, um “lugar” que liga essas extremidades. Uma 

Ponte no sentido Heideggeriano, um “entre lugares” que só toma sentido na 

passagem, une opostos e cria um “lugar” no espaço,4 já que o entre não significa 

estar isolado de um lado e de outro, mas sim estar ao mesmo tempo nos dois lados, 

na intersecção, ou seja, numa possibilidade de abertura.5 

                                                 
4  HEIDEGGER, Martin. Ensaios e conferências. 2ª. ed. Tradução de Emmanuel Carneiro Leão; Gilvan Fogel; 

Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. p.133. 
5 JACQUES, Paola Beresntein. Estética da Ginga. Arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica. Rio 
de Janeiro: Casa da Palavra. 2003, p155. 
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Os conceitos de construção que a pesquisa requisita tocam áreas que 

extrapolam a do universo artístico. Procedem da filosofia e arquitetura, ao buscar o 

sentido original da palavra construir. A partir dessas definições e das implicações 

nas modalidades de espaço e lugar, procuro abrir a possibilidade de uma 

abordagem poética pela arte. 

Como vivemos hoje a quebra da unicidade das categorias de tempo e 

espaço, categorias que definem nossa forma de ser e estar no mundo, torna-se 

relevante analisar tais questões sob o prisma da arte, ao abordar implicações no 

sentido de morar. Justifica-se o olhar artístico, ao se entender que esse problema 

da quebra de unicidade interessa para a arte como uma forma de resistência contra 

a massificação, a homogeneização, que põem em risco não o “sujeito individual”, 

mas, como diz Brandão, o risco maior se concentra na “invenção e nas 

singularidades e com elas a nossa capacidade de produzir revides”.6 Pensando as 

implicações nas formas de habitar e as experiências de espaço desencadeadas por 

essa ação, Félix Guattari alerta sobre o poder da arquitetura: 

 
“O alcance dos espaços construídos vai, então, bem além de suas 
estruturas visíveis e funcionais. São essencialmente máquinas, 
máquinas de sentido, de sensação, máquinas abstratas [...], 
máquinas portadoras de universos incorporais que não são, todavia, 
Universais, mas que podem trabalhar tanto no sentido de um 
esmagamento uniformizador quanto no de uma re-singularização 
libertadora da subjetividade individual e coletiva.”7 

 
Propor a re-singularização em tempos de globalização é mais um desafio 

desta pesquisa, visto que a globalização traz como marca a inadequação da noção 

usual de pertencimento a um lugar, “rompendo a associação entre lugar, cultura e 

identidade.”8 Sem um lugar definido, a mobilidade passa a ser um novo paradigma 

contemporâneo. Em geral, a mobilidade é associada à aceleração das 

comunicações, ao aumento crescente do turismo e à flexibilização dos Estados e 

Economias, advindos da globalização. Desde os anos 60 o debate sobre “espaço” e 

“mobilidade” vem se acentuando, e tal tendência se manifesta também nas artes 

visuais, com o interesse pelas questões do espaço e experiência cada vez mais 

visíveis nas produções artísticas.  

                                                 
6 BRANDÃO, Ludmila de Lima. A casa subjetiva. Matérias, afectos e espaços domésticos. São Paulo: 
Perspectiva; Cuiabá, Secretaria de Estado de Cultura de Mato Grosso, 2002, p.103. 
7 GUATTARI, Félix. Caosmose. São Paulo, Editora 34, 1994, p. 158.  
8 ANJOS, Moacir dos. Texto do catálogo, Marulho. Catálogo da 6ª Bienal do Mercosul – 2007. Porto Alegre: 
Fundação Bienal do Mercosul. p.59. 
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Segundo Wisnik, hoje a mobilidade aparece como um impulso generalizado 

e “difuso”, constituindo o próprio “ser” da cidade contemporânea, no qual a ideia de 

mobilidade acaba criando um paradoxo, “remete a uma condição transitória fixada 

em estado de permanência”9. Mais um paradoxo, mas, mais do que isso, um 

exemplo de como se expressa a forma de ser e estar no mundo atual. Interessa-

me: quais seriam as outras formas de lugar que a arte poderia ocupar a partir dessa 

concepção? O que o transitório em estado de permanência acarretaria, por 

exemplo, na experiência com a obra?  

A movência remete a uma atitude já experimentada em outros momentos 

da história da humanidade: a tendência à errância, o Nomadismo. Michel Maffesoli 

vê o Nomadismo como uma metáfora que nos ajuda a ter uma visão mais realista 

das coisas do mundo, percebendo o Nomadismo em seu poder de ambivalência 

estrutural - ao mesmo tempo em que se manifesta como ruptura, até mesmo fuga, é 

avesso ao sedentarismo e responsável pela revitalização de culturas esclerosadas 

e em fase de declínio. Essa definição em muito se parece com que entendemos 

como qualidades e capacidades da arte. 

Essa tendência nômade se manifesta como uma reação a um mundo de 

enclausuramentos, de padronizações, uma reação a: 

 
Uma sociedade que se deseja positiva, lisa, sem asperezas, diante 
de um desenvolvimento tecnológico e de uma ideologia econômica 
reinando, ainda, como mestra, em resumo, diante de uma sociedade 
se afirmando perfeita e “plena”, expressa-se a necessidade de 
“vazio”, da perda, da despesa, de tudo que não se contabiliza e foge 
à fantasia da cifra.10 

 

Existe também o outro lado, o mal do infinito. O desejo de errância traz 

consigo o desenraizamento, a dispersão, que podem também agravar o 

individualismo, uma preocupação consigo mesmo que extrapola o poder narcísico, 

vivendo na superficialidade. Mas como a ambivalência é a sua marca, o 

Nomadismo – marcha e peregrinação ao infinito – também pode se manifestar 

como forma de reintegração na plenitude. 11 É aqui que entra a proposição da 

                                                 
9 WISNIK, Guilherme. O nomadismo sedentário. Trecho extraído da Folha de São Paulo, na parte Folha 
Ilustrada na segunda-feira do dia 22 de outubro de 2007. 
10 MAFFESOLI, Michel. Sobre o nomadismo: vagabundagens pós-modernas. Tradução de Marcos de Castro. 
Rio de Janeiro: Record, 2001, p.23. 
11 Nesse caso o nômade “não se fecha em uma preocupação consigo, não procura se satisfazer com uma 
“mônada individual” em seu fechamento identitário, mas numa preocupação consigo que se expressa com os 
outros, em função do outros”. Ibidem., p.151. 
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Casa-movente [A1∞[ como um lugar-móvel de criação e reconstrução de lugares 

no mundo, numa experiência “aberta às dimensões de um mundo plural, onde a 

mobilidade proporcionada pela peregrinação mostra principalmente o provisório, o 

precário e todas as coisas próprias dessa aventura individual que tendem a fortificar 

o corpo coletivo”12, já que o nômade, o estrangeiro no lugar, passa a ser a porta, a 

fonte de renovação e criatividade. Aqui se concentra um dos objetivos principais da 

casa-movente, no que se refere ao lado funcional da casa. 

Uma outra forma de nomadismo que a pesquisa requisita é o pensamento 

nômade, já que toma a criação como força intensiva, que abre infinitas 

possibilidades de atualizações na arte e na vida. Para isso o pensamento nômade 

apresentado por Gilles Deleuze e Félix Guattari foi fundamental para a reflexão das 

formas de ocupação e experiência de espaço.13 Portanto, com base nas duas 

formas de nomadismo, proponho um lugar movente, uma arte nômade para um 

mundo de movências, uma Casa-movente [A1∞[. 

Parto então da mobilidade, apagamento e transparência: o mundo regido 

por essa lógica. Essa atual forma de experimentar a realidade que é caracterizada 

por uma redução de experiências e singularidades, marca do que é particular, lei do 

próprio14, que é, portanto, também categoria do lugar. As reflexões oferecidas por 

Anna Barros salientam que o nomadismo, real e virtual, do ser humano atual: 

 
Demanda um ponto definido por coordenadas pessoais, que ele pode 
transportar ou dentro do qual ele mesmo se transporta. Este seria o 
lugar que, com suas frágeis paredes, poderia absorver por osmose o 
local, um espaço já humanizado e possuindo uma narrativa histórica 
própria, com características mais amplas do que as do primeiro, mas 
que poderia ainda ocasionar uma reação em direção contrária, 
invadindo o espaço mais geral. A isso se soma o conteúdo da 
memória que faz do lugar uma multiplicidade de locais.15 

 

Podemos pensar no que é oposto à movência, nos lugares fixos, em 

nossos lares onde ainda habitam referenciais singulares que nos falam do que 

somos. Mas quais agenciamentos repercutem no cotidiano doméstico? Que lugar é 

esse que formamos? Como tocar, através da arte, nesse modo de ser que o mundo 

contemporâneo engendra? 

                                                 
12 Ibidem., p.158. 
13 Ler sobre o assunto em DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil Platôs vol4 e 5: São Paulo:Ed. 
34,1997.  
14 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. Petrópolis, Rio de Janeiro: Ed. Vozes  1994, p.99. 
15 BARROS, Anna. Revista USP- Dossiê arte e contemporaneidade, n40. 1998/99, P.33. 
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A arte muitas vezes reivindicou um lugar-outro e através dele um olhar 

crítico sobre o cotidiano. Podem-se lembrar trabalhos de artistas, como Kurt 

Schwitthers, Gordon Matta-Clark, Hélio Oiticica, Constant, Andrea Zittel, Krzysztof 

Wodiczko, Robert Smithson e outros tantos, em que eles procuravam dar sentido a 

ideias de casa-obra, construção, fragmentação do real, às formas de habitação e à 

relação de lugar e experiência com a cidade. 

Ao criar esse lugar-móvel, dentro de um pensamento e arte nômades, 

proponho interrogar sobre o estatuto de lugar no mundo contemporâneo. Talvez 

seja a hora de, como dizia Geoges Perec, interrogarmo-nos sobre aquilo que nos é 

habitual: 

 
“(...) Interrogar o habitual, mas justamente nós estamos tão 
habituados. 
Nós não lhe interrogamos, ele parece não nos colocar problemas, 
nós vivemos sem pensar nele, como se ele não veiculasse nem 
perguntas nem respostas, como se ele não fosse portador de 
nenhuma informação. 
Já não é mais condicionamento, 
é anestesia. 
Nós dormimos nossa vida 
em um sono sem sonhos. 
 
Mas onde está ela, a nossa vida? 
Onde está o nosso corpo? 
Onde está o nosso espaço?”16 

 

No capítulo [máquina de costura[ apresento o programa Casa-movente 

[A1∞[ e esclareço que esse programa abarca temporalidades diferentes (passado, 

presente e futuro), reunidas pelo fio da criação, pois se trata de uma proposição que 

encadeia etapas distintas do processo de criação-construção. Apresentarei a Casa-

movente enquanto momento de busca, enquanto residência, e aponto o que ela 

será enquanto estância-poética-urbana. 

Em [mapoteca[ exponho a carta que me proporcionou o caminho. Lá reuní 

referenciais importantes que balizam a pesquisa na sua essência. Divido essa 

coleta em duas gavetas: na primeira, esclareço o envolvimento de objetos e lugares 

na minha produção; na segunda, exponho a presença das questões relativas aos 

objetos e lugares na arte e de que forma, partindo desses elementos, a arte propõe 

uma aproximação com o mundo. 

                                                 
16 PEREC, Georges. L’infra-ordinaire. Tradução livre de Elida Tessler. 2008. 
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Nos [armários[ tramo, armo, maquino a criação-construção. Exponho as 

dúvidas e as tentativas de explicar o processo de criação e o princípio 

desencadeador da Casa-movente. Revelo o lado de construção de sentido 

intrínseco a todo processo de criação em arte. Aponto, através do pensamento dos 

autores, o quanto o construir já está carregado de um habitar e a importância do 

lugar como articulador de espaços, como passagem, transporte, aberturas para 

espaços possíveis. Para encerrar o capítulo, apresento os métodos de criação e 

construção, prática e conceitualmente. 

Com as [rodas[ retomo o que foi o processo de deambular na busca de 

objetos, investigando-o através de conceitos de arte contextual, arte processual, 

derivas urbanas e conceito de work in porgress, a partir da produção de artistas que 

balizam a proposta. Também relato o quanto a minha presença na cidade e, mais 

especificamente, no bairro Bom Fim influenciou a formação do objeto-lugar de que 

trato na dissertação. Exponho alguns artistas que trabalham questões que se 

aproximam dos ideais utópicos que a pesquisa abarca e se expressará enquanto 

estância-poética-urbana. 

Por fim, no [livro[ levanto a questão do escrever como um construir, 

abordando-a através da reflexão sobre o processo de desenvolvimento da Casa-

movente a partir do livro de artista Diário de Construção. Busco para isso a 

importância que o escrito exerceu, no caso de trabalhos de Hélio Oiticica, como um 

lugar para reflexão de seus programas in progress. E finalmente exponho o que 

toda essa experiência desencadeou, trata-se de mais um infinito que a pesquisa 

abre em forma de rizoma: o livro-site. 
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Um beliche,  

Um frontão de guarda-roupa, 

Uma estante de tipografia, 

Cinco armários de cozinha em fórmica,  

Três criados mudos com gavetas,  

Uma escrivaninha grande, 

Três cadeiras 

Uma banqueta 

Um espelho 

Uma máquina de costura antiga, e ... 

         18... objetos = [A1∞[ 
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1.1 - CASA-MOVENTE [A1∞[ 

 

 

 

 
 

O trabalho que apresento e será o centro das investigações tecidas nesta 

dissertação trata-se de um “programa”. Com a palavra “programa” faço referência 

aos programas de Hélio Oiticica que se caracterizavam por projetos a longo prazo, 

e abarcavam proposições experimentais, desenvolvidas progressivamente. 

O programa da Casa-movente [A1∞[, teve início numa experiência de 

deambular à procura de objetos e resultou num lugar movente. Esse lugar-movente 

é um objeto-lugar17 sobre rodas, construído com objetos do cotidiano doméstico, e 

tem como estrutura um beliche. Ainda assim é uma casa, arquitetura que propõe 

retomar o sentido original do que é verdadeiramente o “habitar”, não só no limite do 

construir lugares, mas também na proposta de um “aproximar”, “abrigar”, “cuidar” 

que essa experiência manifesta. Esse objeto-lugar é casa que abriga dois modos do 

viver: nômade e sedentário. É, nesse sentido paradoxal, uma ponte entre essas 

duas possibilidades. Essa casa, também abriga três tempos, (passado, presente e 

futuro) da proposição: ela enquanto experiência de busca, enquanto objeto-lugar 

formado e futuramente como ESTÂNCIA-POÉTICA-URBANA. Três tempos que 

apresento como instâncias do programa. 

O [A1∞[ que faz parte do nome da proposição é uma fórmula inventada, 

trata-se de uma função matemática que tende ao infinito, ou de um intervalo que é 

referente a um domínio de equação matemática. Faz referência ao indefinido, a um 

endereço sem localização definida. Dessa forma, aproxima-se do que foi vivido nas 

deambulações em aberto e nas muitas imersões na cidade e na memória, imersões 

que podem ser extensivas, intensivas e infinitas. Esse infinito também é o que 

tornará a proposição possível como uma ESTÂNCIA-POÉTICA-URBANA. Casa-

objeto, objeto-casa, casa-mobília, casa-móbile, Casa-movente [A1∞[. 

 

                                                 
17 Conceito criado para esta proposição pelos deslocamentos de tempo e pensamento gerados pelos objetos. 
Tal conceito tem origem na memória involuntária de Marcel Proust (conceito extraído da obra Em busca do 
tempo Perdido) e será devidamente explicado no decorrer da dissertação. 
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1.2 - Enquanto EXPERIÊNCIA de busca 

 

 

 

 

 

Durante a execução do trabalho, quando foi necessário que eu fosse à 

busca dos objetos para a construção da Casa-movente, encontrei muito mais que 

objetos, encontrei lugares formados por eles. 

Ao visitar os locais, procurei por objetos de um tempo que guardo na 

lembrança, por objetos que significassem algo na minha história: armários de 

fórmica azul e de outras cores, móveis com formas, cores, que me oferecessem um 

caminho de volta. Buscava todo tempo por texturas que se aproximassem daquela 

sensação que minhas mãos ainda guardavam. Nas buscas, tinha em mente que o 

objeto é que deveria me escolher, talvez por estar influenciada pelas leituras na 

obra de Marcel Proust e entender essa busca como um “jogo” que fazia parte do 

processo de criação, logo, cada deambulação pela cidade guardava essa 

expectativa e se colocava como um desafio. 

Apropriar-se de um objeto não é tão simples. O que pretendia naquele 

momento era encontrar em cada um uma característica potencial, características 

que pudessem conduzir as transformações em sua estrutura. Sobre esse processo, 

Tadeu Chiarelli comenta: “apropriar-se é matar simbolicamente o objeto ou imagem, 

é retirá-los do fluxo da vida – aquele contínuo devir, que vai da concepção/produção 

até destruição/morte – colocando-os lado a lado a outros objetos com intuitos mais 

diversos”.18 Por mais rica que seja essa metáfora, aqui é salientada a possibilidade 

de redenção, alforria, devaneio, valorização, como se a mudança de estatuto de 

objeto utilitário para objeto de arte fosse uma espécie de libertação do mesmo. 

Explora-se assim uma possível vida subjetiva, que vai além da vida 

funcional, possibilidade que se dá exatamente pela posse, pela paixão, apontada 

por Jean Baudrillard: 

 

 

                                                 
18 CHIARELLI, Tadeu. Apropriações/Coleções. Porto Alegre: Santander Cultural, 30 de junho a 29 de setembro 
de 2002. 
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A posse jamais é a de um utensílio, pois este me devolve ao mundo, 
é sempre a de um objeto abstraído de sua função e relacionado ao 
indivíduo. Constituem-se pois em sistema graças ao qual o indivíduo 
tenta reconstituir um mundo, uma totalidade privada. Todo objeto tem 
desta forma duas funções: uma é a de ser utilizado, a outra a de ser 
possuído. 19  

 

Estive em muitos locais de revenda de objetos usados, o que me fez pensar 

sobre memória material e a dificuldade de definição da atual década com um estilo. 

O que ficou visível e a distingue de todas as outras é a aceleração de um ciclo de 

consumo incessante e vertiginoso. 

Encontrar cada um deles foi muito difícil, pois a maioria dos objetos de 

mobiliário já usados e expostos nos locais de revenda era tão recente que parecia 

ter saído das fábricas naquele instante. Os objetos de hoje já estão hoje mesmo 

sendo revendidos. De hoje no hoje, já tidos como velhos, um presente-velho, um 

passado recente que nos revelam a nossa pior face: o consumismo desenfreado. A 

perda de valor das coisas e a descartabilidade excessiva delas, só nos mostram 

como somos engrenagem de uma máquina abstrata muito maior que nos faz 

consumir sem perceber. Vi na experiência que toda obsolescência é de fato 

planejada. Invejo os tempos em que as coisas eram feitas para durar, não pelas 

coisas, mas pelo que já fomos um dia, ou chegamos a imaginar ser. 

    

   

    

Fig. 1: Os primeiros 11 objetos. Porto Alegre/RS, 2008. 

                                                 
19 BAUDRILLARD, Jean. Sistema dos Objetos. São Paulo: Perspectiva. 1997, 94. 
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Os primeiros onze objetos me escolheram, depois de muitas visitas aos 

lugares e de muitas recusas também. As primeiras apropriações não tiveram regra 

alguma além da referência na minha história e a procura por cores e texturas. As 

apropriações de objetos aconteceram durante todo o tempo de construção. Depois 

que a casa passou a ter ao menos uma estrutura em função dos primeiros objetos 

já inseridos, passei a observar que tipo de peça faltava e saía em uma nova busca. 

Assim, as saídas de busca dificilmente podiam ser previstas com antecedência. 

Os objetos que foram recolhidos para pesquisa datam na sua maioria das 

décadas de 60/70, alguns são um pouco mais velhos, como a máquina de costura, 

outros talvez sejam bem mais recentes. A maioria deles já foi projetada para ser 

substituída em pouco tempo. Os armários de fórmica, mesmo mantendo sua 

aparência asséptica, com brilho e cor que parecem não envelhecer, por dentro são 

feitos de compensado, são frágeis e quebradiços. Foram a “febre” das donas de 

casa das décadas de 60/70, quando o desenvolvimento do design e a forte 

influência da moda passaram a ditar cores, formas e modos de viver. 

O sistema capitalista, pautado 

no consumo, disfarça, propõe a troca 

incessante do conforto da duração 

pela ideia do sempre novo, mas para 

isso é necessário substituir sempre, 

indefinidamente. O que se tem hoje é 

a transitoriedade pura, na constante 

substituição pelo novo. A 

transitoriedade apresentada pelo 

consumo muda a forma de experiência 

com as coisas, no decréscimo de valor 

depositado sobre a duração. 

Observamos aqui neste aspecto a 

transitoriedade mais uma vez se 

aproximando das questões da pesquisa. Na introdução citei quanto a forma de 

experiência com os lugares, agora é em relação a forma de consumir os objetos, 

que para esta pesquisa são peças fundamentais para construção do lugar. 

 

Fig. 2: TV & Som. Loja de revenda de objetos 
usados. Demétrio Ribeiro, Porto Alegre/RS, 2008. 
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Ecléia Bosi expõe a importância dos objetos do cotidiano quanto ao aspecto 

de suportes materiais de memória através da força do arranjo20: 

 

O arranjo de sala cujas cadeiras preparam o círculo das conversas 
amigas, como a cama prepara o repouso, e a mesa da cabeceira, os 
instantes prévios, o ritual do sono. (...) O que se poderá igualar à 
companhia das coisas que envelhecem conosco? Elas nos dão a 
pacífica impressão de continuidade. 21 

 

Como seres humanos, sentimos a necessidade de algo que nos revele que 

o tempo não passa tão veloz, algo que nos insinue ao menos uma breve impressão 

de continuidade, como nos fala Bosi, mas o mundo segue outra lógica. Sob a 

exploração capitalista, a ideia de eternidade comprova na prática a própria 

impossibilidade. O que marca nossa época tecnológica originalmente, a partir da 

civilização industrial e mais precisamente da fabricação contínua por montagem 

(1920, com o que chamamos de Neo-Kitsch), segundo Abraham Moles, é a 

afirmação do transitório, “segundo a qual o objeto é necessariamente voltado a 

destruição e que esta deve ser aceita como virtude pelo consumidor.”22 Vivemos na 

sociedade do transitório, em contrapartida à sociedade tradicional do quase-

permanente. Moles lança mão da metáfora da casa que se desmancha, para 

apresentar a nova sociedade que se engendra: 

 

Sonhemos aqui com uma sociedade na qual as casas 
desmoronariam necessariamente em poucas horas em cima dos 
seus moradores numa data inscrita no frontão da mesma; na qual os 
objetos se desagregariam cada um por sua vez, de forma inexorável, 
normal e rápida, exigindo sua substituição, e tendo, cada um, a sua 
data de desaparecimento normal indicado pelo fabricante.23 

 

A ilusão de eternidade não desapareceria de fato, pois esta ainda é uma 

necessidade a ser saciada no homem consumista, só que agora ela se traduz na 

aparência através de superfícies mais duras, polidas, brilhantes, sugerindo o 

inalterável, e sob a promessa de que a cada lançamento seja atingido esse ideal 

                                                 
20 Segundo Ecléia Bosi, são estes objetos que Violette Morin chama de objetos biográficos, que envelhecem 
com seu possuidor e incorporam-se à sua vida: “o relógio da família, a medalha do esportista, a máscara do 
etnólogo, o mapa-múndi do viajante. 
21BOSI, Ecléia. Memória e Sociedade: Lembranças de velhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994, p.441. 
22

 MOLES, Abraham. Teoria dos objetos. Rio de Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1981, p.106. 
23 Idem. 
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com mais êxito. Consumir o novo é consumir sempre o melhor. O novo é sempre o 

melhor. 

Recordo o filme Adeus Lênin de Wolfgang Becker, em que na tentativa de 

esconder da mãe a mudança de sistema político, para preservar sua saúde, Alex 

remonta o lar que possuíram na antiga Alemanha socialista. Reconstruindo através 

dos objetos cotidianos na realidade da unificação capitalista na ficção de um tempo 

e um modo de viver que já não existia mais. Tudo para evitar a percepção da 

mudança Histórica. 

Sigmund Freud, em seu ensaio intitulado “Sobre a Transitoriedade”24, 

revela-nos que a importância do transitório reside em expor a escassez do tempo e 

que, mesmo que as coisas se revelem perecíveis e sem resistência, não perdem 

seu valor, ao contrário, a natureza transitória implica valorização (aumento de valor) 

delas, pela consciência do tempo que passa. Talvez seja a forma de experiência 

que torne algo durável, sem que as coisas em si precisem sobreviver a nós. É o 

caso das obras de arte, como apontado por Freud, para quem o valor delas está no 

seu significado e na sua relação com nossa vida emocional. Da durabilidade, para a 

ideia de duração pautada no valor da experiência. Não seriam os artistas os 

responsáveis por tentar fazer algo durar, por meio de uma duração simbólica não 

necessariamente material? Esta proposição reivindica exatamente esta questão ao 

apresentar não uma obra, mas uma experiência de construção que abarca as 

deambulações, apropriações, e construções.  

Foi inevitável pensar que cada um dos objetos com que me deparava 

carregava uma história particular, um tempo vivido antes de chegarem aonde os 

encontrei. A visita a esses lugares fazia do dia algo sempre incomum. Conheci 

lugares e pessoas extraordinárias, cheias de histórias para contar. Descobri que 

existe um tipo de gente que gosta de estar nesses lugares, gente que gosta de ter 

um lugar repleto de objetos, não para revendê-los, mas para possuir algo material e 

imaterial que existe neles. Percebi que essas pessoas por vezes se mostram 

contaminadas por essas mil almas que habitam esses lugares, ou ainda talvez 

(quem sabe?) o responsável por toda essa “atmosfera” seja o pó, presença 

marcante por lá. Ele que é o somatório de inúmeros dias, de vivências ali 

condensadas, ele que faz de tudo e todos possuidores de um outro tipo de cor, 

                                                 
24 FREUD, Sigmund. Sobre a transitoriedade. In: A história do movimento psicanalítico: artigos sobre 
metapsicologia e outros trabalhos. Rio de Janeiro: Imago Editora, p. 317-319. 1999. 
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textura aveludada, alma estranha. O lugar altera as pessoas, na mesma potência 

com que elas o alteram. É nisto que se crê para criar lugares a partir de objetos. 

 

 

 

Fig. 3: Torre da Rainha. Um de seus corredores abarrotados de objetos. Porto Alegre/RS, 2008. 
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Fig. 4: Torre da Rainha. Porto Alegre/RS, 2008. 

 

 

Fig. 5: Torre da Rainha. Sr, Darci, o proprietário que me presenteou com uma música. Porto Alegre/RS, 
2008. 
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Fig. 6: Teia da Aranha. Porto Alegre/RS, 2008. 

 

    

Fig. 7: Mensageiros da Caridade, Porto Alegre/RS, 2008. 
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1.3 - Enquanto RESIDÊNCIA 

 

 

 

 

 

Casa improvisada, construída com fragmentos do cotidiano doméstico. 

Quando está em deslocamento, tem área construída de 3,6 m². Quando em 

repouso, as medidas variam infinitamente, pois são variáveis da ligação mais 

aproximada com o local, dependendo diretamente deste. De dois andares, é “sobra-

do” que reúne “cô-modos” básicos para a habitação, como: sala, cozinha, quarto, 

banheiro. Sobre rodas, a posição em relação ao sol é opcional, a cada estação é 

possível escolher a orientação solar que melhor se adapta à habitação e ao 

proprietário, assim como o tempo de permanência em um mesmo lugar é escolha 

do morador, que pode permanecer o tempo que desejar, ou partir a qualquer 

instante para qualquer ponto. 

 

Fig. 8: Helene Sacco. Casa-movente. Turvo/SC, 2009. 

 

A Casa-movente traz por característica física e conceitual ser aberta, 

portanto, dialoga incessantemente com o extracasa, o espaço de fora, de modo que 

este espaço externo seja incorporado à sua estrutura, ou seja, à frente o jardim-
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desdobrável abre um espaço extra de convívio com o lugar. Aos fundos, traz um 

varal para secar roupas, um lugar para guardar ferramentas e floreiras para o 

cultivo de plantas. No lado esquerdo, está o banheiro, cujo módulo também 

movente pode ser deslocado para outro ponto da casa, caso isso seja necessário. 

No espaço de dentro vemos que a casa é feita de mobília, e esta é 

adequada ao viver que a casa propõe. Ela reúne uma série de objetos-satélites que 

facilitam o habitar e proporcionam mais conforto ao lar, por exemplo, a banqueta-

bolso, para sentar e desenhar no lado de fora da casa e ainda assim ser possível 

organizar o material de desenho nos dois bolsos acoplados à sua estrutura.  

 

 

Na sala-cozinha, à esquerda, encontra-se o sofá de dois lugares, com 

gavetas, trata-se de uma mapoteca improvisada para guardar desenhos e de um 

experimento científico chamado horta-nômade, situado na última gaveta. Na 

verdade a horta-nômade se destina a ser um berçário para cultivo de algumas 

sementes de hortaliças, que serão transplantadas para o solo de qualquer local. 

 

Fig. 9: Helene Sacco. Casa-movente. Horta 
sobre o jardim-desdobrável. Turvo/SC, 2009. 
 

 

Fig. 10: Helene Sacco. Casa-movente, vista 
interior com a horta aberta. Turvo/SC, 2009. 

 

    

Fig. 11: Helene Sacco. Casa-movente. Detalhes do sofá e da horta. Turvo/SC, 2009. 
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À direita, no primeiro andar, vê-se a cozinha-escritório, canto devidamente 

equipado com um objeto-máquina de costura, que se transformou em pia-

escrivaninha. Num só objeto, dois lugares, duas funções. Em suas gavetas estão 

guardados à esquerda garfos, facas, colheres e utensílios de cozinha e, à direita, 

lápis, canetas, nanquim, borracha, cola, envelopes, selos, cadernos de notas e 

diário de bordo. Para a transformação, basta girar a tampa do balcão da pia-

escrivaninha, criando um ou outro lugar.  

Acima da pia-escrivaninha, 

situa-se outro armário para guardar 

utensílios de cozinha e mantimentos. 

Há também uma estante-gaveta para 

acolher a louça da casa. Entre a pia-

escrivaninha e o sofá, encontra-se 

outro compartimento de armazenagem. 

No banheiro, ao lado da sala 

encontra-se a cadeira-vaso-sanitário, 

ecologicamente correto, por seu 

sistema de descarga não depender de 

água e, sim, da troca de sacos 

recicláveis. Existe também uma 

pequena caixa-tina para banho e 

escalda-pés, e, acima dela, um 

chuveiro para um banho de oito 

minutos, pois o sistema hidráulico da 

casa prevê que o reservatório de água 

comporte o volume suficiente para se 

tomar banho, lavar a louça e regar as 

plantas. Além de ser possível 

recolocar esse módulo-banheiro em 

qualquer lado da casa, ele se fecha 

atrás de uma cortina, que resguarda a privacidade das necessidades higiênicas 

básicas. 

A escada leva ao andar superior, onde está o quarto, com três janelas, uma 

cama de solteiro, uma estante para livros e uma pequena mala-guarda-roupas. 

 

Fig.12: Helene Sacco. Casa-movente. Pia-
escrivaninha, em forma de escritório. Turvo/SC, 
2009. 

 

Fig. 13: Helene Sacco. Casa-movente. Pia-
escrivaninha, em forma de cozinha. Turvo/SC, 
2009. 
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A casa-movente tem o básico para acolher um morador com medido 

conforto e atender a suas necessidades de recolhimento, reflexão, criação, imersão 

e dispersão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Helene Sacco. Casa-movente. Vista do segundo andar, o quarto com a cama, 
estante e luninária. Turvo/SC, 2009. 

 

 

Fig. 14: Helene Sacco. Casa-movente. Vista do banheiro. 
Turvo/SC, 2009. 
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Fig. 16: Helene Sacco. Casa-movente.  Turvo/SC, 2009.  

 

 

 

  Fig. 17: Helene Sacco. Casa-movente. Vista posterior da Casa-movente. Turvo/SC, 2009. 
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Fig. 18: Helene Sacco. Casa-movente. Vista posterior da Casa-movente. Turvo/SC, 2009. 
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Fig. 19: Helene Sacco. Casa-movente, lado posterior, durante a noite. Turvo/SC.2009. 
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Fig. 20: Helene Sacco. Casa-movente. Vista da fachada da Casa-movente e seu jardim-desdobrável, 
Turvo/SC, 2009. 
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Fig. 21: Helene Sacco. Casa-movente. Vista da sala com a horta nômade. Turvo/SC, 2009. 
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Fig. 22: Helene Sacco. Casa-movente. Vista frontal. Casa-movente [A1∞[ com a biruta. Turvo/SC, 2009. 
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Fig. 23: Helene Sacco. Casa-movente. Imagem do interior a noite. Turvo/SC, 2009. 
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1.4 - Enquanto ESTÂNCIA-POÉTICA-URBANA 

 

 

 

 

 

Aqui já se revela o lado funcional deste objeto-casa. Não há como alguém 

construir sem adiantar-se no tempo, pensar o futuro e fazer alguma espécie de 

projeto sobre como vai se dar o morar, habitar, ocupar, vestir esse território. 

Nenhuma construção se dá sem sonhos e esperança, logo, por ora me permito só 

indicar alguns sonhos a serem realizados com a Casa-movente [A1∞[ no futuro. 

Entende-se por “estância” lugar onde se está ou se permanece por algum 

tempo; aposento, morada, residência, recinto; paragem, parada, estação; armazém 

para depósito de madeiras de construção; cortiço; tábua em que os pedreiros 

colocam a argamassa de que vão se servir; grupo de versos que apresentam, 

comumente, sentido completo, estrofe, baluarte ou reduto de gente e artilharia 

pouco numerosa e, para fechar, ancoradouro ou porto. 

Acredito que cada uma dessas definições que recolhi de dicionários 

configura de alguma forma o programa da Casa-movente [A1∞[ como ESTÂNCIA-

POÉTICA-URBANA, aponto duas possibilidade de continuidade do projeto. 

Primeira: Essa casa foi feita para alguém, e alguém específico. Suas 

medidas estão nas referências métricas da casa e sob o ritmo e força empregados 

para construir. Assim como os pássaros que adaptam o ninho às suas 

necessidades e medidas, pode-se dizer que a casa também é resultado da força 

empregada no ato de construção, e o seus limites se definem com a casa 

construída. A moradora-ocupante, proprietária-construtora, é artista que pretende 

com esse objeto-lugar realizar incursões urbanas, nas ruas da cidade. Este lugar-

movente será como uma estância, no sentido de lugar-porto de atividades poéticas, 

ao traçar relações imanentes com as cidades. Sabe-se que para isso, será preciso 

medir novamente o limite da casa e da moradora, que não é o infinito. Falo de 

resistência ao sol, à chuva, de segurança contra a violência urbana – já que este é 

um fato a ser medido - mas o que se propõe é contar com auxílio dos moradores 

dos arredores, das forças de segurança pública da área e também com outros 

artistas que queiram participar da proposição através de visitas e/ou residências 
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prolongadas. Artistas que se interessem por uma renovação, por “poetizar o 

urbano”25, como dizia Oiticica, numa revitalização do olhar sobre a cidade. Lá se 

pretende escrever, desenhar, conversar, ler, ocupar a residência como casa-atelier-

movente e construir uma relação direta com a cidade que difira das do sistema 

instituído, ou da de correria do cotidiano que aliena e limita as possibilidade de 

invenção. 

 

Segunda: As questões de maior importância que esta proposição possui estão no 

seu aspecto político, implícito na forma de abordar a questão do consumo, 

descarte, memória material, habitação, cidade e experiência. Portanto o que 

proponho como continuidade da proposião é realizar novas incursões poéticas em 

outras cidades, ao mapear, registar, desenhar, conceber, idear novas habitações, 

nesta experiência direta com a cidade. Contudo, a experiência construtiva ficaria no 

ambito ficcional, não se realizaria concretamente, mas sim em infindáveis projetos, 

registros, desenhos e simulação da casa em desenho desenvolvido no programa 

3D Studio, onde é possível até mesmo a simulação da inserção da casa em 

imagens, paisagens da cidade.  

 Esta segunda possibilidade abarca parte do que seria feito na primeira, mas 

tudo permaneceria como possibilidade em aberto, expondo principalmente a 

necessidade de se pensar o construir, o viver e o morar, tudo isso dentro de uma 

proposição estética e poética. É interessante pensar nas infinitas possibilidades de 

forma que essa casa-movente poderia assumir a partir do contato com cidades, 

lugares, objetos e pessoas diferentes, seria uma forma de tratar uma questão tão 

importante para o momento atual: em meio a globalização e massificação, 

encontrar o particular, a essência e a singularidade através da experiência de 

criação em arte. 

 

 

 
 

                                                 
25 OITICICA, Hélio. Texto do artista Mitos Vadios e Delirium ambulatórium.1978. Programa Hélio Oiticica. 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=165&tipo=2 
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2. [ m a p o t e c a [ 

 CARTOGRAFIA: objeto-lugar 
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2.1 - ] E n t r e [ OBJETOS E LUGARES 

 

 

“Os guarda-chuvas perdidos... a onde vão parar os 
guarda-chuvas perdidos? E os botões que se 

desprenderam? E as pastas de papéis, os estojos de 
pince-nez, as maletas esquecidas nas gares, as 

dentaduras postiças, os pacotes de compras, os lenços 
com pequenas economias, aonde vão parar todos esses 
objetos heteróclitos e tristes? Não sabes? Vão parar nos 

anéis de Saturno, são eles que formam, eternamente 
girando, os estranhos anéis desse planeta misterioso e 

amigo.”  
Mário Quintana 

 
    

 

Os objetos podem ter a capacidade de fundar lugares? Mas que lugar é 

esse? Antes de procuramos responder a essa questão, é preciso descobrir, 

desvelar os sentidos que se implicam nos objetos e os possibilitam a exercitar essa 

fundação.  

A partir da Filosofia da Linguagem, de Walter Benjamin, encontramos a 

indicação de que devemos partir da origem, voltar ao que cada palavra traz de 

significado na sua fase adamítica e ver o que lá ela conserva de potência, para 

assim revelar sentidos que na atualidade da palavra, soterrada pelo uso e pelos 

novos costumes, não vemos tão facilmente. Como a palavra objeto pode ser 

pensada e utilizada sob vários prismas e áreas que percorrem do Direito à 

Geologia, resolvi voltar à origem da palavra objeto, e eis o que eu encontrei: pôr, 

lançar a diante, expor. 

De saída, já se imprime uma característica, ele parece ser algo inerte que 

sofre uma ação externa prenhe da possibilidade de deslocá-lo para um outro lugar. 

Para ser mais específica, etimologicamente a palavra objeto vem do latim 

escolástico objectum, significa “coisa” que é colocada defronte, posta em jogo, que 

é exposta, que objeta; coisa que existe fora de nós, dotada de um caráter material; 

tudo aquilo que se oferece à vista e afeta os sentidos.26 Isso fecha do conceito de 

objeto formulado por Abraham Moles, que nos diz que “tudo é imóvel até que 

                                                 
26 MACHADO, José Pedro. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. 5vol. Lisboa: Livros Horizonte, 2003; 
CUNHA, Antonio Geraldo da. Dicionário Etimológico nova fronteira da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1982 e ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 4ed.  São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
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assuma a característica de objeto27 e passe a ser movente pela ação do sujeito que 

intermedeia a relação”. Abraham Moles descreve os objetos através de categorias 

que variam conforme o tamanho deles. Os englobados são aqueles que tomamos 

nos braços, e os englobantes, aqueles que penetramos e que de alguma maneira 

nos acolhem. Nesse sentido, para Moles, a casa, assim como o carro, também são 

objetos. 

Vemos que, além de todas as utilidades e funcionalidades que deles 

possamos listar, eles são lugares, são englobantes. Com o convívio tão próximo a 

nós e como intermediadores de nossas relações com a casa e tudo o que nela 

habita, talvez eles também sejam uma forma de nos voltarmos a nós mesmos, uma 

forma de encontro já tão raro, talvez eles possam nos fornecer o sentido de lugar, 

um sentimento de lugar. 

Minha produção artística tem por característica o amalgamar de objetos, 

vestígios, ideias, memórias, sonhos e sensações, e a proposição do trabalho ao 

público procura comprovar na experiência com a obra a impossibilidade da ingênua 

dicotomia entre matéria e pensamento. Vejo os objetos como fragmentos de mundo 

e principalmente como lugares de reservas de tempo, de referência, memória e 

imaginação.  

A participação dos objetos nesta pesquisa se dá como “material de 

construção” repleto de “presença simbólica e traço humano”, como marca, rastro, 

resto, receptáculos de vivências. A casa que construí, pensada sob este foco, 

acolhe muitas casas, muitas famílias, muitas histórias, pois cada objeto que se 

encontra na casa revela uma presença que não me pertence, mas, ao pensá-la 

como matéria, passa a integrar a obra, onde a compõe física e conceitualmente. 

Interessar-me por objetos não é algo novo, acompanha-me desde a 

infância. Parece que é lá que experimentamos um jeito muito particular de olhar o 

mundo com certo estranhamento e curiosidade, talvez por ser esta a época em que 

não temos vergonha de nos sentirmos imersos no mundo e nas coisas, como se 

fosse possível vesti-las por inteiro. Brincar dentro de guarda-roupas, inventar 

lugares com partes desmontadas28 pareciam ser sempre as melhores brincadeiras. 

Portanto, é possível observar que a participação dos objetos em meus trabalhos 

surge de uma forma especial de percebê-los, uma forma que é contaminada pela 
                                                 
27 MOLES, Abraham. Teoria dos Objetos. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro, 1981, pág. 28. 
28 Minha infância foi marcada por frequentes mudanças e reconstruções de lugares. Eram sempre eles 

que nos ofereciam a sensação de estarmos em casa. 
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minha memória. Sob um olhar apoiado em Henri Bergson, percebo essa 

contribuição da memória, compreendendo que “na realidade, não há percepção que 

já não esteja impregnada de lembranças”.29 Para Bergson, a memória é 

conservação de um passado que é atualizado pela consciência, pois se conserva 

em estado de latência, em forma potencial. Trato dessas questões nos trabalhos 

sob o aspecto da evocação, o estado de “movimento” da lembrança30, mas, ao 

mesmo tempo em que entendo essa característica apresentada por Bergson, faço 

da lembrança matéria de construção, ou seja, proponho atualizá-la no presente 

através da diferença, a memória não mais apenas como conservação, mas também 

como construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1998, ainda como aluna da graduação, desenvolvi uma obra-

experimento chamada “A máquina do sempre”; tratava-se de um grande funil de 

vidro espelhado por dentro, que ficava suspenso no espaço na altura dos olhos, um 

funil todo branco por fora e espelhado por dentro. Procurava com isso deixá-lo 

quase invisível no espaço, como se fosse um grande buraco negro. Ao espiarmos 

para dentro do funil, nossa imagem assim como a do ambiente eram sugadas pelo 

funil em função do espelhamento e de sua inclinação ótica. Inspirada pelas formas 

espelhadas de Anish Kapoor, inventei a minha primeira máquina, que se pretendia 

um grande sorvedouro da realidade - humilde paralelo com o cone proposto por 

                                                 
29 BERGSON, Henri. Matéria e Memória: Ensaio sobre a relação do corpo com o espírito. São Paulo: Martins 
Fontes, 1990.p.183. 
30 É interessante perceber a etimologia do verbo lembrar-se em francês, se souvenir, significa um movimento de 
vir de baixo: sous-venir, vir a tona o que estava submerso. 

 

Fig. 24: Helene Sacco. A máquina do sempre. Vista 
superior, 1999. 

 

Fig. 25: Helene Sacco. A 
máquina do sempre. Vista 
frontal, 1999. 
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Henri Bergson -, e vejo que ela revela o dispositivo de acúmulo e evocação do 

tempo-lembrança presente em meus objetos. 

Instigadores e ambíguos, os objetos se tornaram a fonte de minha 

produção. Não é difícil encontrar na literatura e na arte o forte interesse depositado 

nos objetos. O que se percebe com isso nada tem a ver com apego material, ou 

apego excessivo ao passado, mas sim com um interesse especial, um olhar curioso 

que desvela novos sentidos para esses seres que convivem conosco, resgatando-

os da banalidade. 

Os objetos heteróclitos de Mário Quintana, a escrivaninha de Carlos 

Drummond de Andrade e as várias justificativas apontadas por ele para comparar 

uma cadeira de balanço velha e estragada, a poltrona inquiridora de Clarice 

Lispector, os pés de sofás de Felisberto Hernandes, as coisas inúteis de Fernando 

Pessoa, a xícara de chá de Marcel Proust que, somada ao sabor da Madeleine, 

abriu o portal de onde toda uma história foi redescoberta, a caixa de costura e as 

gavetas repletas de meias de Walter Benjamin, os objetos que se consolam uns aos 

outros de Rainer Maria Rilke, a máquina de escrever que levou Frederich Nietzsche 

a perceber a interferência daquele objeto no seu pensamento, todas essas 

experiências de aproximação e de desvelamento só fizeram despertar mais 

curiosidade e desejo de criação-construção desta pesquisa. 

A forma de interferência dos objetos nos espaços sempre me chamou a 

atenção, principalmente a potência que têm para ativar o espaço e as 

possibilidades de relação que eles podem estabelecer sobre e com o público. 

Em A cama31, desenvolvi um objeto-lugar sobre o qual pensei exatamente a 

partir dessa possibilidade de relação público-obra. Trata-se de um objeto que se 

formou metaforicamente por acúmulo, a partir de lembranças. A cama-obra é um 

objeto revestido em cetim com captonés e, em alguns lugares da superfície 

superior, possui botões, em outros, no lugar dos botões há monóculos com imagens 

de corpo feminino. Neste trabalho – pensando-o hoje com mais distanciamento – 

vejo explícita a forma de vivenciar os objetos da casa com a liberdade de uma 

criança que não se limita com posturas, posições e normas, mas simplesmente faz 

do objeto um lugar de criação, de fundação da brincadeira, um lugar-lazer-prazer.32 

                                                 
31 Este trabalho participou do Rumos I do Itaú Cultural, em 2000. 
32 Uma breve referência a Hélio Oiticica no conceito de Crelazer, que ainda neste capítulo será retomando. 
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Nele também foi possível 

observar com cuidado a forma 

como o público experimentou a 

obra. Talvez em parte devido à 

montagem da exposição, que era 

coletiva, A cama foi encarada por 

muitos como apenas um sofá à 

disposição para descanso dos 

visitantes no local. À primeira 

vista, isso pode parecer frustrante. 

Mas quando pude observar que, aos poucos, as pessoas se percebiam participando 

de uma obra quase involuntariamente e que, ainda pouco a pouco, iam descobrindo 

que ela tinha mais a revelar, essa constatação foi motivadora para criação de outros 

trabalhos e os que hoje ainda me instigam. 

Percebi a diferença entre aquilo que se propõe e o que realmente se efetua 

como proposição, principalmente no que diz respeito à imprevisibilidade da ação do 

público com objetos. Mais importante ainda foi perceber que, quando estão em jogo 

objetos do cotidiano, a re-ação do público está diretamente pautada nas 

experiências particulares, nos modos, costumes, hábitos e condicionamentos já 

impregnados da convivência com os objetos e lugares.  

Nossa relação com os objetos é involuntária, tão mais involuntária quanto 

mais antiga for essa relação. Pensar no objeto como lugar é pensar que, pelo 

convívio, uma série de ações e gestos passa a fazer parte da reação das pessoas, 

reações que configuram o resultado das experiências, assim como são também 

essas ações sobre e nos objetos que configuram os lugares. 

Os objetos e a relação com a casa na minha produção também podem ser 

vistos a partir do interesse muito particular sobre as formas de habitar, as formas de 

construir a casa, a organização doméstica, com seus movimentos e relações 

pessoais. Em dois trabalhos, especificamente, pode ser observado o interesse pela 

rotina do lar. 

 
Fig. 26: Helene Sacco. A cama. Objeto em madeira, 
espuma de silicone, monóculos, cetim, slides, 
lâmpadas. 2m x 2m x 58cm, 2000. 
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Em Transparece o que parece 

doce, de 2002, desenvolvi uma 

instalação à semelhança de uma quadra 

residencial miniatura, formada por casas 

de vidro. Cada casinha trazia imagens, 

esquemas de organização doméstica e 

vários textos de crônicas do cotidiano 

que esboçavam o quanto construímos 

esse lugar-casa por uma infinidade de 

gestos e arranjos materiais, emocionais, 

práticos, conceituais... Tudo isso transparecia pelas paredes como um manual do 

lar, nas formas de habitar esse território de vidro, frágil e extraordinariamente 

complexo e singular. 

Na instalação Dias Azuis, de 

2007, relaciono a cor azul à cor da 

memória e construo um 

cronocromolaboratório, para investigar 

indícios da passagem do tempo em 

rastros e marcas deixados pelos objetos 

que já desapareceram. Aqui os lugares 

que os objetos criam pela casa ficam 

evidentes através da transitoriedade e 

das marcas, mais especificamente o quarto e a sala de jantar. Apresentei os 

movimentos de uma rotina doméstica, lembrada por lampejos de imagens, sob a 

forma de fotografias inseridas junto aos objetos e de desenhos feitos de acúmulos 

de pó. Breves índices de um tempo que sempre passa. Um tempo-rastro que é 

redescoberto a partir dos objetos. 

Fig. 27: Helene Sacco. Transparece o que 
parece doce. Fundação Cultural Jorge Zanatta. 
Criciúma/SC, 2002. 

 

Fig. 28: Helene Sacco. Dias azuis. Exposição 
individual no Museu de Arte Leopoldo Gotuso,  
Peloras/RS, 2007. 



 40 

Os objetos são polissêmicos; 

eles aparecem nos livros e nas obras de 

arte emergindo de uma cotidianidade 

que não cessa de se abrir à 

multiplicidade de sentidos, à pluralidade 

de conotações que esses personagens 

do lar adquirem enquanto signo. Deleuze 

dedicou um livro inteiro para falar dos 

signos encontrados no livro “Em busca 

do tempo perdido”, de Marcel Proust.33 

Nesse sentido, os objetos 

parecem nos provar que têm mesmo 

uma alma, aquela já apontada por Walter 

Benjamin no Ensaio Sobre a 

Reprodutibilidade Técnica. Baudrillard 

concorda quanto a isso, ao dizer que: 

 
Os objetos existem aí primeiro para personificar as relações 
humanas, povoar o espaço que dividem entre si e possuir uma alma. 
(...) Antropomórficos, estes deuses domésticos, que são os objetos, 
se fazem encarnando no espaço dos laços afetivos e da permanência 
do grupo.34  

 
Vivemos cercados de objetos e, assim sendo, rodeados de histórias, pois 

os objetos são muito mais do que forma e função. “São razão, ideologia, contexto, 

emoção, sensação... comunicação”.35 Tal como uma história, um artefato é um 

texto, uma maneira de exibir formas, é um veículo de transmissão de significados. 

Recordo-me de Chaise (cadeira), trabalho do pintor catalão Antoni Tapiès. 

Em um jogo de saber olhar, Tapiès motiva o público a ver além da obra, num olhar 

que, segundo ele, nos faz aprender a construir para nós esse objeto-outro e, por 

que não, toda a exposição: 

 

 

 

                                                 
33 DELEUZE, Gilles. Proust e os signos. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2ª edição, 2006. 
34 BAUDRILLARD, Jean. O sistema dos objetos. 2002, p.22. 
35 GAMBARATO, Renira, MALAGUTI, Simone. Objetos do Desejo. In: Lumina – Juiz de Fora – Facom/UFJF –  
v.7, n.1/2, p41-73, jan./dez.2004. Forense Universitária, 2ª edição, 2006. 

 

Fig. 29: Helene Sacco. Dias Azuis. Instalação. 
Pigmento em pó azul, desenhos, fotografias e 
objetos.  MALG/Pelotas, 2007. 
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1. essa velha cadeira não parece ser grande coisa. Mas pensem em 
todo universo que há nela; 

2. as mãos e o suor de quem talhou essa madeira; 
3. a árvore robusta de onde foi extraída; 
4. a energia vital dessa árvore na floresta; 
5. a densidade das árvores na encosta da montanha; 
6. o trabalho amoroso do artesão que a construiu; 
7. o prazer de quem a comprou; 
8. as fadigas que ela poupou; 
9. as dores e as alegrias que aí repousaram; 
10. o grande salão ou a pobre sala de jantar de periferia que a 

acolheram;36 
 

E Tapiès conclui: “Tudo, absolutamente tudo, representa a vida e sua 

importância”.37 Antoni Tapiès poderia ser um excelente proprietário de antiquário, 

ao enriquecer os objetos dessa forma. Indo mais longe no devaneio, até Carlos 

Drummond de Andrade concordaria com ele, e Walter Benjamin teria a certeza de 

que foi fonte de inspiração.  

Interessa também a esta pesquisa como cada época imprime uma forma de 

presença no design dos objetos, configurando assim um modo de vivenciá-los e, 

involuntariamente, de relacioná-los com a casa, com a organização doméstica, um 

modo de construção do lugar através dessas peças-móveis. 

Ao ler Passagens, de Walter Benjamin, deparei-me com uma série de 

fragmentos em que o autor tece reflexões acerca da relação estabelecida entre 

mobiliário e imobiliário, interior e exterior. Aproximo esse olhar de Benjamin à 

constatação de Abraham Moles de que a sociedade do século XIX pretendia povoar 

o mundo com objetos.38 Em O Intérieur, o Rastro, Benjamin revisita o mobiliário do 

século XIX e os interiores criados a partir desses objetos: 

 
Em Behne, esta boa observação a propósito de um armário medieval: 
“O mobiliário desenvolveu-se muito claramente a partir do imobiliário”. 
Além disso, o armário é comparado a uma “fortificação medieval. Da 
mesma forma em que nesta um diminuto compartimento habitável é 
circundado por muros, valas e fossos, que se ampliam em anéis cada 
vez mais largos ao seu redor, como uma poderosa obra exterior, 
também aqui o conteúdo de gavetas e prateleiras está comprimido 
sob uma forte obra exterior”. Adolf Behne, Neues Wohnen, Neues 
Bauen, Leipzig, 1927, pp. 59, 61-62.39 (...) A antiguíssima 
correspondência entre casa e armário adquire uma nova variante 
através da utilização de vidros de fundo de garrafa nas portas de 
armários. Desde quando? Isto também existiu na França?40 

                                                 
36 LEENHARDT, Jacques. apud Tapiès. Crítica de arte e cultura no mundo contemporâneo. In: Rumos da 
Crítica. (org.) Maria Helena Martins. São Paulo: Editora SENAC; Itaú Cultural, 2000, p.27. 
37 Idem. 
38 MOLES, Abraham . Teoria dos Objetos, op. cit. p.107. 
39 BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: UFMG; SP: Imprensa Oficial de São Paulo, 2006, p. 247. 
40 Ibidem., p, 250. 
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Ao se debruçar sobre a relação entre o mobiliário e o imobiliário, o filósofo 

mergulha a fundo nas formas de habitar e as relações que dela engendraram o futuro 

homem da modernidade. É este homem, que segundo Moles, irá representar uma 

sociedade que propõe arrumar, lutar contra a população de objetos que cria sob um 

sistema sutil que a perempção incorporada, procurava dar limitação necessária à vida 

dos objetos. Esta “sociedade como salienta Moles não é representada por um cemitério 

de carros ou de objetos, mas por uma excrescência humana de um sistema natural.”41 

Voltemos à Walter Benjamin, para analisar essa mudança: 

A dificuldade de refletir sobre o habitar: por um lado, deve-se 
reconhecer nele o elemento mais antigo – talvez eterno -, o reflexo da 
estada do homem no ventre materno; por outro, independentemente 
deste motivo da história primeva, é preciso compreender o habitar, 
em sua forma mais extrema, como um modo de existência do séc. 
XIX. A forma primeva de todo habitar é a existência não de uma casa, 
mas de um casulo. Este traz a impressão de seu morador. A moradia 
transforma-se, no caso mais extremo, no casulo. O séc. XIX, como 
nenhum outro, tinha uma fixação pela moradia. Entendia a moradia 
como o estojo do homem, e o encaixava tão profundamente nela com 
todos os seus acessórios, que se poderia pensar no interior de um 
estojo de compasso, onde o instrumento se encontra depositado com 
todas as suas peças em profundas cavidades de veludo, geralmente 
de cor violeta. Não existiria um só objeto para o qual o séc. XIX não 
tenha inventado um estojo. Para relógios de bolso, chinelos, porta 
ovos, termômetros, baralhos - e, na falta de estojos: capas protetoras, 
passadeiras, cobertas e guarda-pós. O séc. XX, com sua porosidade 
e transparência, seu gosto pela vida em plena luz e ao ar livre, pôs 
um fim à maneira antiga de habitar. À casinha de bonecas no 
apartamento do arquiteto Solness opõem-se as residências para 
seres humanos.42 O Jugendstil abalou profundamente a mentalidade 
do casulo. Hoje isso desapareceu, e as dimensões do habitar se 
reduziram: para os vivos, com os quartos de hotel, para os mortos, 
com os crematórios.43 

 

Impressiona que Walter Benjamin no início do século XX tenha percebido 

que a impessoalidade seria um objetivo a ser conquistado pelo homem moderno. 

Desaparecer chegou a ser uma meta, tendência percebida não só no modo de ser, 

mas no design, no mobiliário e também em muitos momentos na arte. 

                                                 
41 MOLES, Abraham. Teoria dos Objetos, op. cit. p.107. 
42 A proposta do arquiteto Solness, na peça homônima de Ibsen, de construir tais residências para tornar os 
homens felizes faz parte da emancipação do dramaturgo; cf. p, 3 e S 8,1.(J.L) 
43 BENJAMIN, W. 2006. op. cit. p. .255. 
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Fig. 30: Abraham Moles. Agrupamentos de objetos tais como realizam as enciclopédias ou os 
dicionários, aqui estão conforme o centro de interesse em 1970. 

 

O projeto apresentado para a seleção de mestrado no Programa de Pós-

graduação em Artes Visuais trazia o título de Objeto/imagem: transformações do 

real em acúmulos de tempo. Trabalhava com o mesmo conceito de objeto capaz de 

impulsionar o pensamento numa série de lembranças-imagens. A consciência que 

meus trabalhos surgiam de evocação de imagens, me fez perceber que o tempo 

não é algo morto, estático, e sim matéria em constante transformação. Aos poucos, 

passei a entender que a evocação – conceito que fazia parte do projeto inicial –, 

além de nos remeter a outros lugares, traz a marca do movimento. A evocação, 

sentido de movimento do pensamento44, cria um caminho por onde imagens 

transitam, num ir e vir, surgindo e desaparecendo.  

O conceito de objeto-lugar tem o objetivo de salientar a capacidade dos 

objetos de fundarem lugares a partir da experiência, onde, pela evocação de 

lembranças desencadeadas na ação, podem dar origem à formação de um lugar-

outro. Segundo Proust, o passado vivo nos seria trazido pela “memória 

involuntária”, provocada pelo contato com qualquer objeto material, ou com a 

sensação que tal objeto provoca em nós e que ignoramos qual possa ser: 

                                                 
44 Para Henri Bergson, realidade é movimento, ou melhor, “mudança constante e contínua de um ir e vir que 
dura modificando-se incessantemente.” O movimento foi o tema fundamental dos tratados de Bérgson em torno 
da mudança e da duração. Tal pensamento rompe com o sistema platônico em relação a metafísica tradicional: 
o nada e a imobilidade.  
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É assim com nosso passado. Trabalho perdido procurar evocá-lo, 
todos os esforços de nossa inteligência permanecem inúteis. Está ele 
oculto, fora do seu domínio e de seu alcance, em algum objeto 
material (na sensação que nos daria esse objeto material) que nós 
nem suspeitamos. Esse objeto só do acaso depende que o 
encontremos antes de morrer, ou que não encontremos nunca.45 

 

Walter Benjamin, ao falar do conceito de memória involuntária de Proust, revela-

nos que o potencial criador dessa viagem de reencontro com as imagens do passado nos 

abre para novas experiências. “Pois um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos 

encerrado na esfera do vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, 

porque é apenas uma chave para tudo que veio antes e depois.”46 Se o vivido é finito, o que 

é infinito em Proust não é o tempo, mas sim a variedade de dobras e entrecruzamentos de 

reminiscências, lugares lembrados, dos quais ele se nutre para criar suas histórias. Procuro 

pensar no infinito que faz parte do título de meu trabalho como a indicação das infinitas 

possibilidades “de localização desse lugar”, por ser um lugar lembrado, formado pela 

experiência no presente, num objeto-lugar que também é movente, uma Casa-movente 

[A1∞[ . 

Esses deslocamentos em pensamento além de possíveis parecem ocorrer em 

momentos em que algo nos afeta ou indica um simultaneidade de experiências.  No texto 

Espaço e Corporeidade, Félix Guattari abordou a relação entre memória e espaço, a partir 

de uma experiência pessoal na cidade de São Paulo, enquanto caminhava por avenidas e 

foi interpelado por uma sensação não localizável: 

 

Enquanto meu olhar se dirigia, de cima para baixo, para uma 
circulação densa que caminhava rapidamente, formando uma 
mancha cinzenta infinita, uma impressão intensa, fugaz e indefinível 
invadiu-me bruscamente. (...) como um eco das paradas de Proust 
em seus “momentos fecundos” (o sabor da madeleine, a dança dos 
sinos de Martinville, a pequena frase musical de Vinteuil, o chão 
desnivelado do pátio do hotel de Guermante (...), imobilizei-me em 
um esforço para esclarecer o que acabava de acontecer comigo. Ao 
fim de um certo tempo, a resposta me veio naturalmente, algo da 
minha infância me falava do âmago dessa paisagem desolada, algo 
de ordem principalmente perceptiva. Havia, de fato, uma homotetia 
entre uma percepção muito antiga – talvez a da ponte Cardinet sobre 
numerosas vias de estrada de ferro que se abismam na estação Saint 
Lazare – e a percepção atual. Era a mesma sensação de desaprumo 
que se achava reproduzida. Mas, na realidade, a Ponte Cardinet é de 
uma altura comum. Só na minha percepção de infância é que eu fora 
confrontado com essa altura desmesurada que acabava de ser 
reconstruída na ponte de São Paulo. Em qualquer outra parte onde 

                                                 
45 PROUST, Marcel. Em busca do Tempo Perdido. Vol.1. No caminho de Swann. São Paulo: Ed. Globo, 2006. 
p.71. 
46 BENJAMIN, Walter. A imagem em Proust; in: Obras Escolhidas. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1994, p.39.  
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esse exagero de altura não era reiterado, o afeto complexo da 
infância que a ele estava associado não podia ser desencadeado.47 
 

Essas experiências nos dão a nítida impressão de uma coexistência temporal, são 

momentos que nos põem em trânsito, nos retiram do lugar por milésimos de segundos, e 

ao voltarmos ao lugar ou ao objeto no presente, eles passam a ser um referencial da 

memória, uma ponte, porto ou portal. 

É nesse sentido que pretendo fazer da Casa-movente um lugar que não só foi 

criado a partir dessa experiência, mas também um lugar que possa servir de abertura a 

infinitas viagens às reminiscências. A Casa-movente, por ser um objeto-lugar que abriga 

inúmeros objetos que são referenciais de ao menos 30, 40 anos atrás, pode tornar-se, a 

partir da força do seu arranjo, um lugar que desperta esse tipo de evocação, a qual não 

cessa de fundar espaços. 

Ludmila de Lima Brandão, ao tratar da casa como espaço de subjetividade, 

apresenta a concepção de que não há lugar para a ideia de meio apenas como 

receptáculo. O espaço passa a ser resultado das relações entre seres e objetos:  

 

Os fenômenos, quaisquer que sejam, não se desenrolam no espaço, 
desenrolam um espaço. Não há objetos no espaço, há espaço nos 
objetos, os objetos não estão localizados, localizam, criam 
localizações. O espaço como tempo são funções dos elementos, ou 
melhor, dos conjuntos ou sistemas de elementos.48 

 

Partindo da ideia de que os objetos podem fundar lugares pela evocação, fiz das 

imagens relembradas material para construção poética e estética. Esse material é retirado 

de vivências em diferentes lugares, assim sendo, o lugar criado é um e vários ao mesmo 

tempo. Uma espécie de folheamento de espaços, como Félix Guattari descreve ao pensar 

a arquitetura como máquina enunciadora. Vê nela a possibilidade de uma perspectiva 

diacrônica, que permite perceber a multiplicidade de configurações espaciais, ou 

espacializações que correspondem a múltiplas corporalidades, “num mesmo instante, num 

mesmo aqui e agora, onde um folheamento de espaços heterogêneos também tem lugar. 

Tantos espaços, então, quantos forem os modos de semiotização e subjetivação”.49 

Somadas essa experiência com objetos e lugares na infância e a identificação de 

movência na potência do lugar lembrado, presenciei algo incomum que funcionou como um 

despertar para todas essas questões. Certa vez, vi surgir uma cena inesperada: uma casa 

sendo transportada por um caminhão. Fui ultrapassada por uma casa. Algo que entendia 

como completamente inerte, imóvel. Algo que por muito tempo abandonei, deixei para trás, 

                                                 
47 GUATTARI, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1992, p. 154-155. 
48 FREITAS, Lima de. apud.,  BRANDÃO, Ludmila de Lima. A casa subjetiva: matéria, afectos e espaços 
domésticos. São Paulo: Perspectiva, 2002, p.11. 
49 GUATTARI, Félix. Caosmose. São Paulo, Editora 34, 1994, op. cit. p. 53. 
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em cada mudança de cidade, a cada despedida na infância. A casa naquele momento 

havia virado objeto, algo manuseável, não mais imóvel, mas um objeto movente. 

Desde então, busco esse lugar, o lugar da experiência de evocação, um lugar que 

percorre o caminho do pensamento, mas o proponho em forma de um objeto-lugar, um 

lugar no mundo, resultado do meio urbano, como se a cidade, suas ruas, caminhos e 

encruzilhadas apresentassem a forma labiríntica do pensamento. Não pretendo com essa 

proposição tentar esquematizar o espaço, muito menos o pensamento, isso seria 

encarcerar a experiência poética, que traz a marca da liberdade, mas sim traduzir essa 

experiência do pensamento ao reconstruir o lugar lembrado. 
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2.2 - DE OBJETOS COTIDIANOS A 
LUGARES NO MUNDO: o 
l u g a r - o u t r o   d a   a r t e  

 

Os compradores de coisas inúteis sempre são mais 
sábios do que julgam – compram pequenos sonhos. 

São crianças no adquirir. Todos os pequenos 
objetos inúteis cujo acenar ao saberem que se tem 
dinheiro os faz compra-los, possuem-nos na atitude 

feliz de uma criança que apanha conchinhas na 
praia – imagem que mais do que nenhuma dá toda 

felicidade possível. Apanhar conchas na praia! 
Nunca há duas iguais para a criança.  

Fernando Pessoa 
 

 

Gostaria de introduzir já neste capítulo a participação de artistas e o 

pensamento de alguns movimentos de arte, que influenciaram os objetivos da 

proposição em relação aos objetos, e todas as experiências e lugares 

desencadeados em função e a partir deles, sejam de forma simbólica, imaginária, 

ou fenomenológica. 

É possível percorrermos a História da arte observando a forma como os 

objetos do cotidiano participam das obras dos artistas e as experiências 

desencadeadas por eles; escolhi nesta dissertação levantar pontos de alguns 

movimentos e produções, que meu fazer e meu pensar na pesquisa procuram 

estabelecer confluência em gestos poéticos que afloram das proposições. 

Mas o que são gestos poéticos? Por que eles podem traduzir o que um 

movimento carrega em sua essência? 

 

O gesto nada mais é do que o ato considerado na totalidade do seu 
desenrolar, percebido enquanto tal, observado, captado. O ato é o que 
resta de um gesto cujos momentos foram esquecidos e do qual só se 
conhecem os resultados. O gesto se revela mesmo que sua intenção 
seja prática, interessada. O ato se resume em seus efeitos, ainda que 
quisesse se mostrar espetacular ou gratuito. Um se impõe com o 
caráter perceptível de sua construção, o outro passa como uma prosa 
que transmitiu o que tinha a dizer. O gesto é a poesia do ato. (...) 
Consideremos como sendo gestos apenas os movimentos do corpo 
que são intransitivos, que são programas inteiros (...). A poesia, seja 
ela verbal ou gestual, realinha os signos extintos, para que toda prosa 
se torne assim mais viva.50 

 

                                                 
50 GALARD, Jean.  apud., BRAGA, Paula. A trama da terra que treme: a multiplicidade em Hélio Oiticica. Tese 
de Doutorado, USP, 2007. p.123 
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Como a proposição da casa-movente se trata de uma obra processual, um 

trabalho in progress, cada gesto, cada momento do desenvolvimento do trabalho 

tem valor simbólico, conceitual e poético. O deambular, as apropriações, o construir 

lugares e o programar as ações futuras em inserções nas cidades são gestos que 

apontam também aproximações com diferentes momentos da história da arte. 

O cotidiano inicia sua inserção no território da arte através das 

assemblages cubistas, mas se efetiva com a introdução do objeto logo no início do 

século XX por Marcel Duchamp. A presença de objetos no domínio artístico 

significa a entrada do dia-a-dia nesse campo, antes considerado imune à vida 

cotidiana. Nos readymades de Duchamp está implícita a noção de apropriação, nos 

quais expõe o sistema da arte, ao se apropriar de objetos banais como a roda de 

“bicicleta ou o mictório batizado de fontaine [fonte], e com este gesto ele faz notar 

que é apenas o lugar de exposição que torna esses objetos obras de arte”.51 Em 

muitos trabalhos de Duchamp também está implícita a capacidade de ver além do 

próprio objeto: o artista apenas oferece algumas pistas, deste modo, indica também 

que cabe ao público uma participação ativa na criação da obra. 

 

O readymade Barulho Secreto (1916) 

consiste em um carretel de barbante, fechado 

por duas placas de metal, no interior do qual há 

algum objeto estranho, que nem mesmo 

Duchamp sabe qual é. Segundo Calvin 

Tomkins, Louise Arensberg foi quem escolheu 

esse objeto - que ficaria em anonimato para 

sempre - e o colocou dentro do carretel, 

despertando curiosidade, em mil imagens, por 

parte do público.52 

 

 

                                                 
51 CAUQUELIN, Anne. Arte contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 93. 
52 TOMKINS, Calvin. Marcel Duchamp: Uma Biografia. São Paulo: Cosac  Naify, 2004, p. 357. 
 

 

Fig. 31: Marcel Duchamp. Barulho 
Secreto, 1916. Fonte: Taschen. 



 49 

 

Em Etant donnés (1946-1966), Duchamp reúne materiais e diversos objetos 

na formação de um lugar para ver. Ver, quem sabe, a noiva definitivamente 

despida. Faço aqui alusão à obra O Grande Vidro, onde ele também dá a ver um 

movimento que só acontece em pensamento, um movimento maquínico imaginado. 

Segundo Tomkins, esta obra pode ser vista como a continuação e a conclusão, 

depois de quase meio século, da obra A noiva despida por seus celibatários, 

mesmo: O Grande Vidro.53 Através desses dois trabalhos, vemos muito mais do que 

as obras. Vemos um processo de pensamento e construção in progress e o quanto 

o construir com elementos heterogêneos desencadeia construções semânticas 

pelas quais o artista não cessa de criar novas relações, abrindo devires. A produção 

de Duchamp, sob esse aspecto, interessa muito a esta pesquisa, pelo modo 

construtivo de articulação entre formas de dar a ver, através das apropriações de 

objetos cotidianos - conceito que faz parte do processo de criação aqui proposto, 

que parte da busca por objetos nos briques, antiquários e também de doações. 

Outro dado importante são as relações semânticas e sensoriais, em um jogo entre 

objeto e lugar, numa experiência onde o público é peça determinante do ato criador. 

                                                 
53 TOMKINS, Calvin. Ibidem. p. 351. 

 

Fig. 33: Marcel Duchamp. Etant donnés. 
Vista interna, 1946-66. Fonte : Taschen 

 

Fig. 32: Marcel Duchamp. Etant donnés, 
1946-66. Fonte: Taschen 
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Nas experiências surrealistas 

evidencia-se uma atitude, a de levar a 

realidade ao descrédito. Exploravam, 

assim, potencialidades inerentes às 

características dos objetos, 

frequentemente dispondo-os de modo 

não familiar. Os objects trouvés dos 

surrealistas resultavam de um processo 

de “perturbação e deformação”, 

aludindo ao sonho e ao inconsciente na criação. As ideias que “interessavam aos 

surrealistas eram aquelas que pudessem transformar o sujeito, tanto quanto o 

objeto, num tipo de gnose que devia conduzi-lo à reconciliação da ação e do 

sonho”54. Seu perfil não se construía pela negação de valores, isso cabia aos 

Dadaístas, na verdade, cientes da realidade, os surrealistas procuravam subvertê-la 

e faziam isso na busca de novos valores, na criação de um mundo novo, de uma 

vida nova, para encontrar tais valores. “Transformar o mundo dizia Marx, mudar a 

vida afirmava Rimbaud; estas duas palavras de ordem, para nós, não são se não 

uma: declarava Breton”.55  O lado político e poético que a proposição da casa-

movente carrega se ampara nesses princípios utópicos levantados pelos 

surrealistas. 

O surrealismo deixa claro que “a realidade do mundo na qual os sujeitos se 

apóiam é ilusória, e, portanto, faz-se necessária uma revolução das aparências, 

tornando o homem livre das servidões utilitárias”.56 Talvez a casa-movente exponha 

a nossa submissão ao consumo e aos modismos do mundo capitalista. 

Do movimento surrealista não procuro um único artista, mas alguns gestos 

poéticos que fazem a diferença em minha proposição, como: deambular à procura 

dos objetos, uma forma de olhar para as coisas, em que o olhar é solicitado a 

abandonar o maior número de códigos, a fim de empregar uma sensibilidade sem 

reservas. Acreditar num certo acaso-objetivo, perceber as pistas da cidade, da 

memória e do sonho, e a aproximação com a literatura e poesia. 

                                                 
54 LEIRNER, Scheila e Guinsburg, J. A última manifestação da Avant-garde Histórica. In: O 
surrealismo. São Paulo, Perspectiva, 2008. p.14 
55 Ibidem, p.15. 
56 FRANÇA, Maria Inês. Fascinação: o olhar e o objeto no surrealismo e psicanálise. In: O 
surrealismo. São Paulo, Perspectiva, 2008. p.97. 
 

Fig. 34: Marcel Duchamp. Etant donnés. Vista da 
construção, 1946-66. Fonte: Taschen 
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A Pop Art potencializou o uso dos readymades e objects trouvés, ampliando 

ainda mais a participação dos objetos do cotidiano, explorando suas características 

banais e supérfluas, aspectos também explorados pelos Novos Realistas. Da Pop 

Art há um artista com o qual aqui estabeleço diálogo: Claes Oldenburg. Seus 

objetivos diferem dos aqui propostos, porém mostram-se interessantes as soluções 

para provocar “certo estranhamento”, perturbação, trabalhando com conscientes 

imitações imperfeitas de objetos utilitários, alterando suas proporções, explorando e 

impedindo seu lado funcional, mudando os materiais etc.  

Os ambientes, os objetos e as 

esculturas de Oldenburg partem de 

objetos ordinários como mobiliário, 

sanitários, telefones, até mesmo 

alimentos e restos de comida e lixo. 

Devido à escala sempre ampliada de 

seus objetos, o público torna-se 

participante, de modo que, como diz 

Rosalind Krauss, o público é “forçado 

a reconhecer, então, dois fatores: Estas são minhas coisas – os objetos que uso 

diariamente; e eu me pareço com eles”.57 Através da obra toma-se consciência da 

forma como os objetos interferem no cotidiano e são criadores de realidades, 

surrealidades, pois o que se expõe ao público pode parecer à primeira vista uma 

obra surreal, mas na verdade a proposta é a desrealização deste real, fazendo com 

que o público questione, passe a duvidar da realidade. Na obra Bedroom Ensemble 

(1963-69), o artista cria um quarto de dormir baseado na memória de um quarto de 

hotel de estrada que ele havia conhecido. Chamou a atenção do artista a forma 

como se criou no local uma realidade com base em elementos completamente 

artificiais, com motivos de estampa de animais, uma pseudorrealidade para ser 

vista e utilizada. 

Em paralelo, surgem no Brasil movimentos que propõem uma 

transformação de valores vigentes. Vivia-se sob regimes autoritários desde o Golpe 

Militar de Estado em 1964. O movimento conhecido como Nova Figuração foi 

deflagrador da mostra Opinião 65, onde “pela primeira vez nas artes plásticas, a 

                                                 
57 KRAUSS, Rosalind E.. Etapas da Escultura Moderna. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 274. 

 

Fig. 35: Claes Oldemburg. Bedroom Ensemble. 
1963-69. 
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questão política e a crítica social apareciam integradas às novas linguagens”.58 Da 

mostra Opinião 65, vieram a Opinião 66 e a Nova Objetividade.59 

A Nova Objetividade reivindicava uma nova sensibilidade, em uma 

reinvenção da arte e dos comportamentos através do experimental, abrindo campo 

para novas invenções e renovação cultural, também reforçada pela contracultura. O 

clima da época era de “inconformismo estético e inconformismo social”, um período 

que propunha uma “possibilidade de uma arte mais participante reagindo à 

repressão”.60 Segundo Favaretto, a ênfase no vivencial é sintoma de que na cultura 

moderna acontecem a perda de uma certa modalidade de experiência e o 

engendramento de outra, que postula assim uma outra temporalidade, a que 

contempla uma multiplicidade, simultaneidade, onde o transitório e o precário vêm 

se atrelar às vivências.61 

A produção de Hélio Oiticica 

- obras, proposições e textos - foi de 

grande importância para a pesquisa 

e o desenvolvimento da Casa-

movente [A1∞[. Esse artista está 

presente na dissertação do início até 

o fim. Da fase Neoconcreta até as 

experiências ambientais e 

deambulações urbanas, onde vemos gestos em que o artista se apropria de objetos 

díspares, materiais que, além de darem a ver relações cromáticas e sensoriais, num 

tempo dilatado e num espaço expandido, propõem também a participação direta e 

efetiva do público, sob um contexto específico, numa relação que aproxima arte e 

vida. Oiticica dizia: 

 

 

 

                                                 
58 CANONGIA, Lygia apud Sérgio Paulo Duarte. O legado dos Anos 60 e 70. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, 
p. 50. 
59 Ler sobre esse assunto no texto de Hélio Oiticica: Esquema Geral da Nova Objetividade. Itaú Cultura: 
Programa Hélio Oiticica. in: http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm? 
fuseaction=documentos&cod=136&tipo=2 
60 FAVARETTO, Celso. Inconformismo estético, inconformismo social. In: Fios Soltos, org. Paula Braga. São 
Paulo: Perspectiva, 2008, p.15.  
61 FAVARETTO, Celso. 60/70 Viver a arte, inventar a vida. Seminário: Vida coletiva XXVII Bienal de São Paulo, 
2006. 

 
Fig. 36: Hélio Oiticica. Fotografias de rua. 
Latas de óleo, 1965. 
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[...] pretendo estender o “sentido de apropriação” às coisas do mundo 
com que me deparo nas ruas, terrenos baldios, campos, o mundo 
ambiente, enfim – coisas que não seriam transportáveis, mas para as 
quais eu chamaria o público à participação – seria isso um golpe fatal 
ao conceito de museu, galeria de arte etc., e ao próprio conceito de 
“exposição” – ou nós modificamos ou continuamos na mesma. Museu 
é o mundo; é a experiência cotidiana [...]62. 

 

Para Oiticica “o objeto é a descoberta do mundo a cada instante”. Como 

aponta Favaretto, essa frase interpreta o “desejo típico de sua época, onde a arte 

se mostra superada pelo ‘ato criador’, na invenção que se abre para toda sorte de 

operações”.63  

Hélio Oiticica, em seu texto Esquema geral da Nova Objetividade, 

apresenta as características da nova vanguarda brasileira. Vontade construtiva; 

Tendência para o objeto; Participação do espectador; Tomada de posição nos 

planos ético-social e político; Proposições coletivas; Reformulação do conceito de 

"antiarte". 

A tendência para o objeto, apontada por Oiticica, já indica a mudança das 

formas tradicionais de pintura e escultura para um novo tipo de objeto de arte, o 

qual passa a Não-objeto – nome dado por Gullar em 1959 -, depois a Transobjeto, 

para finalmente se colocar como Probjeto. A última autoria é de Rogério Duarte e se 

trata de uma forma de objetos sem formulação concluída, como obras inacabadas, 

estruturas abertas ou criadas na hora pela participação, dando origem aos 

Bólides.64  

Oiticica procura nas suas apropriações não se deter nos significados que os 

objetos já carregam com eles, o resultado como um todo é que interessa, os 

elementos como um todo são a obra total, pois a obra se dá diretamente não em 

partes. “Já não é o objeto no que possuía de conhecido, mas na relação que torna o 

que era conhecido um novo conhecimento.”65    

Penso essa questão em relação a minha pesquisa, na forma como me 

aproprio e construo com os objetos. Minhas apropriações estão carregadas de 

sentido simbólico, isso me interessa também, mas faço com que os fragmentos de 

                                                 
62 OITICICA, Hélio. Aspiro ao Grande labirinto. Luciano Figueiredo, Lygia Pape e Waly Salomão, (org). Rio de 
Janeiro: Rocco, 1986, p.79.  
63 FAVARETTO, Celso. 2008. op. cit.,  p.16. 
64 Sempre achei interessante a escolha por essa palavra, bólide significa: Meteorito de volume acima do comum 
que, ao penetrar na atmosfera terrestre, produz ruído e se torna muito brilhante, podendo deixar um rastro 
luminoso. O que podemos pensar com isso? Um objeto que veio de um lugar indefinível (imaginação, 
pensamento) que se torna real, percebido, sentido, e vira arte, vira experiência ativa, vira Bólide. 
65 OITICICA, Hélio. Bases fundamentais para uma definição do Parangolé. Novembro de 1964. In: Aspiro ao 
grande Labirinto. 1986. op.  cit.,  p. 65-66. 
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objetos se tornem mais do que eles eram antes de serem apropriados e 

transfigurados em obra. 

Torna-se relevante frisar que o gesto de Oiticica não se trata da criação de 

um readymade como os aqui já apontados. Oiticica vai além do envolvimento visual, 

ele propõe esses objetos, Transobjetos, Bólides para a relação com o público. 

Oiticica explica os bólides da seguinte forma: 

 

[...] BÓLIDES: as caixas (de madeira vidro plástico e cimento; e 
também sacos de pano e plástico) agrupadas como BÓLIDES eram 
na verdade não uma nova forma inaugurada de arte: são a semente, 
ou melhor, o ovo de todos os futuros projetos ambientais [...]66 

 
 

Neles o espectador é levado a experimentar sensações, através das 

texturas, temperatura, unindo sensações que se abrem à subjetividade, onde o 

participante redescobre o próprio corpo, através de uma nova experiência. 

Podemos observar as 

possibilidades dadas ao gesto poético da 

apropriação, que pode partir de objetos até 

mesmo a situações, onde o artista se 

interessa pelo jogo que se estabelece 

como plasticidade da própria ação-cor-

ambiente. Refiro-me à obra Sala de 

Sinuca, de 1965. Como observa Celso 

Favaretto, nesse trabalho o ambiente foi 

importante para a “consecução” da teoria 

ambiental de Oiticica, pois é um termo que 

se encontra entre “apropriação” e 

“construção”.67 Pode-se dizer, então, que 

um forte interesse por lugares nascia ali, 

além do espaço, era agora um lugar 

                                                 
66 OITICICA, Hélio. "O objeto na Arte Brasileira nos anos 60", para publicação organizada por Daisy Peccinini, 
redigido em Nova York, Hendrixsts, 05/12/1977. 
67 FAVARETTO, Celso. A invenção de Hélio Oiticica. São Paulo: 2ª ed. rev.EDUSP, 2000. p.134 

 

Fig. 37: Hélio Oiticica. Bólide de Vidro. Terra, 
1964. Fonte: Fios Soltos. 
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específico que entrava em jogo, um lugar 

que trazia uma situação objetiva, uma 

participação em si, e sobre esta ele dizia: 

“Aqui não ‘achei’ o jogo, mas o construí e 

para ele criei um ambiente, como se fora 

algo totalmente novo.”68 

Celso Favaretto chama a atenção 

para conceitos que entram em jogo nesse 

momento, como “atividade lúdica, regras e 

imprevisibilidade, estrutura, fantasia, 

simbolismos e efetuações”.69  

É preciso esclarecer que não se trata de um simbolismo na arte, mas 

Oiticica se interessa pela “função simbólica das atividades”,70 ou seja, 

experimentação e participação instauram uma outra ordem do simbólico: o 

comportamento.71  

Seu interesse por lugares do mundo expõe um pensamento que se 

organiza por uma topologia poética, onde em meio ao mapa imaginário uma série 

de experiências criam território e ressingularizam os lugares e as vivências. Durante 

uma entrevista à Guy Brett, em 1969, ele aponta o significado de seus mapas e 

maquetes para seu pensamento: 

Anteriormente, antes de fazer essas novas cabines, tive a ideia de 
me apropriar de lugares de que eu gostava, lugares reais, onde eu 
me sentia vivo. De fato, o penetrável Tropicália, com sua multitude de 
imagens tropicais, é uma espécie de condensação de lugares reais. 
Tropicália é um tipo de mapa. É um mapa do Rio e é um mapa da 
minha imaginação. É um mapa no qual você entra. Mas agora eu 
acho mais importante a ideia de as pessoas criarem seus próprios 
ambientes.72 

 
 

Se colocando como um propositor, como um artista que “propõe um 

propor”, procura diluir as velhas formas artísticas, dirigindo cada vez mais seu 

                                                 
68 OITICICA,Hélio. apud. FAVARETTO, Celso. Idem.. 
69FAVARETTO, C. Idem. 
70 FAVARETTO, Celso. Tropicália: a explosão do óbvio. In: Tropicália: uma revolução na cultura brasileira, 2008, 
p.93. 
71 FAVARETTO, Celso. op. cit., 2008, p. 15. 
72 OITICICA, Hélio. apud, BRAGA, Paula. A Trama da Terra que Treme: multiplicidade em Hélio Oiticica. São 
Paulo. 2007. Tese de Doutorado, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humana. Programa de Pós-
graduação em Filosofia. USP. 
 

 

Fig. 38: Hélio Oiticica. Sala de Sinuca.  1966.  
Fotografia: Whitechapel Gallery, London, 
1969. Cortesia Projeto Hélio Oiticica, Rio de 
Janeiro. 
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interesse para o comportamento em atos de vida (crebehaviour), em propostas 

ambientais onde as estruturas germinativas instauram as condições para o 

descondicionamento do sujeito. 

O conceito de antiarte em Oiticica vai ao encontro de uma radicalização da 

aproximação entre arte e vida. Esse conceito aparece na passagem do Sensorial 

para o Suprassensorial, em que a vivência é estimulada como instante criador, que 

desencadeia a possibilidade de um sentido ambiental e de onde nasce também a 

sua descoberta do samba como fenômeno de comunhão social.73 Segundo 

Favaretto, a antiarte, como proposta: 

 
Não visa à criação de um “mundo estético”, pela aplicação de 
estruturas artísticas ao cotidiano, nem simplesmente nele diluir as 
estruturas, mas transformar os participantes, proporcionando-lhes 
proposições abertas a seu exercício imaginativo.74 
 

 

Alguns conceitos referentes a ambientes, lugares, objetos e experiências, 

que foram desenvolvidos em textos do artista, são essenciais aqui, tais como: 

Probjeto, Crelazer, Éden, Barracão. Probjeto são Bólides que trabalhavam 

“categorias transformadoras do objeto”,75 são estruturas palpáveis que existem para 

propor, criação e atitudes em aberto. A ideia de Probjeto na sua origem já contém a 

de Crelazer, de que tudo se formula num contexto de “lazer-prazer-fazer” onde a 

atividade criativa se apresenta como fonte do devir nas vivências. 

A proposição de experiências 

através de objetos fez-me recordar a 

produção de George Brecht, artista que foi 

membro do Fluxus. Brecht vai situar os 

objetos no que ele chamou de “readymade 

action”, em ações cotidianas. Seu trabalho 

era composto por textos poéticos, 

instruções para performances e ou 

propostas para ações, como um tipo de 

script para as performances, como 

                                                 
73 OITICICA, Hélio. O aparecimento do Suprassensorial na Arte Brasileira. In: Aspiro ao Grande Labirinto,1986, 
p.103. 
74 FAVARETTO, Celso. 2008. op. cit., p.17. 
75 FAVARETTO, Celso. 2000. op. cit., p.178. 

 
Fig. 39: George Brecht. Eventos, 1969. 
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partituras musicais. Em geral essas partituras, indicações eram dispostas em 

pequenos cartões, onde o público poderia criar sua própria obra de arte. 

Objeto-escrita-evento encontram-se 

de forma inseparável na produção 

desse artista. Segundo Brecht e Yoko 

Ono, suas partituras tinham a intenção 

de “perceber o local mais 

internamente no ato da leitura e ou 

observação”.76 Em outra frase, 

podemos ver a relação entre os objetos e o dar a ver como uma abertura que a arte 

cria ao fundar o lugar-outro: “Tudo que faço é trazer as coisas à evidência, mas elas 

já estão lá”. Sob esse ponto de vista, Hélio Oiticica, no texto Experimentar o 

Experimental, cita Yoko Ono, que diz: “criar não é tarefa do artista. Sua tarefa é 

mudar o valor das coisas”.77 Portanto, não seria esse gesto poético capaz de 

desvelar certas questões referentes a objetos e realidades cotidianas, uma forma 

de mudar o valor não só das coisas, mas do mundo, e com isso tornar possível o 

lugar-outro da arte? 

Nas décadas de 60 e 70, o artista norte-americano Allan Kaprow fez de 

seus textos, ambientes e happenings a tentativa de integrar arte à vida. Durante a 

execução de um evento proposto por George Brecht, ele faz, da simples atividade 

cotidiana de fazer um chá, um evento onde o real é transmutado em arte, através 

de uma “auto-apresentação”. Não há platéia, público, simplesmente o gesto que dá 

abertura para a aproximação acentuada entre arte e vida. Assim como Oiticica, ele 

escreve e se interessa sobre experiência na arte, e no seu texto “A verdadeira 

Experimentação” descreve o que seria uma “arte que se parece com arte” e aquela 

“arte que se parece com a vida”. A arte que se parece com a vida não está 

preocupada com o sistema ou o peso da tradição, pois “ela tende a misturar as 

coisas: corpo e espírito, indivíduo e coletividade, cultura e natureza e assim por 

diante”.78 Por que olhar para a vida? Que valor poderiam ter essas pequenas coisas 

cotidianas? Allan Kaprow nos diz que “Supunha-se que as pequenas coisas da vida 

                                                 
76 KOTZ, Liz. Post-Cagean Aesthetics and the “Event” Ecore. In: October 95.USA: MIT PRESS, 2001, p.17. 
77 ONO,Yoko. apud OITICICA, Hélio. Experimentar o Experimental. In: Fios soltos, org. Paula Braga, 2008. p, 
344. 
78 FERVENZA, Hélio. Considerações da arte que não se parece com arte. Concinnitas, ano 6, volume 1, número 
8, julho de 2005, p.95.  

 
 Fig. 40: George Brecht. Eventos, 1969. 
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cotidiana poderiam servir para contrabalançar as abstrações em que os grandes 

problemas se transformam quando lhes damos um nome”.79  

Em outro escrito chamado de “O legado de Jackson Pollock”, texto que foi 

redigido nos anos 60, o artista encerra com palavras emblemáticas, pertinentes à 

nossa discussão: 

 
Jovens artistas de hoje não precisam mais dizer “eu sou um pintor” 
ou “um poeta” ou “um dançarino”. Eles são simplesmente artistas. 
Tudo na vida estará aberto para eles. Descobrirão, a partir das coisas 
ordinárias, o sentido de ser ordinário. Não tentarão torná-las 
extraordinárias, mas vão simplesmente exprimir o seu significado 
real. No entanto, a partir do nada, vão inventar o extraordinário e 
então talvez também inventem o nada. As pessoas ficarão deliciadas 
ou horrorizadas, os críticos ficarão confusos ou entretidos, mas esses 
serão, tenho certeza, os alquimistas dos anos 60.80 

 

Apropriações, proposições, ambientes, construções que desencadeiam 

experimentações entre elementos do cotidiano e público. O experimental de Oiticica 

também reivindica essa aproximação, não como mera ação ou efetuação, mas 

como uma forma de transformação do contexto, numa transformação que implicava 

um “exercício experimental de liberdade”: 

 
Não existe “arte experimental”, mas o experimental, que não só 
assume a ideia da modernidade e vanguarda, mas também a 
transformação radical no campo dos conceitos e valores vigentes: é 
algo que propõe transformações no comportamento-contexto, que 
deglute e dissolve a convi-conivência. No Brasil, portanto, uma 
posição crítica universal permanente e o experimental são elementos 
construtivos.81 

 
Sua experiência na Favela da Mangueira o fez pensar nas formas de 

habitação e as relações estabelecidas entre esses lugares e o meio urbano. São 

muitas as suas proposições que abordam a rua, os hábitos do cotidiano da favela e 

principalmente a criação de lugares-situações para experiência livre, como foi o 

caso de Parangolé. Segundo Favaretto, na Mangueira:  

Oiticica apropriou-se do samba, que manifesta uma “força mítica 
interna, individual e coletiva” da arquitetura das favelas, com suas 
casas bricoladas, produção de organizações espaciais abertas, 
adaptadas às mutações do ritmo de vida e das relações sociais do 
povo da Mangueira, em que Oiticica surpreende uma ética 
comunitária..82 

                                                 
79 Idem. 
80 KAPROW, Allan. O legado de Jackson Pollock. In: Escritos de Artista, (orgs) Glória Ferreira e Cecília Cotrim, 
São Paulo: Jorge Zahar, 2006, p.45. 
81 OITICICA, Hélio, apud FAVARETTO, Celso, 2000,  op cit., p.142. 
82BRETT, Guy, apud. FAVARETTO, Celso. 2008, op. cit., p. 18. 
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Essa proximidade com a Mangueira também lhe ofereceu contato com as 

improvisações do cotidiano, criações que nascem de um viver precário, mas rico em 

experiência e imaginação. Com olhar voltado para o cotidiano do mundo, mas 

insatisfeito com a burocratização do viver, percebe um mundo todo através dos 

fragmentos do mundo.  

 

    

  Fig. 41: Morro da Mangueira, Rio de Janeiro, 1965. Fonte: DERCON,1998, p.9. 

 

Para Oiticica, o Sentido de Construção era o impulso para a invenção de 

algo novo. Esse conceito veio pela necessidade da mudança nas formas de 

concepção da pintura, onde manteve nela apenas a possibilidade de novas 

relações estruturais, abarcando novos sentidos de espaço e tempo.83 Movido pelo 

desejo de saída para o espaço, percebe a necessidade de reinventar modos de 

ruptura, em que faz questão de diferenciar a expressão do “Sentido de Construção”, 

em detrimento de novo construtivismo. O cuidado vem exatamente para não situar 

essa experimentação nos ismos, mas no que ele entendia como novos rumos da 

sensibilidade contemporânea.84 Pensando a construção aos olhos de Hélio Oiticica, 

ela passa a se chamar “Sentido de Construção”, pois não se restringe somente ao 

construir, mas o ato em si que envolve a experiência do corpo intrínseca às 

proposições comportamentais, num construir que envolve homem-mundo. Segundo 

Favaretto:  
                                                 
83 FAVARETTO, Celso. 2000, op. cit., p.30. 
84 Ibidem, p.34. 
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O “sentido de construção” vem de encontro à máxima contingência a 
que se submetem os artistas: entregar-se à construção do mundo do 
homem – utopia moderna, especialmente dos construtivismos, de 
estabelecimento de novas relações estruturais e humanas, através da 
criação de ambientes que não sejam meramente utilitários e 
racionais. Para isso, a contribuição da nova realidade plástica 
construtiva em que se fundem arquitetura, escultura e pintura é da 
maior importância. O fim da arte é a sua realização no urbanismo 
generalizado: a isto se dedicariam os artistas marcados pelo sentido 
de construção.85 

 
 

Em Tropicália vemos como se define essa característica construtiva, 

experimental e crítica, na qual o jogo como ambivalência e indeterminação significa 

“produtividade”86, numa proposição aberta pautada pela “vontade construtiva geral” 

já apresentada no texto sobre a Nova Objetividade. Construções de lugares, numa 

desconstrução-construção de sentidos, quebrando folclorizações, estereótipos e as 

formas de estar e ser no mundo.87 

Éden trata-se de uma proposição-instalação onde o público entra numa 

zona de ações desconhecidas que despertam os sentidos e ativam a imaginação e 

é levado a produzir novas relações entre os elementos (objeto, materiais), as 

sensações e as ideias. 

Tratava-se de um labirinto de cores luminosas, em cujo chão se sentia 

palha e areia, contava também com tendas e penetráveis, e no final se chegava aos 

Ninhos. Nos ninhos o participante “finalmente se aconchega; brinca, dorme, ama, e 

depois sai para o além ambiente”.88 Como aponta Favaretto: 

 

Esses receptáculos, abertos a vivências, à produção de novos 
significados, são lugares que multiplicam comportamentos à imagem 
da reprodução celular. São estruturas germinativas governadas pelo 
princípio de expansão e indeterminação; células-comportamento, 
propõe o Crelazer como modo de estar no mundo, um viver-criar em 
que a necessidade estrutural se transforma no espaço no qual se 
vive.89 

 
 
 

                                                 
85 Ibidem, p.30. 
86 Ibidem p. 143. 
87 Em Éden por  exemplo, Uma espécie de lugar mítico para as sensações, para as ações, para a feitura de 
coisas e construção do cosmo interior de cada um – por isso proposições “abertas” são dadas e até mesmo 
materiais brutos e crus para “fazer coisas” que o participador será capaz de realizar. Idem, p. 143. 
88 Ibidem, 189. 
89 Idem.  
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Receptáculos, lugares que multiplicam ações, Oiticica deixa claro que a arte 

não só cria um lugar-outro, como também este faz pensar na forma de estar no 

mundo, em experiências que propõe uma expansão dessa consciência. Expansão e 

indeterminação, duas palavras-chave na obra de Oiticica, organizadas por 

programas in progress, pensamentos e proposições que se fazem e que se pensam 

no ritmo das ações junto à vida. 

No desenvolvimento de Barracão vemos a união dos conceitos 

apresentados até aqui, Probjeto, Crelazer e Éden. Barracão é comportamento-

estrutura, lugar-recinto-casa.90 Ao falar desse projeto, Oiticica fala de um morar na 

própria obra, uma experiência que foi necessária para o desenvolvimento desta 

proposição:  

 
Antes de ir para Nova York, havia uma coisa que eu chamava de 
projeto Barracão, eu inventei um negócio chamado Crelazer, eu 
queria transformar o dia todo, inclusive o lazer e a preguiça, numa 
coisa assim de estado permanentemente inventivo. Por isso eu 
comecei a transformar o lugar que eu moro, o ideal era esse, morar 
na própria obra.91 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Ibidem, 195. 
91 OITICICA, Hélio, apud, FAVARETTO, Celso. Ibidem 194. 

 
Fig. 42: Hélio Oiticica.Tropicália em montagem 
de 1997. Fonte: JACQUES,  
2001, p.87 

 

Fig. 43: Hélio Oiticica. Tropicália, 1967-68. Fonte: 
JUSTINO,1998,p.66. 
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A proposição Crelazer, segundo Celso Favaretto, “começa a tomar corpo 

em 1967 com a cama-bólide, uma cabine onde as pessoas se deitam e 

experimentam sensações e recobram modos de viver, de estar no mundo”. 92 

As descrições realizadas por amigos de Oiticica, de pessoas que puderam 

acompanhar de perto essas criações, revelam o quanto trazia a ideia do morar, do 

habitar, do viver como experiência de criação aberta ao devir: 

 

A casa de Oiticica transformou-se em ninhos de projetos, assim vista 
por Décio Pignatari: “Em sua casa, em torno de um beliche, montou 
um penetrável ambiente de ninho parangolé – uma teia labirinto 
bricolada de todas as colagens, acrescida de toda uma parafernália 
informacional ao alcance da mão: do lápis ao arquivo, do aparelho 
de som à televisão, um sempre ligado, outra sempre sem som; 
frases-lema pelo teto. E ele lá em cima, deus e pássaro. Livros. 
Leituras. Risos. Sonhava um grande vôo”. Silvano Santiago, por sua 
vez, comparou-a a “uma espécie de beliche de navio, acortinado de 
filó, que ao mesmo tempo dava a sensação de aconchego materno 
e levava a ver ao redor como que esfumaçado. Ali, nos ninhos, 
ficava dias inteiros (...).93 
 
 

Objetos que nos oferecem um ver além da banalidade. Objetos que 

despertam para os modos de se habitar lugares. Objetos que desencadeiam ações 

e que libertam o sujeito de amarras e condicionamentos impostos pelo meio. 

Objetos que ao se transformarem em ambientes, abrigam, acolhem o sujeito lhe 

remetendo a sua origem enquanto sujeito no mundo.  

Os artistas rompem os limites, extrapolam os espaços tradicionais da arte, 

para se colocar no centro de acontecimentos e questões do mundo. Vemos efetivar-

                                                 
92 Ibidem, p.185. 
93 PIGNATARI, Décio SANTIAGO, Silvano,  MORAIS, F. apud,  FAVARETTO, Celso.  Ibidem, p.194. 

Fig. 44: Hélio Oiticica. Tenda Caetano e Gil 
em Éden na Whitechapel Experience. 
Londres, 1969. Arquivo HO. Fonte: BRAGA. 
Org. Fios Soltos, 2008. 

Fig. 45: Hélio Oiticica. Ninhos. Universidade de 
Suex, 1969. Arquivo HO. Fonte: BRAGA. Org. Fios 
Soltos, 2008. 
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se a crescente aproximação entre arte e vida, transformando os espaços da arte, 

assim como as formas de exposição e participação. 

 

O cubo branco asséptico, que 

garantia a existência de muitas obras, pois 

era o que oferecia a visibilidade de um 

cotidiano por estar fora do cotidiano, não 

foi suficiente ao funcionar como moldura, 

isolamento e não garantir acesso à 

participação mais efetiva. “O museu é o 

mundo, é a experiência cotidiana”, frase 

que abarca todo o pensamento de Oiticica.  

Os artistas cada vez mais ampliam 

as formas de atuação do gesto poético. 

Esse estar no mundo não seria uma forma 

de se sentir imerso e implicado nas coisas 

do mundo? Não seria esta uma forma de 

participar, mesmo que minimamente, 

desse mundo e romper com os 

isolamentos e negações, muitas vezes até 

abstrações referentes ao que o “Sistema 

da Arte” nos impõe?  

Para fecha, gostaria de trazer ao 

texto mais um escrito de artista, um escrito 

de mais um Hélio artista, agora Fervenza, 

que na abertura do texto Limites da arte e do mundo: apresentações, inscrições e 

indeterminações, lança-nos as seguintes perguntas: 

 

 “Perguntamos: existiria a possibilidade de que neste momento 
fizéssemos parte de uma obra-de-arte, mesmo que nós não 
soubéssemos disso? Pois com quantas situações podemos estar 
relacionados no mundo neste momento, sem que saibamos e sem 
que tenhamos uma ideia de suas implicações? Com quantas coisas 
convivemos, e quantas delas utilizamos sem saber como funcionam, 
sem saber de seus efeitos sobre nós? Então, existiria a possibilidade 
de que fôssemos arte neste instante? E talvez não somente aqui e 
agora, mas amanhã no início da tarde, ou ontem ou anteontem 
dentro de um ônibus ou no meio de um trabalho? Haveria a 

Fig. 46: Hélio Oiticica. Cama Bólide. 
Whitchapel Experience. Londres, 1969. 
Arquivo HO. Fonte: BRAGA. Org. Fios 
Soltos, 2008. 

 

Fig. 47: Hélio Oiticica.Ninhos, 1969. 
Fonte: JUSTINO, 1998. 
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possibilidade de pensar que seria arte o gesto de levantar hoje pela 
manhã, sentir o cheiro do café, de abrir a janela? Mas, também, por 
que não, o caminhar pela rua, observar o verde da grama na praça, 
escutar alguém que assobia sentado num de seus bancos e a 
cidade onde ele se encontra? Haveria a possibilidade de que fosse 
arte mesmo um gesto ou um estado de indefinição?”94 

 

Todos esses artistas citados acima, de certa forma, atuavam numa zona de 

indeterminação, não fechando suas produções nem somente em objetos ou em 

lugares. Seus interesses não eram exatamente estes, articulavam, pois, o 

pensamento e a ação sobre o trabalho que surge – aí sim - de determinações a 

partir de objetos que criam situações, eventos, lugares de experiência, lugares 

não precisamente localizáveis, mas abertos ao devir. A arte funda o lugar-outro, 

nas possibilidades em aberto, nos exercícios de liberdade, e principalmente quando 

faz desta aproximação com a vida uma experiência estética e poética. 

A Casa-movente é objeto e lugar (objeto-lugar), mas não se limita a se 

colocar como um mero objeto artístico, para contemplação, ou apenas como a 

inserção de uma estrutura artística no cotidiano, ela é antes de tudo fruto de um 

cotidiano experimentado, vivenciado. É construção que partiu do precário, do 

fragmentário que revelam a cidade e a recompõe sob forma de um lugar para 

contestar, reivindicar um lugar. Ela é antes de tudo resultado de uma experiência 

poética, o trabalho é também essa experiência, ele só existe em função dela. E 

agora como objeto-lugar já formado, a casa é máquina que serve de dispositivo de 

abertura para situações que entram novamente nessa zona de indeterminação, 

sendo ESTÂNCIA-POÉTICA-URBANA, sendo lugar, objeto, objeto-lugar, 

experiência e ou todas elas ao mesmo tempo. 

Foi possível observar as mudanças na forma de experiências propostas 

com os objetos e lugares, nota-se que a Casa-movente procura se aproximar delas 

na tentativa de desdobramentos de espaços pelo pensamento, nas evocações, nas 

relações entre público e privado, na reflexão sobre o viver a arte como experiência 

estética, na tentativa de re-significação da cidade. Entretanto, além de apontar 

essas relações, caberia levantar uma questão, mesmo que uma resposta ainda não 

se coloque de forma visível ou compreensível na atualidade deste trabalho e da arte 

de hoje. Vimos as experiências propostas por Hélio Oiticica, cuja raiz emergia de 

um momento histórico específico, era uma forma de inventar a arte ao viver a vida 

                                                 
94 FERVENZA, Hélio. Limites da arte e do mundo: apresentações, inscrições e indeterminações . Acesso em: 
http://www.cap.eca.usp.br/ars8/fervenza.pdf  
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como Favaretto aponta, isso dentro de um inconformismo com a situação do 

período. Mas perguntaria, e hoje o que procura um artista ao propor um lugar para 

experiência? 95 

                                                 
95

 Questão levantada por Celso Favaretto na banca de defesa deste trabalho, que de tão pertinente 
fiz questão que deixar registrada no corpo da dissertação. Talvez iremos precisar de um 
distanciamento histórico para pensar sobre essa questão, mas certamente ela é provocadora de 
pensamentos fundamentais em arte, hoje e sempre.  

 

Fig. 48: Mapa do Éden. Montado na Whitechapel Gallery. Londres, 1969. Arquivo HO. Fonte: 
BRAGA. Org. Fios Soltos, 2008. 
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Fig.49: Helene Sacco. Parte do projeto da casa-movente. 2009. 
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3.1- CRIAÇÕES, INVENÇÕES DE MUNDOS 

 

 

 
“Por que foi feito esse objeto? Mas para o que 

serve, digo-me, aquilo que os artistas produzem? O 
que eles fazem pertence a uma espécie singular: 

nada o exige, nada de vital o prescreve. Isso 
absolutamente não provém de uma necessidade, 

mas que aliás o determina inteiramente, e também 
não há a menor probabilidade de atribuí-lo ao 

acaso.” 
    Paul Valéry  

 
 
 

Um colega certa vez me perguntou por que eu estava de fato construindo a 

Casa-movente, seus inúmeros projetos e anotações já não bastariam como obra? 

Eu até hoje não consegui explicar a ele em palavras meu desejo de construção, só 

pude com um olhar catatônico e surpreso responder que jamais pensei em não 

construí-la e toda minha reflexão em relação à Casa-movente vinha exatamente 

desse desejo de vê-la aqui, agora e fisicamente, além de tê-la no meu próprio 

pensamento. Mas eu sabia que deveria haver um motivo e, mesmo tendo 

respondido, essa indagação não deixou de ecoar. Por que construir?! 

Por que os artistas fazem obras parece quase impossível de explicar, tal 

como responder o motivo pelo qual sou artista. No entanto, para não ficarmos na 

circularidade desse pensamento, até aqui sem resposta, proponho primeiro 

mergulhar no sentido de construção da casa-movente e a partir daí procurar 

estabelecer uma proximidade com o que de fato nos move para a construção e 

realização de mundos possíveis. 

Por onde é possível analisarmos uma produção de arte? Sabemos que 

inícios e finais não dizem muito e que, se nos colocarmos no “meio”, é possível 

traçarmos perspectivas, pontos de fuga para todos os lados. Nesses pontos, 

podemos percorrer as linhas que nos revelam o que se repete no trabalho de artista 

e traz a diferença numa produção em arte, através de gestos, movimentos, 

dispositivos que falam de uma poïética que dá existência ao objeto artístico. 
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O que se repete se diferenciando96 em minha produção é um interesse 

muito especial por objetos do cotidiano, que através de um gesto de apropriação 

desenvolvo algumas transformações, e os proponho sob uma outra forma de 

experimentação e funcionalidade, e assim faço-os suscitar em prolongamentos de 

tempo e espaço. Os objetos deixam de ser simplesmente objetos para se 

transformarem em presença de um tempo acumulado. Numa atitude que questiona 

modismos e consumo, ao contestar o descarte e a perda de valor depositada na 

experiência com o mundo, as coisas os indivíduos. 

A obra que desenvolvo atualmente também traz como poiese uma dobra 

sobre o vivido, sobre experiências que me permitem uma recriação ao estabelecer 

um encontro com as reminiscências. O que me gerou uma série de dúvidas em 

relação à sua atuação na criação da obra, sobre surgimento da ideia e de seu papel 

junto ao pensamento.  

Falar de criação nos exige falar da ideia, mas antes é preciso falar do que a 

provocou, pois, como Deleuze aponta, não temos ideias todos os dias, ter ideias 

não é uma atividade banal, assim como o pensar também não o é. “Um criador não 

é um ser que trabalha só pelo prazer.”97 É preciso que haja uma necessidade, do 

contrário não há nada. Deleuze dizia que só criamos por absoluta necessidade; 

algo nos move, comove-nos a ponto de criarmos algo pela necessidade, essa força, 

esse impulso partem de algo que nos atravessa e nos afecta. Ele dizia que artistas 

criam perceptos, criam conjuntos de percepções e sensações que vão além 

daquele que os sente e que não existem perceptos sem afectos. Afectos para 

Deleuze são os devires. “São devires que transbordam daquele que passa por eles, 

que excedem as forças daquele que passa por eles”98. Percebo então que a “Ideia” 

assim entendida por Deleuze é algo que parte do Intempestivo, algo que nos coloca 

                                                 
96 Deleuze citando uma célebre tese de Hume nos diz que a “repetição nada muda no objeto que se repete, 
mas muda alguma coisa no espírito de quem a contempla”. DELEUZE, G. Diferença e Repetição. p. 127. A 
diferença habita a repetição, ela está entre duas repetições. Repetir parece ser fundamental para transvasar a 
diferença. Transvasar à repetição algo novo, transvasar-lhe a diferença, é este o papel da imaginação ou do 
espírito que contempla em seus estados múltiplos e fragmentados. DELEUZE, G. idem, p135. A repetição que é 
em sua essência imaginária faz com que exista aquilo que ela contrai como elementos e casos de repetição. 
Contraímos através de contemplações e “só produzimos alguma coisa de novo com a condição de repetir uma 
vez do modo que constitui o passado e outra vez no presente da metamorfose.” DELEUZE, G. Diferença e 
Repetição, idem, p158. 
97 DELEUZE, Gilles. O ato criador. p. 3.  Acesso em: 
http://www.freewebtown.com/polis_contemp/Gilles%20Deleuze%20O%20 ato%20de%20Cria%E7%E3o.pdf. 
Acessado em: 25 de abr. 2008. 
98 DELEUZE, Gilles. O Abecedário de Gilles Deleuze, p.37. Acesso em: dossiê_deleuza.blogger.com.br. 
Acessado em mai. 2008. 
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uma diferença desestabilizadora “a qual nos separa do que somos e nos coloca sob 

a exigência de criação”.99 

O encontro com uma casa-movente no interior de Santa Catarina atuou em 

mim como dispositivo, como signo que me fez repassar, reviver vários lugares de 

minha infância, num único segundo; num tempo que se desdobrou em pensamento, 

talvez algo próximo do conceito de “imagem cristal” de Deleuze.100 Mas que 

dispositivo teria gerado tal desdobramento a ponto de tornar perceptíveis essas 

coexistências? Vi todas as minhas casas ao mesmo tempo em apenas uma, que 

até então jamais havia visto. Uma casa-movente fez a minha história se 

movimentar. 

 
Fig. 50: Helene Sacco. Primeira Casa-movente.  Turvo/SC, 2007. 

 
Passei a percorrer a região e fotografar essas casas-moventes, desenvolvi 

uma coleção que já possui mais de 70 imagens. As pessoas que sabem do projeto 

também me presenteiam com imagens até mesmo de celular em filmagens 

inusitadas. Como já vimos, “há no mundo alguma coisa que nos força a pensar. 

Esse algo é o objeto de um encontro fundamental e não de uma simples 
                                                 
99 ROLNIK, Suely. Ninguém é Deleuziano. 1995. Acesso em: www. Pucsp.br/núcleo de 
subjetividade/textos/suely/ninguém. pdf. Acessado em: 11 abr.  de 2008. 
100 A imagem cristal nasceu de investigações acerca das imagens-tempo do cinema, e esta traz como 
característica uma cisão que faz corresponder uma imagem atual a uma imagem virtual. Ela dá a ver a 
operação fundamental do tempo: o tempo se desdobrando a cada instante em presente e passado. “O que se 
vê no cristal é o tempo em pessoa, um pouco de tempo em estado puro.” Esse conceito reaparece várias vezes 
na obra de Deleuze e, segundo Peter Pelbart, principalmente no trabalho sobre Marcel Proust, a quem este 
conceito pertence originalmente. PELBART, Peter Pal. O tempo não-reconciliado, p.23. 
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recognição”.101 O que nos força a pensar surge de uma contemplação que se 

origina em contrações de espaço-tempo, já sugeridas por Bergson.  

 

A casa que vi foi o estopim que, ao 

contrair os tempos, distendeu-os, desdobrou-

os, possibilitou a abertura para todas as casas, 

todos esses lugares. Esse encontro, essa 

contemplação que gerou uma contração de 

espaço e tempo, fez-me viajar intensivamente 

pelas muitas casas de minha infância e 

adolescência e perceber que minhas casas 

sempre foram os objetos que nos 

acompanhavam nas “mudanças”. Encontrar 

uma casa se movendo em plena estrada, com 

suas janelas ainda com cortinas e aberturas 

escancaradas por onde era possível ver o 

ambiente interno com marcas, quadros nas 

paredes, resíduo de vivência, levou-me a 

pensar no que havia sido nossa casa, já que 

morei em mais de vinte e quatro delas. Percebi 

que minhas casas eram os objetos que 

carregávamos conosco de cidade em cidade. 

Eram eles que construíam num arranjo perfeito 

nossa estrutura, nosso lugar, sempre igual, mas totalmente diferente.102 O retorno 

dessas potências que são expressões do ser viraram ser da diferença103 e viraram 

devir no interior do meu trabalho. 

Em Proust e os Signos, Deleuze investiga como é possível a implicação da 

memória involuntária no processo de criação de La Recherche du temps perdu, e 

sua emissão e interpretação de signos, opondo-se à representação, sem que para 

isso o processo de pensamento se extinga numa simples recognição. 

                                                 
101 DELEUZE. Gilles. Diferença e Repetição. Lisboa: Relógio D’agua, 2000, p.251. 
102 Percebi que o encontro com a casa me trouxe algo de mim que eu desconhecia. Esse talvez fosse um 
episódio que poderia se enquadrar no conceito de eterno retorno. Ele trazia uma contiguidade de imagem em 
tempo e espaço diferentes: a casa, a mudança, a sensação de transitoriedade de tudo. 
103 Segundo Deleuze “a roda no eterno retorno é, ao mesmo tempo, produção da repetição a partir da diferença 
e seleção da diferença a partir da repetição”. DELEUZE. Gilles. Diferença e Repetição. 2000, p. 256. 

 
Fig. 51: Helene Sacco. Araranguá/SC, 

 
Fig. 52: Helene Sacco. Timbé do 

 
Fig. 53: Helene Sacco. Meleiro/SC, 
2008. 
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Deleuze observa que, na obra La 

Recherche du temps perdu, o que importa não 

é o papel da memória, mas a “busca” que 

acontece a partir da memória involuntária, uma 

busca da verdade, uma redescoberta de um 

tempo transformada em aprendizado por um 

artista. O que me atraiu nessa leitura foi a 

forma de abordagem sobre a memória e seu papel, mesmo que secundário, na 

implicação com os signos essenciais e os signos da arte.  

Para Marcel Proust, o signo que é objeto de um encontro exerce sobre nós 

a violência. O acaso do encontro é que garante a necessidade daquilo que é 

pensado, só quando somos coagidos e forçados a pensar sobre o império de um 

signo é que podemos interpretar, decifrar, traduzir, encontrar o sentido. 

Walter Benjamin, ao falar da obra de Proust, La Recherche du temps perdu 

refere-se a ela como um “lugar tecido, construído com as colméias da memória, 

uma casa para o exame de seus pensamentos”104. Relembrar era erguer um lugar 

com imagens salvas, esta foi a fonte de sua criação.  Benjamin salienta que Proust 

não descreveu em sua obra uma vida como ela de fato foi, mas uma vida lembrada 

por quem a viveu. Ou seja, existe no movimento da relembrança sempre uma 

participação do imaginário, do lado ficcional e poético da criação. Proust reconstrói 

para si um mundo a partir de inúmeros lugares, minuciosamente, através das 

sensações que o corpo guardou e a infinidade de detalhes, suscitadas pela perda 

de referências no instante do despertar: 

 

Quando eu acordava assim, e meu espírito se agitava, sem sucesso, 
tentando saber onde eu me encontrava, tudo girava ao meu redor na 
escuridão: as coisas, os países, os anos. Meu corpo, entorpecido 
demais para se mover, procurava reconhecer, pela forma de seu 
cansaço, a posição de seus membros, para perceber a partir deles a 
direção da parede, o lugar dos móveis, para reconstruir e nomear o 
local em que se encontrava. Sua memória, a memória das costelas, 
de seus joelhos, de seus ombros, apresentava-lhe sucessivamente 
os vários quartos em que dormira, enquanto em torno dele 
rodopiavam nas trevas as paredes invisíveis, mudando de lugar 
conforme o cômodo imaginado. E antes que meu pensamento (...) 
tivesse identificado o aposento (...), ele – meu corpo – lembrava-se, 
de cada quarto, do tipo de cama, do lugar das portas, de como a luz 
do dia entrava pelas janelas, da existência de um corredor, com o 

                                                 
104 BENJAMIN, Walter. O narrador, op. cit.  p.38. 

 
Fig. 54: Helene Sacco. Criciúma/SC, 
2009. 
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pensamento que tivera ao adormecer e que reencontrava ao 
despertar.105 

 
 

Gilles Deleuze salienta que “só através dos signos da arte que se pode 

chegar às essências”.106 A essência revelada numa obra de arte é uma diferença, a 

Diferença última e absoluta.107 Para Marcel Proust, a diferença é uma diferença 

interna, uma diferença qualitativa decorrente da maneira pela qual encaramos o 

mundo, diferença que, sem a arte, seria o eterno segredo de cada um de nós. 

“Cada sujeito exprime o mundo de um certo ponto de vista. Mas o próprio ponto de 

vista é a diferença, a diferença interna e absoluta.”108 

A essência é a qualidade última no âmago do sujeito, mas essa qualidade é 

mais profunda do que o sujeito, é de outra ordem: “Qualidade desconhecida de um 

mundo único”. Não é o sujeito que explica a essência, é antes a essência que se 

implica, se envolve, se enrola no sujeito. Mais ainda: enrolando-se sobre si mesma 

ela constitui a subjetividade. Não são os indivíduos que constituem o mundo, mas 

os mundos envolvidos, as essências, que constituem os indivíduos. A essência não 

é apenas individual, mas é individualizante.109 Ela constrói a singularidade. 

Contudo, Deleuze, ao analisar La Recherche du temps perdu, não fala das 

essências originais contidas em um personagem, mas sim em um estado muito 

mais profundo e particular, tão conhecido de Proust: o sono. Deleuze atribui a esse 

estado uma característica existente no momento de criação, que para os artistas 

talvez pareça familiar: 

 

“Quem dorme mantém num círculo em torno de si o fio das horas, a 
ordem dos anos e dos mundos”, essa maravilhosa liberdade que só 
cessa ao despertar, quando se é coagido a escolher segundo a 
ordem do tempo “redesdobrado”. Do mesmo modo, o sujeito artista 
tem a revelação de um tempo original, enrolado, complicado na 
própria essência, abarcando de uma só vez todas as suas séries e 
suas dimensões. Aí está o sentido da expressão “tempo 
redescoberto”.110 

 
 

 Parece que cabe ao artista percorrer um espaço indefinido, infinito, 

obscuro, esse lugar que é nós mesmos, como alguém que se lança à procura de 

                                                 
105 PROUST, Marcel. apud, BENJAMIN, Walter . Passagens, 2007. p.448. 
106 DELEUZE.Gilles. Proust e os signos, 2006, p.38. 
107 Ibidem., p.39. 
108 Ibidem., p.40. 
109 Ibidem., p.41. 
110 Ibidem., p.43. 
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um tesouro. Talvez essa analogia não esteja tão errada, pois sabemos o quanto 

valorizamos uma ideia nova, uma nova descoberta, uma nova invenção. 

No livro A invenção de si e do mundo, Virgínia Kastrup nos deixa clara a 

afinidade que a invenção possui com a descoberta de um tesouro. “Inventa-se um 

tesouro porque decidiu-se cavar num determinado lugar, com base em lendas, em 

tradições, numa convicção subjetiva. Mas se cavando, se encontra, o que se 

encontra existe objetivamente”.111 O que foi feito, inventado, dificilmente pode ser 

desfeito. 

“Invenção” etimologicamente deriva da palavra latina invenire, que significa 

“encontrar relíquias, restos arqueológicos”112. Podemos perceber que essa palavra 

indica um caminho a ser seguido. Segundo Kastrup, a invenção: 

 

Implica uma duração, um trabalho com restos, uma preparação que 
ocorre no avesso do plano das formas visíveis. Ela é uma prática de 
tateio, de experimentação, e é nessa experimentação que se dá o 
choque, mais ou menos inesperado, com a matéria. Nos bastidores 
das formas visíveis ocorrem conexões com e entre os fragmentos, 
sem que esse trabalho vise recompor uma unidade original, à 
maneira de um puzzle. O resultado é necessariamente imprevisível. A 
invenção implica o tempo. Ela não se faz contra a memória, mas com 
a memória, como indica a raiz comum à invenção e inventário.113 

 

Criei a Casa-movente [A1∞[ redescobrindo minha história, inventariando 

lugares e objetos do passado e do presente durante as deambulações. A busca por 

cada objeto no presente tornou-se material de construção da casa, e foi também a 

busca de algo extraviado em mim. Encontrar essas pequenas peças fragmentos de 

vida foi construir essa casa, ao reconstruir todas as outras, e, como já mencionei, 

uma redescoberta de um tempo transformada em aprendizado. 

Reconstruir à maneira de um puzzle de que não se conhece jamais a 

imagem original, uma peça pede outra, encaixa outras tantas, mas por sua 

possibilidade de extensão infinita não chega a fechar o jogo e revelar uma única 

imagem - parece sempre se manifestar pela multiplicidade, parece comprovar que 

sempre faltará uma parte de nós. 

 
 
 
 
                                                 
111 KASTRUP, Virgínia. A invenção de si e do mundo. 1999, p. 28. 
112 STENGERS,  apud KASTRUP, Virgínia, Ibidem., p.27. 
113 Idem, p.27. 
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3.2 - DA CONSTRUÇÃO DE SENTIDO 
 

 

Quem somos nós, quem é cada um de nós senão 
uma combinatória de experiências, de informações, 

de leituras, de imaginações? Cada vida é uma 
enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de 

objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo 
pode ser remexido e reordenado de todas as 

maneiras possíveis. 
Ítalo Calvino 

 

Dou continuidade à tentativa de responder à pergunta de meu colega, 

aproximando-me agora de alguns exemplos de construções em arte. Para iniciar, 

tomo como base um trabalho de Elida Tessler, chamado Doador, obra exposta na II 

Bienal do Mercosul em 1999. Muitos fatores me interessam nessa obra, um deles é 

a presença de objetos do cotidiano e a reativação destes pela obra de arte, mas 

não só isso, essa reativação se dá pela construção de um lugar, um corredor, um 

lugar-outro, um lugar especial. 

Doador traz a medida exata da 

distância do apartamento da artista até o 

apartamento do seu avô falecido, traz a dor, 

que é o dispositivo desencadeador da 

construção do lugar, como uma alegoria à 

transitoriedade e à perda. Esse corredor, ou 

melhor este “entre” que Elida nos expõe, é 

um intervalo entre os dois lugares, os dois 

apartamentos, um interstício, ponte que, ao 

ligar as duas extremidades, faz surgir um 

lugar-outro que passa a existir na 

experiência com a obra. 

A construção não cessa no âmbito 

da reconstrução do lugar vivido, ou pela 

repetição das medidas que se abrem à uma experiência direta com o corpo, ela se 

dá sobre a relação dos objetos com esse lugar especial de passagem, lugar 

 
Fig. 55: Elida Tessler. Doador. 
Expososição: Apropriação/coleções 
Santander Cultural.Porto Alegre/RS, 1999. 
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também transitório, lugar por onde vemos uma série de objetos em desuso, 

abolidos pelo tempo que também passou. Passagem no tempo, passagem no 

espaço. Doador agrupa uma série de objetos com o sufixo dor (abridor, prendedor, 

liquidificador...) que também nos oferecem mais uma vez uma construção 

minuciosa que agora se apresenta através das palavras e de seus desdobramentos 

semânticos, que por meio da linguagem também abrem-se, por que não, para 

infinitos, pois cada um que passa por esse lugar construído pela artista, faz 

desdobrar, em sentidos, evocações e lembranças.  

Tal como o sentido da palavra 

metáfora para Certeau: transporte. Pois 

se trata de objetos do cotidiano, aqueles 

com quem compartilhamos os nossos 

espaços, na nossa banal cotidianidade, 

entre nossos êxitos e fracassos. Elida 

nos lembra que objetos também têm 

limite de vida, se esgotam, fracassam, 

quebram, mas ainda assim são 

testemunhas de uma vida comum, e que 

por serem comuns, ordinários, são 

também extraordinários, pois nos falam a 

cada um de nós, carregam uma pseudo-alma doada pela posse ou uso, basta não 

vê-los como meros objetos utilitários, mas testemunhas de um tempo que sempre 

passa. 

Essa construção também expõe um programa, um processo, um tempo 

vivido antes da obra pronta, que contou com a doação destes inúmeros objetos por 

amigos da artista. É um processo que poderia ter tido continuidade infinita, não 

fosse tanta dor e, diante dela, talvez por sabedoria, intuição e necessidade, ter-se 

estabelecido um percurso, um trajeto, uma medida, um limite: dez metros. 

Ao observar o corredor de Elida, sua ponte para infinitos lugares, e apreciar 

sua engenhosa invenção, recordo-me de Cidades Invisíveis114, de Italo Calvino, na 

passagem em que Marco Polo apresenta a Kublai Khan uma ponte. Khan pergunta 

qual é a pedra que sustenta a ponte, e Marco Polo responde que não é esta ou 

aquela pedra que sustenta a ponte, mas sim o arco, e Khan, entusiasmado em 
                                                 
114

 Ítalo Calvino. Cidades Invisíveis. p.79. 

 
 
Fig. 56: Elida Tessler. Doador, detalhe, Porto 
Alegre/RS. 1999. 
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demasia, redirige o foco para o arco da ponte, como se fosse o arco todo o segredo 

do sucesso, e o sábio Marco Polo conclui dizendo que sem pedras o arco não 

existe. 

Então, pode-se dizer que se 

sentindo afetado, atravessado por 

algo, é que um artista produz, algo o 

faz mover e fazer a construção. O 

processo de trabalho é fundamental na 

obra de um artista, ali se veem 

coexistências entre arte e vida. Sem 

as perdas, sem a sensação implícita 

da transitoriedade, sem os dez metros 

de dor, o corredor não existiria, mas 

retirem-se os 270 objetos-pedras que 

Elida recolheu e montou tão 

minuciosamente, e não existiria a 

ponte, o seu corredor. Não existiriam 

as implicações semânticas, os infinitos, e não existiriam o trajeto, a passagem, o 

lugar, a construção: o Doador. Nada existe isoladamente, tudo se constrói na 

relação entre vida-criação-construção-obra-público. 

Esse aspecto lembra-me 

do trabalho de Felix Gonzales 

Torres chamado Placebo, uma 

grande pilha de milhares de balas, 

acessíveis ao público, que podia 

as levar, ingerir e digerir, fazendo 

com que nessa interação a dor do 

artista desaparecesse junto com a 

crescente invisibilidade da obra que era paulatinamente desconstruída. “Fiz este 

trabalho porque precisava fazê-lo”115, disse Felix Gonzales Torres.  

Nada existe isoladamente, nem a obra de arte, que sem o público perderia 

o seu sentido de existir e muitas vezes de acontecer. Existe uma parcela de criação 
                                                 
115 Felix Gonzales Torres. Ser um espião. Entrevista de Robert Storr com Felix Gonzalez Torres, publicada 
originalmente na Art Press, em Janeiro de 1995. Pág. 24-32. Fonte: site da web: wwwqueerculturalcenter.org. 
Tradução Maria Helena Bernardes. 

Fig. 57: Elida Tessler. Doador, Porto Alegre/RS. 
1999. 

 

Fig. 58: Felix Gonzales Torres. Untitled –Placebo, 1993. 
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que é sempre destinada ao público, construção que cabe a ele continuar. Podemos 

lembrar de Marcel Duchamp no seu célebre texto O Ato Criador, em que apresenta 

um conceito muito importante: o coeficiente artístico. É uma relação aritmética entre 

o que permanece inexpresso, embora intencionado, e o que é expresso não 

intencionalmente. A obra também resulta da probabilidade de descompassos entre 

as duas partes: artista e público. 

Segundo Paula Braga, tomando como reflexão as obras de Oiticica, no 

“além-participação, o espectador interessa como possibilidade de invenção infinita, 

pois cada mundo subjetivo provê “fragmentos” diferentes para a inveção, a serem 

misturados com os fragmentos do artista-propositor”.116 Aqui podemos novamente 

lembrar dos desdobramentos de Doador, de Elida Tessler. 

Para Hélio Oiticica, executar uma proposição é fundamental, é colocá-la à 

prova, fazê-la acontecer; possibilitar onde propor a experiência é dar sentido às 

proposições: 

Para mim o conceito é uma etapa, como o sensorial, o ambiental 
etc. Que no fundo são conceitos também; o que acho ruim quando o 
conceito é tratado como objeto-fim artístico, é que passa a ser 
redundante, fechando-se em si mesmo [...] eu quando faço um 
projeto é para ser construído mesmo; não me satisfaz o 
reconhecimento da possibilidade do mesmo.117 

Creio ter encontrado aqui a resposta para o colega. Criar, construir e 

apresentar, colocar para e na relação com o público são etapas do processo de 

criação-construção da obra. Torna-se imprescindível vivenciá-las, para realmente 

dar-lhes vida “real”, do contrário tudo se encerraria. 

Retomando as obras Placebo, de Felix Gonzalez Torres, e Doador, de Elida 

Tessler, como obras que se originam de uma dor que é construtora ou depuradora, 

uma dor que ergue um testemunho, insiro nesta reflexão a obra de Oiticica 

chamada Cara de Cavalo118, realizada em 1966, em Homenagem ao Anti Herói 

Anônimo. Em um de seus textos com cunho mais utópico, social e ético, chamado 

“O HERÓI ANTI-HERÓI E O ANTI-HERÓI ANÔNIMO”, de 1968, ele diz: “o meu 

                                                 
116 BRAGA, Paula. Conceitualismo e Vivência. In: Fios Soltos, 2008,  p. 262. 
117 OITICICA, Helio, apud BRAGA, Paula. Conceitualismo e vivência. In: Fios Soltos, p 261. 
118 OITICICA, Hélio. Madeira, fotografia, nylon (tela), acrílico, plástico e pigmentos, 1965. O artista fez uma 
homenagem à morte do amigo marginal, Cara-de-Cavalo, violento assaltante do Rio de Janeiro, como protesto 
contra execuções sumárias e a repressão da Ditadura. 
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modo de ver, ou melhor, a vivência que me levou a isso, foi o que defini numa carta 

ao crítico inglês Gay Brett: como um momento ético”. 119 

Oiticica manifesta com suas palavras 

a total proximidade entre arte e vida. Algo nos 

move, nos comove, levando-nos não só à 

criação, mas à construção da obra. Uma 

necessidade talvez de uma repetição que 

diferencie, que nos traga uma diferença, para 

que naquele momento não necessariamente 

de dor, mas de indignação, de tomada de 

consciência, possamos nos sentir 

participantes de fato do mundo, interferindo 

mesmo que minimamente. O existir da obra 

torna possível o diferir: só podemos ver o 

invisível e o indizível quando eles se agarram 

às coisas, tornado-as reais e carregadas de alma, sentido, assumindo o estatuto de 

objeto estético ou em experiências, ações poéticas que façam despertar. 

Nessa experiência de execução de uma obra de arte, o que nos resta da 

tentativa de vencer o jogo da criação, através da realização material da obra, e do 

trabalho direto com a matéria ao tentar encontrar a imagem do puzzle impossível? 

Respondo aqui através das palavras de Henri Bergson onde nos diz que: 

 

O pensamento que é apenas pensamento, a obra de arte que é 
apenas concebida, o poema apenas sonhado não custam muito; é a 
realização material do poema em palavras, da concepção artística 
num quadro ou numa estátua que demandam esforço. O esforço é 
penoso, mas é também precioso, mais precioso que a obra que 
resulta dele, porque graças a ele, tiramos de nós mais do que 
tínhamos, elevamo-nos acima de nós mesmos. Ora, esse esforço 
não seria possível sem a matéria: pela resistência que ela opõe e 
pela docilidade com que a podemos conduzi-la, ela é ao mesmo 
tempo obstáculo, instrumento e estímulo; ela experimenta nossa 
força, conserva-lhe a marca e provoca intensificação.120 

 

 

                                                 
119 Ver site Programa Hélio Oiticica, projeto do Itaú Cultural. 
http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cd_verbete=452
3&cod=145&tipo=2  
120 BERGSON, Henri, apud, KASTRUP, Virgínia. A invenção de si do mundo. 1999, p.226. 

 
Fig. 59: B33 Bólide Caixa 18 
Homenagem a Cara de Cavalo, 1965 
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A casa-movente, pensada como redescoberta da minha história, como 

mosaico de objetos que se abrem a lugares já vividos, aproxima vida e arte. Sendo 

máquina, funciona como um sorvedouro que atrai fragmentos dispersos no tempo e 

os reconstrói em forma de lugar, por se tratar de uma organização de espaços 

infinitos. Recolher fragmentos, dar forma à experiência através do contato com a 

matéria é provocar intensificação e assim construção de sentido. 
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3.3 - CONSTRUIR, HABITAR: 
 o lugar como articulador de espaços 

 
 
 
 

Por esses portos eu não saberia traçar a rota nos mapas, 
nem fixar a data da atracação. Às vezes, basta-me uma 

partícula que se abre no meio de uma paisagem 
incongruente, um aflorar de luzes na neblina, o diálogo de 

dois passantes que se encontram no vaivém, para pensar que 
partindo dali construirei pedaço por pedaço a cidade perfeita, 

feita de fragmentos misturados com o resto, de instantes 
separados por intervalos, de sinais que alguém envia e não 
sabe quem capta. Se digo que a cidade para qual tende a 

minha viagem é descontínua no espaço e no tempo, ora mais 
rala, ora mais densa, você não deve crer que pode parar de 

procurá-la. Pode ser que enquanto falamos ela esteja 
aflorando dispersa dentro dos confins do seu império; é 

possível encontrá-la, mas da maneira que eu disse.  
Ítalo Calvino 

    
 
 

Nesse desejo de construção, recorro à origem da palavra arquitetura, que 

vem do grego arché (αρχή) e significa "primeiro" ou "principal", algo "a mais" ou 

"maior", ἀρχή é também origem. Seria um princípio que deveria estar presente em 

todos os momentos da existência de todas as coisas; no início, no desenvolvimento 

e no fim de tudo. Princípio pelo qual tudo vem a ser. A fonte ou origem, vista como 

foz é o permanente sustento ou substância de todas as coisas. Arché é a origem, 

mas não como o que ficou no passado e sim como aquilo que, aqui e agora, dá 

origem a tudo. E tékton - τέχνη -, que significa "construção", refere-se à arte ou à 

técnica de projetar e edificar o ambiente habitado pelo ser humano. Arquitetura 

seria, então, alguma coisa além do prédio físico (tecton), algo que “materializaria” 

toda uma carga de experiências, sentimentos e ideias, seria um espaço vivo, 

prenhe, experiencial e sobretudo humano, um espaço carregado de essência. 

Martin Heidegger nos fala de um sentido especial de construção também 

diferente do usual, durante a conferência Construir-Habitar-Pensar, proferida no 

Darmstädter Gespräch, em 1951, para os arquitetos destinados a reconstruir as 

cidades alemãs do pós-guerra. Frente a um contexto de utilitarismo e uma 

concepção de mundo que se apoiava na fé em um futuro de progresso que poderia 

dar sentido as ações presentes, Martin Heidegger contrapõe uma crítica radical, 

propondo aos arquitetos uma volta às raízes, à origem, fazendo com que 
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percebessem que mais importante que construir é saber o por que construir, ou 

seja, é necessário, primeiro, interrogarmo-nos sobre o sentido de nossas ações. 

Qual o significado original de nossas ações.  

Bauen, construir, aproxima-se originalmente com habitar: Prestemos 
atenção ao que a língua, através da palavra bauen diz, e 
perceberemos  três aspectos: 1.Construir é propriamente habitar. 
2.Habitar é a maneira como os mortais estão sobre a terra. 
3.Construir, enquanto habitar, é empregado no sentido de construir, 
cuidar, cultivar, e erigir edificações. Assim, cuidar seria o caráter 
fundamental do habitar. 121 

Para Heidegger, o construir estaria ligado ao existir de forma aproximada à 

vida, pensando a relação que esse habitar enquanto construir abarca e envolve o 

mundo. O seu construir parte da quadratura terra e céu, divinos e mortais, e é a 

partir dela que é possível abrir espaços com lugares fundados. A essência do 

construir é deixar-habitar. A plenitude da essência é o edificar lugares mediante a 

articulação de seus espaços. As coisas construídas são aqui pensadas como o 

fundamento e a edificação dos lugares e, consequentemente, dos espaços. Estes 

últimos são propiciados, produzidos e articulados pelos primeiros. 

A ponte – conceito que utilizo para unir espaço nômade e sedentário na 

pesquisa – é uma “coisa”, não como um objeto, seja de produção ou de simples 

representação. Ela é uma “coisa” à medida que e enquanto coisifica, no sentido de 

reunir e recolher, numa unidade, as diferenças. Assim, “fazendo-se coisas, as 

coisas des-dobram um mundo, mundo em que as coisas perduram, sendo a cada 

vez a sua duração. Fazendo-se coisas, as coisas dão suporte a um mundo”. 122 

Vemos que, a partir dessa perspectiva, Heidegger propõe este construir como 

habitar, não como um espaço fechado, mas como uma construção de caráter 

transicional: uma ponte. Nosso construir, nosso habitar é que nos traz ao mundo e 

possibilita a vida. 

Heidegger aponta para essa capacidade de o lugar ligar-se a vários outros 

e, assim, tornar possíveis não só as coisas, mas o próprio espaço. Um lugar então 

se mostra como a “origem”, ou a essência, de diferentes espaços. Em cada um 

desses espaços que se somam configuram-se ainda outros lugares, próximos ou 

distantes da coisa construída como a “coisa-lugar”. Podemos dizer que os 

                                                 
121 ABALOS, Iñaki. Heidegger em seu refúgio: a casa existencialista. In: A boa vida: Visita guiada as casas da 
modernidade. Barcelona: Ed. Gustavo Gili, 2003,p. 46. 
122 HEIDEGGER, Martin. A caminho da linguagem. Tradução de Márcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis, 
RJ: Vozes; Bragança Paulista, SP: Editora Universitária São Francisco, 2003, p. 178. 
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diferentes espaços se originam de construções: dos seres humanos aos lugares e, 

através destes lugares, aos espaços, tudo se manifesta no habitar, ou melhor, o ser 

habita nas coisas. O ser é que dá sentido às coisas. Para o filósofo, as coisas são 

lugares que propiciam espaços. Construir é edificar lugares. Por isso, construir é um 

fundar e articular espaços. 

Contudo, os espaços que percorremos diariamente são “arrumados” pelos 

lugares, cuja essência se fundamenta nesse tipo de coisa que chamamos de coisa 

construída. O pensamento também é capaz de construir, só depende da forma de 

pensar e viver os lugares: 

Se agora lembrássemos em pensamento da antiga ponte de 
Heidelberg, esse levar o pensamento a um lugar não é meramente 
uma vivência das pessoas aqui presentes. Na verdade, pertence à 
essência desse nosso pensar sobre essa ponte o fato de o 
pensamento poder ter sobre si a distância relativa a esse lugar. A 
partir desse momento em que pensamos, estamos juntos daquela 
ponte lá e não junto a um conteúdo de representação armazenado 
em nossa consciência. Daqui podemos até mesmo estar bem mais 
próximos dessa ponte e do espaço que ela dá e arruma do que 
alguém que a utiliza como um meio indiferente de atravessar os 
espaços e, com eles, “o” espaço, já sempre encontramos um espaço 
na de-mora123 dos mortais.124 

 

Esse estado transicional, esse estar “entre” se configura por uma ação 

direta no mundo, e essa ação se dá diante de uma prática, diante de uma 

experiência. Essa passagem se efetua não só na experiência concreta, mas 

também nas evocações. 

Podemos pensar neste sentido também em todos os lugares criados na 

literatura, em exemplos como Marcel Proust e Georges Perec. Lugares criados por 

evocações de experiências em lugares específicos no mundo e reconstruídos em 

criações de lugares imaginários, lugares ficcionais feitos de pedaços extraídos de 

realidade e lembrança. No caso de Marcel Proust a cidade de Combray, no caso de 

Georges Perec a cidade de W, cidades inventadas para fechar lacunas da 

memória, dar sentido aos fragmentos dispersos.  

Vemos que o construir é também um edificar de lugares lembrados. Por 

isso, construir é um fundar e articular de espaços.  Se habitar é construir, pensar o 

                                                 
123 Esse termo de-mora indica um tempo de experiência, não um tempo cronológico, medido, mas um tempo 
que surge da permanência, um tempo sedentário. Heidegger nos fala de um viver existencial pautado na 
liberdade individual, na responsabilidade e na subjetividade do ser humano. 
124HEIDEGGER, Martin.  Ensaios e conferências. 2ª. ed. Tradução de Emmanuel Carneiro Leão; Gilvan Fogel; 
Marcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001, p.136. 
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tipo de construção é fundamental para se chegar numa verdadeira habitação. O 

sentido de habitar de Heidegger é inspirado no poema de Höderlin “... O homem 

habita no poeta...” na tentativa de explicar sua ideia do verdadeiro habitar. 

Lembramo-nos que para o filósofo o importante é o construir como um cultivar, um 

criar que visa o habitar. 

 
Habitar será então, neste caso, a finalidade que preside toda a 
construção. Habitar e construir estão um e outro na relação do fim e 
do meio [...] Ser homem é: estar sobre a terra como mortal, isso quer 
dizer: habitar. [...] Produzir é construir. Por isso as verdadeiras 
construções imprimem suas marcas sobre a habitação.125 

 

Aqui vemos o quanto o construir está voltado a formação da singularidade. 

Quando Höderlin fala em habitar ele dirije sua atenção a condição humana. Martin 

Heidegger parte desta definição para argumentar que é no construir enquanto um 

produzir, um realizar que repouza na poesia. 

 

Nos encontramos assim sobre uma dupla exigência: pensar o que 
nós chamamos de existência do homem a partir da habitação, depois, 
pensar o ser da poesia como um construir, talvez como o construir 
por exelência. Se nós falarmos em direção à escência da poesia, nós 
chegaremos à essencia da habitação. 126 

 

Em Michel de Certeau podemos observar como se estabelece essa relação 

de ponte, ou estado “entre”, para pensar o lugar. Na verdade ele inicia sua reflexão 

sobre espaço e lugar utilizando o sentido que a palavra metáfora tem no grego 

antigo: trasporte. Assim são também para ele as lendas locais, as narrativas, são 

clareiras que se abrem, lugares que passamos a habitar, ou seja, existem um 

formar, um construir implicados: 

 
Estamos ligados a este lugar pelas lembranças. (...) Os lugares são 
histórias fragmentárias e isoladas em si, dos passados roubados à 
legibilidade por outro, tempos empilhados que podem se desdobrar, 
mas que estão ali antes como histórias à espera e permanecem no 
estado de quebracabeças, enigmas, enfim, simbolizações 
enquistadas na dor ou no prazer do corpo.127 

 

                                                 

125 HEIDEGGER, Martin, apud LEÃO, Heloisa Helena. In: A arte o homem e o habitar como construir um 
mundo. Cogito-estudos: Revista eletrônica de filosofia. Programa de Pós-graduação em Filosofia – PUC- São 
Paulo, volume 2, número 2, texto09_22, p.64-75. Julho/dezembro de 2005. Disponível em: www. 
Pucsp.br/pos/filosofia/pragmatismo/cognitio_estudos/congnitio_estudos.html  
126 HEIDEGGER, Martin, apud, LEÃO, Heloisa Helena. 2005. Idem.. 
127 CERTEAU, Michel de. A invenção do cotidiano. op. cit., p.189. 
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Segundo ele, algo “memorável é aquilo que se pode sonhar a respeito do 

lugar”, e sobre este lugar palimpsesto “a subjetividade se articula sobre a ausência 

que à estrutura como existência e a faz “ser aí” (Dasein). Este “ser aí” só se exerce 

e se articula nas práticas do espaço, em maneiras de um passar a outro”.128 O 

espaço é este lugar praticado, é portanto uma configuração instantânea de 

posições. Implica uma indicação de estabilidade. “[...] O espaço estaria para o lugar 

assim como a palavra quando falada, isto é, quando é percebida na ambiguidade 

de uma efetuação”.129 O lugar praticado é o espaço em vias de acontecer, um lugar 

em construção. 

Vemos que a arte desde os anos 60 vem radicalizando a aproximação entre 

arte e vida, abordando as questões do espaço. Segundo Miwon Kwon, talvez esse 

interesse exponha a importância do “sentido de lugar como componente geográfico 

da necessidade psicológica de pertencer a algum lugar, seria uma forma de 

antídoto a alienação predominante.”130 A autora acredita que provavelmente o site 

specific preserve histórias represadas, e assim ajude a dar uma maior visibilidade a 

grupos e questões marginalizadas, ao iniciar a descoberta de espelhos de lugares 

tão ignorados.131 

Gilles Deleuze em Conversações, nos revela que essa demarcação no 

território do sujeito: 

 
É a descoberta de um pensamento como processo de subjetivação: é 
estúpido ver aí um retorno ao sujeito, trata-se da constituição de 
modos de existência ou, como dizia Nietzsche, a invenção de novas 
possibilidades de vida. A existência não como sujeito, mas como obra 
de arte; esta última fase é o pensamento do artista.132 

 
 

Na presente pesquisa parto do que entendo como meu lugar, o lugar do eu 

e as relações que estabeleço com o entorno, o lugar que me recebe, me abriga e 

que também me expoõe. Determino então o ponto da perspectiva que se expressa 

marcada pela narração de um sujeito e lugares específicos na contrução de um 

território que chamo de objeto-lugar Casa-movente [A1∞[. 

 

                                                 
128 Ibidem, 190. 
129 Ibidem, 202. 
130 KWON, Miwon. One Place after another: site specific art and locational identi. MIT PRESS, 2004. p.158. 
Tradução Livre de: “sense of place is ‘the geographical component of the psychological need to belong 
somewhere, one antidote to a prevailing alienation” 
131 Ibidem, p. 53. 
132 DELEUZE, Gilles. Conversações. Rio de Janeiro: Ec. 34, 1992, p.120. 
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3.4 - O LUGAR E AS FORMAS DO VIVER 

 

 

Vivemos em alguma parte: em um país, em 
uma cidade daquele país, em um bairro 

daquela cidade, em uma rua daquele bairro, 
em um imóvel daquela rua, em um 

apartamento daquele imóvel.  
Georges Perec 

 

 

Como já havia apontado, a Casa-movente traça uma ponte entre nômades 

e sedentários, e essas extremidades configuram formas de viver bastante distintas, 

não só na forma de construção e apropriação do território, como todo um universo 

de objetos criados para a formação de um viver. 

Traz consigo uma horta nômade que já expõe de saída o paradoxo e em 

seu entorno abriga em gavetas transformadas em floreiras com ervas e temperos. 

Junto a pia-escrivaninha, além dos talheres e canetas para desenho, reserva uma 

gaveta ainda, num compartimento bem à frente. Neste encontram-se sementes de 

todo tipo, para vários solos, para um viver nômade-sedentário.   

Segundo Francesco Careri, a divisão entre nômades e sedentários remonta 

ao início da civilização humana, ainda antes de Cristo. Certamente está relacionada 

ao fim da era glacial, pela possibilidade de permanecer nos locais e principalmente 

de cultivar a terra e criar animais. O autor aponta que existe uma generalização 

acerca dessas definições, a que toma os sedentários como os habitantes das 

cidades e, portanto, os grandes construtores do mundo, e os nômades como os 

habitantes dos espaços desertos e vazios e, assim, os formadores de uma 

anarquitetura. 

Careri revela a origem dessa divisão quanto à relação com espaço, ao 

contar a lenda de Caim e Abel, em que um era responsável pelo cultivo da terra, e 

outro, pelo pastoreio. Caim, então, tinha a propriedade de toda a terra, e Abel, a de 

todos os seres vivos. Nessa divisão, não se considerou o limite de um amor 

fraternal, visto que os seres vivos necessitam da terra para sobreviver e mover-se, 

e inicia aí a famosa disputa. Caim, que é considerado o Homo Faber, o homem 

“que trabalha e que se apropria da natureza com o fim de construir materialmente 

um novo universo artificial”, mata Abel, que pode ser considerado o Homo Ludens. 
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Nesse grave episódio, Caim é condenado à condição de eterno errante. “Quando 

lavrares a terra ela não te dará frutos, e andarás por ela como fugitivo e errante”. 

Pode-se ver aqui a origem de todo o preconceito concedido aos nômades.133 

O nômade, o Homo Ludens, 

traz o modo de viver que foi tão 

reivindicado pelos Situacionistas como 

o “homem que joga e que constrói um 

sistema efêmero de relações entre a 

natureza e a vida”.134 

O encontro do nômade com o 

sedentário situa-se na cidade. 135 

Mesmo que o nômade cause 

estranhamento e perturbação à vida 

de um sedentário é ele o nômade que 

trará a cidade o prazer da troca e da 

novidade, nas festas, como feirante, no circo, e em muitas funções que os 

sedentários carecem.  

No séc. XVIII quando se expande a indústria e o comércio, nascem também 

os aventureiros, os cavaleiros andantes, nômades que se lançam ao infinito, assim 

como os piratas a procura de lucros incertos. Esses acontecimentos são a raiz da 

viagem ideal, como a de Jan-Jacques Rousseau como caminhante solitário, onde 

um mundo de descobertas se revelam nas experiências, até nas coisas mais 

simples e banais. 136 

No livro Espécies de Espaços de Geoges Perec, ele cita uma passagem 

que relata a criação e construção de um lugar-movente para abrigar Raymond 

Roussel nas suas expedições. O lugar idealizado pelo autor de Impressões da 

África (1910) era uma casa-movente de 9m por 2,30 de largura, com calefação, 

dormitórios que se transformam durante o dia em escritório ou sala, com cozinha e 

ainda mais um cômodo para abrigar os 3 funcionários que viajavam junto às 

expedições. Foi projetada para percorrer 3.000 quilômetros, da Suíça ao Alasca, 

                                                 
133 CARERI, Francesco. Walkscapes. El andar como practica estética. Barcelona: Gustavo Gilli, 2005, p.30. 
134 CARERI, Francesco. Ibidem, p.32. 
135 PIAGEAT, Jean-Paul. Errants, Nômades, Voyageurs. Ctálogo da exposição no Centro Georges Ponpidou. 
Junho/setembro 1980, p.03 
136 Ibidem, p.04. 

 

Fig.60: Carruagem nômade inteiramente em 
madeira, Altai, séc. V-IV a.C. Fonte: DELEUZE e 
GUATTARI, Mil platôs n5. 
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contava com freios a motor e poderia chegar até 40 km por hora. Um lugar movente 

para desbravar o mundo. “(...) no que ficou pronta, a caravana partiu (...) Cada tarde 

o senhor Roussel trocava de horizonte.”137  

Para esses aventureiros uma vasta gama de objetos se transforma e se 

adapta para serem facilmente transportados, são a origem de um linha de objetos 

apropriados para acampamento. Como Piageat argumenta, talvez todas essas 

transformações possibilitaram que através do mundo dos objetos móveis se 

permitisse toda transgressão, ruptura ou, pelo menos,  se colocasse entre 

parênteses o que era instituído.  

 

   

Fig. 61: Mala-cama. França, 1900. Fonte: 
Errants, Nômades, Voyageurs. Ctálogo da 
exposição no Centro Georges Ponpidou. 

Fig. 62: Charrete desmontável, França, 1910. 
Fonte: Errants, Nômades, Voyageurs. Ctálogo da 
exposição no Centro Georges Ponpidou. 
 

E o espaço dos sedentários? Este também sofreu muitas transformações, 

que também acabaram revelando através dos objetos e lugares a transformação do 

homem. 

Em Experiência e Pobreza, Walter Benjamin já apontava a gradual 

substituição da opacidade da experiência pelo estatuto da transparência, regida 

pela nova sociedade industrial que se engendrava. Benjamin apresenta essa 

mudança através de seu impacto nos modos de viver. O autor nos oferece essa 

reflexão sob a forma de uma “imagem”: o quarto burguês do século XIX, onde, além 

                                                 
137 PEREC, Georges. Espécies de Espacios. Ed. Montesinos 4ª ed. 2000,  p. 132. 
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do aconchego, a presença do dono é tão presente que a impressão mais forte, 

segundo o autor, exprime-se na frase: “Não tens nada a fazer aqui”. Não temos 

nada a fazer ali, pois “não há naquele espaço um único ponto em que seu habitante 

não tivesse deixado seus vestígios”.138  

Ao defender esse "interior" marcado pela presença do dono, repleto de 

vestígios dos habitantes, Benjamin dá como exemplo da modernidade cenas de 

Scheerbart, dizendo que “seus concidadãos eram acomodados conforme sua 

imagem em casas de vidro, ajustáveis e móveis”. O autor ainda descreve o vidro, a 

partir de características simbólicas, como duro e liso, ao qual nada se fixa, frio e 

sóbrio, sem aura, inimigo do mistério, da propriedade, e ainda cita o grande 

romancista André Gide, que disse certa vez: “cada coisa que possuo se torna opaca 

para mim”.139 Vemos que para Benjamin a experiência também partia de uma forma 

de habitar que se relaciona com o universo interior do lar, e é nesse ambiente que 

ele vê refletidas as primeiras mudanças acerca do estatuto do sujeito na 

modernidade.  

 

 

 

Fig. 63: Quarto burguês, 1896. Fonte: Adrian Forty, in: objetos do desejo, p. 116. 
 

                                                 
138 BENJAMIN, Walter. Experiência e Pobreza. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e 
História da Cultura. São Paulo: Ed. Brasiliense,1994. p. 117. 
139 Idem. 
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Na década de 60, o artista americano Dan Graham (1942) desenvolve uma 

obra que para muitos à época representava um levantamento sociológico pautado 

nas formas de viver e habitar numa cidade. Casas para América era um tipo de 

ensaio formado por fotos e textos cuja elaboração visava a uma publicação 

impressa.  

 

O trabalho constitui-se de uma série de trinta e quatro blocos de tamanho 

similar, organizados em seis colunas verticais, três por página da publicação. Neles 

vemos um levantamento de propaganda imobiliária, textos e uma lista de desenhos 

de variadas casas à disposição, além de uma lista com o resultado de uma 

pesquisa das preferências e rejeições dos clientes masculinos e femininos. Trazia 

 

Fig. 64: Cama dobrável para criados, 1896.  Fonte: Adrian Forty, in: objetos do 
desejo, p. 117. 

          

Fig. 65: Dan Graham. Casas para a América 1966-67. Texto impresso e fotografias sobre 
cartão, dois, painéis 101 x 76 cada. 
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também os estilos de casas, em desenhos e fotografias de detalhes exteriores, os 

tipos de habitação mais reduzida e suas características, e ainda blocos em que 

Graham elabora uma lista de lojas com descontos onde o futuro consumidor pode 

comprar os bens duráveis das Casas para a América. Segundo Thomas Crow, 

Graham “revela a condição industrializada e segmentada até mesmo da vida 

doméstica contemporânea, dando luz à principal e essencial razão por trás da crise 

do modernismo”.140 Para o artista, o “modernismo institucionalizado funciona como 

parte de uma máscara ideológica a serviço de uma ordem social manipuladora e 

incapacitante”. 141  

Com a modernidade, inicia-se toda uma reordenação nas formas de viver 

baseadas numa família-tipo, onde já se percebiam a redução desta e o crescente 

aparecimento da forma individual de viver: o solteiro. As cidades se organizam por 

zonas de trabalho, zonas residenciais e industriais. Os condomínios fechados 

passam a ser um modo de vida que garante a segurança nas cidades, novas casas 

e novos mobiliários surgem para o indivíduo que circula superficialmente por entre 

esses espaços.  

É possível lembrar de uma série de objetos que faziam parte de nosso 

cotidiano, que em função das transformações nos modos do viver e habitar foram 

pouco a pouco se tornando obsoletos e desaparecendo. Um exemplo desses 

“desaparecimentos” é a mesinha de telefone que abrigava além do aparelho, uma 

gaveta para guardar a lista telefônica e o caderno de recados. Esse objeto também 

contava com um confortável assento para longas conversas, era de uma época que 

se conversava sem se mover, o objeto era o lugar da ação. Mas até os moventes 

desaparecem, como a mesinha de TV com rodinhas, que podia ser deslocada por 

entre os ambientes do lar e que acompanhava o desejo de conforto do dono ou as 

reuniões da família. 

         

Fig. 66: Mesinhas de telefone. Coleção de fotografias. 

                                                 
140 CROW, Thomas, apud WOOD, Paul. Arte Conceitual: Movimentos da Arte Moderna. São Paulo: Cosac & 
Naify, 2002, p.47. 
141 WOOD, Paul, Ibidem p.48. 
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 Os avanços tecnológicos, somado a popularização de objetos que eram 

considerados de difícil aquisição, destronaram os objetos que por épocas pareciam 

fundamentais no universo doméstico. Durante a pesquisa ficou claro que a forma de 

habitar transforma, adapta, cria e modifica os objetos que fazem parte do cotidiano 

do lar, e sempre foi assim. O que se questiona é o quanto essas transformações 

hoje se aceleram e se efetivam, em substituições mais pautadas no modismo do 

que no bem estar.  

Hoje vemos que o espaço doméstico e o espaço de trabalho começam a se 

fundir, sair de casa já não é tão necessário nem seguro. Vivemos sob um período 

de transição, remodelação dos modos de estar e habitar os lugares. Sites como o 

Second Life 142são um simulador da vida real em um mundo virtual totalmente 3D. 

Viraram “febre” nos últimos anos, pois o usuário pode se relacionar com pessoas de 

qualquer lugar do mundo, dentro deste mundo virtual. Lá se tem o corpo que quiser 

e vive-se num ambiente construído conforme os próprios desejos. “Nele, é possível 

também criar seus próprios objetos, negócios e até mesmo personalizar 

completamente seu avatar (indivíduo)”143. A divulgação do jogo na internet exclama 

como positiva a possibilidade de se viver uma segunda vida: “A liberdade que o 

jogo lhe dá é incrível, permitindo que você trace uma vida paralela à vida real, 

concretizando e realizando seus planos até então impossíveis de serem atingidos 

em nosso mundo”. Muitas perguntas me vêm à mente. E a nossa vida aqui, o que 

fizemos dela para depender da satisfação de uma segunda? E o nosso espaço? 

 
Fig. 67: Second Life. O Mundo. Site Second Life Brasil. 2009. 

                                                 
142 Second Life Brasil. Acesso em: www.secondlifebrasil.com.br. Acessado em: 07 mar. 2009. 
143 Idem. 
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Se moldamos o espaço assim como eles nos molda, vejamos o “cidadão” 

que a segunda vida celebra como o vencedor. O fundamento desse jogo está em 

“incentivar cada jogador a encontrar um meio de sobreviver, aprendendo e 

desenvolvendo ‘atividades lucrativas’, as quais irão refletir diretamente em seu 

poder aquisitivo dentro do jogo”. O Second Life “possui sua própria moeda, o Linden 

dollar (L$), que pode ser convertida em dólares verdadeiros, respeitando a sua 

cotação no dia corrente”144. O jogador que alcançar uma carreira de sucesso no 

jogo atinge assim o prêmio: a sua vida real! 

 
 

Fig. 68: Second Life. Cidade. Site Second Life Brasil. 2009. 
 

Na Casa-movente cada objeto adquirido nas deambulações, apropriações, 

tornou-se através da experiência real e concreta a matéria-prima da construção do 

objeto-lugar. A casa-movente então é como uma colcha de retalhos, com muitas 

camadas que se desdobram não só no que é apenas matéria, mas também em 

pensamento. Como a ideia da construção da casa surgiu de um modo particular de 

habitar145, em função de frequentes mudanças e reconstruções de lugares, para a 

construção da obra, pensei no que participava mais ativamente dessa construção: 

os objetos do cotidiano. 

Minha experiência como migrante, sempre de mudança para algum lugar, 

fez-me pensar no intermezzo, nos caminhos que se abstraíram em nossos 

deslocamentos. A experiência dos nômades e sua ligação extremada, aproximada 

com o espaço sempre me interessaram. Que tipo de experiência de espaço esse 

                                                 
144 Idem.  
145 A companhia dos objetos de lugar em lugar, denota que mesmo partindo de um viver burguês sedentário e 
sua relação com o cotidiano e os costumes domésticos, as desmontagens e montagens constantes manifestam 
uma tendência a errância. Não digo com isso que se tratava de um viver nomádico, mas foi essa experiência de 
reconstruir constantemente nosso território que me fez pensar na desconstrução e reconstrução de territórios, 
como algo de ordem transicional. 
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viver abarca? Que lugar é este que eles criam? Para o nômade, o espaço é 

localizado. O lugar não está delimitado; o absoluto não aparece, portanto, num 

lugar, mas se confunde com o lugar não limitado; o acoplamento dos dois, do lugar 

e do absoluto, “não consiste numa globalização ou numa universalização centradas, 

orientadas, mas numa sucessão infinita de operações locais”.146 

A Casa-movente trata-se de uma casa que procura “fazer essa ponte, 

como passagem” entre modos diferentes de habitar, ou seja, sedentários e 

nômades. Deleuze e Guattari revelam duas formas de espacialidade que são 

articuladas por essa forma de vivenciar o espaço. A que parte dos nômades seria o 

espaço liso, e a desenvolvida pelos sedentários seria a forma de espaço estriado. 

As duas se manifestam como oposições, mas uma depende da outra para existir. 

Segundo os autores:  

 

No espaço estriado, as linhas, os trajetos têm tendência a ficar 
subordinados aos pontos: vai-se de um ponto ao outro. No liso, é o 
inverso, os pontos estão subordinados ao trajeto. Já era o vetor 
vestimenta-tenda-espaço do fora nos nômades. É a subordinação do 
habitat ao percurso, a conformação do espaço do “dentro” ao espaço 
do fora: a tenda, o iglu, o barco.147 

 
 

Cabe pensar de que forma poderíamos entender essas espacialidades na 

arte, mais especificamente a que aponta para a aproximação com o espaço do fora. 

Já que a pesquisa inicia em deambulações urbanas e mesmo que tenha partido de 

um mapa da cidade e sua trama, grade, o uso que faço dela abre espaços lisos. 

Sim, pois podemos ocupar espaços estriados na tentativa de torná-los lisos. 

Apontarei dois exemplos de aproximação do espaço liso, uma extremadamente 

intensiva e outra que dialoga com a cidade, extensivamente, porém também de 

forma lisa. 

A primeira refere-se à obra do artista britânico Donaldy Rodney (1961-

1998), construída entre 1996-97. Nela o artista não utiliza como material tijolo ou 

argamassa, mas a própria pele. Durante um tratamento para “Sickle cell anaemia”, 

doença em que o corpo produz células vermelhas de forma disfuncional, Rodney 

recolheu fragmentos de sua pele e com eles construiu uma frágil e pequena casa à 

qual dá o nome de In the House of My Father (A casa de meu Pai). Rodney expõe 

com a obra uma situação autobiográfica, ao mesmo tempo em que se refere a 
                                                 
146 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix.  Mil Platôs, vol. 5. São Paulo: Ed: 34,  p. 54-55. 
147 Ibidem p. 185. 
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problemas sociais e políticos, já que vive na pele este contexto, por ser um homem 

inglês, negro e pobre vivendo uma condição social precária e de extrema fragilidade 

de saúde. 

 
Fig. 69: Donald Rodney. A casa de meu pai. 1996-97. 

 

O artista nos lembra que a nossa casa é o corpo, um corpo adquirido 

quando nascemos, e que esse é antes de qualquer outro o nosso lugar. A artista 

brasileira Malu Fatorelli, em artigo que aborda “O Longe e o Perto como distâncias 

contemporâneas”, expõe o trabalho de Rodney na discussão, ao lembrar que “não 

há espaço mais íntimo do que o próprio corpo, cuja superfície limite entre interior e 

exterior é a pele” 148, e argumenta: 

 
É essa mesma pele que, no trabalho de Donald Rodney, constitui a 
casa como índice máximo de aproximação. Essa casa, berço e 
túmulo do artista, não existe enquanto monumento, mas apenas 
como frágil representação de um desejo de habitar um lugar. 
Expressando sua condição de nômade contemporâneo, Rodney faz 
aproximar de zero o intervalo entre a sua casa paterna e seu corpo, 
construindo uma casa que, como o artista, pertence a todos os 
lugares e a nenhum lugar, revelando, sobretudo, uma condição de 
transitoriedade.149 

 

Ao investigar questões da arte e do espaço, outro artista em que encontro 

contribuições importantes no âmbito das poéticas visuais é o artista americano 

Robert Smithson (1938-1973). Ele possui uma vasta produção que conta com 

escritos, ações, intervenções, filmes, desenhos, fotografias, esculturas e até mesmo 

                                                 
148 FATORELLI, Malu. O longe e o perto como distâncias contemporâneas. Arte contemporânea, espaço arte e 
arquitetura. Revista do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais, EBA – UFRJ, 2004, p.46. 
149 Ibidem, p. 47.  
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um lugar-movente. Toda a sua produção é voltada para as questões de como 

pensar a experiência de espaço e lugar, contestando os tradicionais espaços de 

arte e os confinamentos culturais, para isso lança conceitos como site, não-site 

entre outros. Na juventude, Smithson acompanhou a grande revolução das auto-

estradas norte-americanas que cortam desertos inteiros, e é atravessando essa 

paisagem que ele inicia seu forte interesse pelo não lugar, pensando os lugares que 

a presença humana não transformou e aqueles devastados por esta. 

O projeto da Ilha Flutuante, a ser deslocada no entorno de Manhattan, 

coloca-se como um espaço crítico que traz à tona uma série de discussões. Aqui 

gostaria de abordar o nicho da inserção de um lugar crítico, um lugar-outro, para 

pensar o próprio lugar. 

A Ilha Flutuante de Smithson torna liso o espaço estriado da cidade, pois 

amplia os horizontes de possibilidade de pensamento crítico, desconstrói as formas 

tradicionais de compreensão do espaço, mantendo-se em constante movimento, na 

cidade veloz e desatenta. 

 
Fig. 70: Robert Smithson. Projeto da Ilha flutuante. 1970. 

 

Smithson projetou a Ilha em 1970, pouco antes de sua morte em 73. Esse 

projeto só saiu do papel em 2005, encabeçado pela viúva do artista, Nancy Holt, e 

com a ajuda da organização artística sem fins lucrativos Mineta Brook e o Whitney 

Museum of American Art. Sua construção se aproxima de uma verdadeira odisséia, 

contando com vários profissionais de áreas distintas. As árvores que compõem a 
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Ilha haviam sido retiradas do Central Park (o artista havia colocado no projeto a 

indicação de que a ilha deveria ser composta por árvores típicas do local), para 

onde voltaram depois do período de exibição, que foi de 17 a 25 de Setembro de 

2005. 

 

 

Fig. 71: Robert Smithson. Ilha Flutuante. Manhattan/EUA, 2005. 

 

Rodney e Smithson trabalham o espaço alisando suas estrias, mesmo se 

tratando de um gesto frágil e quase imperceptível, como o de Rodney, ou de 

proposição de grandes escalas e dependente da própria estrutura da cidade, como 

a de Robert Smithson. Esses artistas reinventaram através da arte as categorias de 

lugar e nos falam, assim como Deleuze e Guattari, que para habitar a cidade como 

nômade: 

 
Bastam movimentos, de velocidade ou de lentidão, para criar um 
espaço liso. Evidentemente que espaços lisos por si só não são 
liberadores. Mas é nele que a luta muda se desloca e que a vida 
reconstitui seus desafios, afronta novos obstáculos, inventa novos 
andamentos, modifica os adversários. 150 

 

A casa-movente, ao mesmo tempo em que é construída pelo encontro com 

um pouco de passado puro, a partir dos objetos em desuso e o tempo 

redescoberto, propõe estacionar, criar raízes provisórias nos lugares, mas também 

reivindica o futuro, o infinito, devir e movência. Uma movência não necessariamente 

extensiva, mas definitivamente intensiva, ao se colocar como um lugar-outro, um 

lugar para pensar o lugar, um lugar crítico. 

Sobre rodas, ela propõe desterritorializar-se, nega o espaço estriado e 

reivindica aberturas breves ao liso, onde suas também breves paradas fazem do 

                                                 
150 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil Platôs vol4: São Paulo: Ed. 34, , 1997, p 214. 
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espaço liso um lugar por reterritorialização151, algo próximo do conceito de “em 

casa”, na experiência mais próxima e mais íntima com o local. A vida como 

experiência estética e poética. 

Definido o perfil de lugar e de espaço que abrange a proposição da casa-

movente como algo edificado pela experiência por onde articula uma série de 

espaços por evocação, concentro o foco da reflexão sobre essa edificação do lugar 

nas suas práticas construtivas, os ritmos que a impulsionam de forma maquínica. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
151 Ibidem, p.135. 
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3.5 -  FOTOGRAFIA E DESENHO: 

Passos para tornar a forma mensurável. 

 

 

Ao fotografar os encontros com as casas-moventes, isto é, quando iniciei 

uma coleção de imagens de casas deslocadas do seu lugar e transportadas de 

caminhão, o registro fotográfico expressou todo seu potencial de índice: eu vi, 

estive ali e presenciei aquele acontecimento. O registro desses momentos propõe 

sempre essa volta impossível, ao que senti quando vi pela primeira vez a casa em 

deslocamento. Volta impossível, mas que ainda assim é capaz de despertar a 

memória do que se viveu, mesmo que como uma recriação ficcional do momento 

vivido. Se pensarmos a fotografia sob a ótica de Walter Benjamin: como 

proximidade e distância, o registro fotográfico rompe, pelo corte, a ligação imediata 

com o momento vivido, tornando-o inacessível para sempre, mas ainda é capaz de 

conduzir o pensamento à experiência vivida. 

Esse gesto do corte, como nos 

aponta Philippe Dubois, corta a 

duração e “instala uma espécie de 

fora-do-tempo”.152Como interrompe, 

detém, fixa e imobiliza o momento, 

suspende a duração, captando dela 

um único instante. “Pequeno bloco de 

estando-lá, pequena comoção de aqui-

agora, furtada de um duplo infinito”153. 

Dubois aponta: “essa foto não me 

restitui a memória de um percurso temporal, mas antes a memória de uma 

experiência de corte radical da continuidade”154. Por todas as questões acima 

levantadas, a experiência com a fotografia também tem desencadeado nesta 

pesquisa a reflexão sobre o imóvel e o movente, sobre o instante e a duração, 

como forma de estancar o tempo, ou tornar o momento aparente, como registro do 

acontecimento, como ponte de acesso a imagens-lembrança, como matéria 

documental. 
                                                 
152 DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico.São Paulo: Ed. Papirus, 1998, p.163.  
153 Ibidem, p.161. 
154 Ibidem, p.164. 

Fig. 72: Helene Sacco.Torre da Rainha. Um 
guerreiro, Jesus Cristo, uma coruja e um dálmata.  
Coleção estranhos encontros. Fotografia, 2008.. 
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Desde o momento em que encontrei aquela imagem da casa sendo 

transportada, dei início a um fluxo quase permanente de desenhos do que poderia 

vir a ser a Casa-movente. Uma ideia que se deu aos poucos, a cada aparição com 

uma possibilidade e uma vista diferentes da casa. A Casa-movente foi construída 

primeiro em pensamento, e ela vinha sempre aos pedaços, partes, lados, vistas, em 

imagens e sensações que pediam outras155, o que me impulsionou ao desenho, 

esse espaço feito de linhas onde foi possível criar, [A1∞[, a Casa-movente.  

 

 

                                                 
155 Segundo Deleuze, essa incompletude, indefinição, faz parte do movimento da ideia, até que ela se forme. 
“As ideias são uma obsessão, elas vão e voltam, se afastam, tomam formas diversas e, através dessas formas 
variadas, elas são reconhecíveis. DELEUZE. G. Ato criador, op. cit., p.3. ”155. Elas nos devolvem o mundo 
através de uma diferença. 
 
 

 

 

Fig. 73: Helene Sacco. Primeiro desenho da casa-movente, 2007. 
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Ponto inicial da criação-construção foi a passagem por lugares onde se 

vendem objetos usados e antigos. Durante as deambulações, acontecia de eu 

permanecer algum tempo nos lugares de revenda de objetos usados e observar a 

paisagem-cenário que eles formavam. De lá saíam desenhos, fotografias, filmagens 

e ideias, que sempre me lembravam de Rainer Maria Rilke, que dizia que os objetos 

se consolam uns aos outros. A cena sempre me pareceu assim, como se do 

abandono surgisse sempre um bom ouvido, ou ombro amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74: Helene Sacco. Desenho para  construção, 2007. 
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Esses espaços são caóticos, e não há como não ser, 

devido à frequente entrada e saída de novos objetos-

personagens. O interessante é que a própria forma como 

eram apresentados nos briques e antiquários criavam 

configurações estranhas que se ofereciam como forma de 

criação. 

Passei a registrar fotograficamente esses encontros, 

e esse arquivo ora é visto como um trabalho em constante 

formação, ora como fonte de criação. 

O desenho é linha de busca, é dispositivo de 

invenção que faz do branco indefinido da folha de papel o 

espaço para inventar o que venha a existir. É lugar de 

liberdade, que aceita erros e desvios, pois tudo aponta 

caminho. Essa liberdade fez do desenho minha oficina de 

primeiro estágio de criação de objetos, tudo que faço ou 

penso fazer passa pelo desenho. Cada corte, cada 

transformação nos objetos foram pensados através do desenho e estão presentes 

no livro de artista Diário de Construção. 

Desenho e fotografia marcam a origem de todo o processo de criação e 

construção; volto às imagens muitas vezes durante o desenvolvimento e também 

ao término de cada etapa, pois registro em desenho e fotografia o resultado 

encontrado. Também faz parte desse processo o desenho sobre a fotografia, 

antecipando ações e projetando intervenções no trabalho. Realizei inúmeros 

desenhos e ao registrar fotograficamente cada etapa do desenvolvimento da 

construção, essa imagem era levada para programas gráficos, onde eu 

retrabalhava a imagem, imprimia novamente e redesenhava a mão livre as 

alterações e anexações que deveriam ser desenvolvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75: Helene Sacco. 
Desenho de pilha de 
objetos no 
Mensageiros da 
Caridade.  
Porto Alegre/RS, 2008. 
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Etapas da construção que abarcam fotografia e desenho. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

   

 

 

Fig. 76: Etapas da construção que abarca fotografia, desenho e desenho em 3D. 
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Fig. 77: Helene Sacco. Desenho em 3D Studio, 2009. 

 

Os desenhos me levavam a escrever, a pensar o trabalho e as relações 

que ele abria a partir da projeção de cada corte. Ao desenhar, também contribui no 

processo de criação um imaginário enriquecido por memórias pessoais, imprimindo 

em cada objeto/lugar criado um conteúdo biográfico. 

O interesse por realizar o projeto também em 3D Studio, veio pela 

possibilidade de inserir a imagem da casa em fotografias e paisagens das cidades 

em visitas futuras, como um desdobramento e continuidade da proposição da Casa-

movente [A1∞[. 

Essa experiência de criação que trabalha conjuntamente desenho e 

fotografia me fez analisar cuidadosamente o que cada meio poderia me 

proporcionar. Logo, passei a notar que havia uma diferença peculiar entre a 

fotografia e o desenho, além das óbvias ditadas pela técnica, pois durante o tempo 

em que estive nos lugares registrei fotograficamente os espaços e sempre percebi 

que a fotografia, mesmo sendo documental, não dava conta de abarcar a 



 105 

intensidade do espaço. Talvez por serem registradas sem muito cuidado e tempo. 

Houve uma possibilidade de comprovação numa das visitas ao Mensageiros da 

Caridade, onde uma nova condição se impôs: proibiram-me de fotografar o interior 

do local, o que me levou a desenhá-lo a partir da lógica de quem o vive, 

experimenta, ouve e percebe.  Certamente o diferencial veio pelo tempo dedicado à 

experiência, o que tornou claro que sendo desenho ou fotografia o olhar cuidadoso, 

a disposição em ver, sentir o lugar é o que proporciona melhor resultado. 

 
Fig. 78: Helene Sacco. Diário de Construção. Relato e desenho da visita no Mensageiros da  
Caridade. Porto Alegre/RS, 2008. 

 
Fig. 79: Helene Sacco. Páginas do Livro Diário de Construção. Transformação da máquina de 
costura em pia-escrivaninha. 2008. 
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Os desenhos são o pensamento em movimentos de solução, são uma 

forma de escrita que faz da marca no vazio da página uma palavra presente. 

Waltércio Caldas diz que o desenho é um objeto de papel, e que só as coisas reais 

possuem outros lados e que o lado visível de um desenho é o papel, superfície 

profunda que parece estar presente e ausente ao mesmo tempo.156 Acredito que 

esse espaço que o desenho se lança e cria ao tentar recolher fragmentos da 

memória e imaginação, se parece com essa “superfície profunda” pois ao mesmo 

tempo consegue ser ausência e presença, realidade e sonho, matéria imaterial. No 

meu trabalho ela também oscila, se move, passa a ser um território que se faz e 

refaz, se transforma constantemente em reterritorializações157 na procura das 

soluções construtivas pautadas pelos eventos poéticos cotidianos. 

Em um ensaio sobre desenho, Eliane Chiron explora a capacidade que o 

desenhar tem de escavar em nossas origens, formando, mesmo que 

precariamente, outros lugares: 

 
O desenhista sem raízes tem por tarefa afastar as nuvens que 
encobrem as estrelas, inventar o material mágico cujo pó formará as 
suas ilhas, frágeis construções lacustres cujas fundações se ancoram 
nos buracos de sua memória e na fulgurância dos astros.158 

 

O desenho parece ter essa habilidade de mergulhar no tempo e no espaço 

e de apreender em suas linhas imagens, fatos, vivências que nos escapam, e no 

seu poder de costura dá as impressões mais íntimas, aquelas que nem mesmo 

conseguimos narrar, uma forma mensurável. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156 CALDAS, Waltércio. Desenho. In: DERDYK, Edith. (org). Desenho, design, desígnio. São Paulo Ed. SESC, 
2007. p.29. 
157 DELEUZE, Gilles. GUATTARI, Félix. Conceito levantado para pensar as fugas dos meios de captura e para 
recriação de territórios desterritorializados. Mil platôs 4 e 5. 1997. 
158 CHIRON, Eliane. Desenhar: uma prática lacunar. Revista Porto Arte: Porto Alegre, v.13, n.23, Novembro de 
2005, p.08. 
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3.6 - DE OBJETOS À CASA: a construção maquínica 

 

 

Se fazer mosaicos me ensinou a ver as imagens antes de 
elas tomarem forma, ensinou-me também que, mesmo 

seguindo um plano original, elas invariavelmente mudam 
durante a sua lenta execução, seja pela interferência do 

acaso, seja até mesmo pela mudança do plano original. Por 
isso, a par da imaginação o fundamental nesse trabalho é a 

paciência. Cada pequena tessela, ao ser preparada e 
colocada, impõe uma vontade própria que o mosaísta deve 
saber reconhecer e à qual deve reagir criativamente. Um 
mosaico se faz enquanto é feito. Cada finalização é um 
começo, é preciso ser paciente. (...) Nascer leva tempo. 

Vitor Ramil, Satolep 
 

 

E s q u e m a   d e   c o n s t r u ç ã o 

Fig. 80: Esquema de construção da Casa-movente. 
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Construir esse território a partir da experiência de habitar e do desejo de um 

aproximar diferente com os lugares do mundo, me fez “inventar um mundo”, para 

que essa aproximação se tornasse possível. Já que a experiência poética nos retira 

do mundo e nos coloca novamente nele, foi preciso primeiro criar esse lugar 

ficcional e aos poucos trazê-lo de volta. Uma casa feita de objetos, uma casa-

movente para “estar no mundo”. Muitos esboços, inúmeros desenhos e incansáveis 

ajustes: assim se fez a casa. 

Encontrar os objetos foi e é uma experiência que reverbera lugares, 

origens, lembranças de cores, cheiros, texturas, sons,... A presença dessas 

reverberações e transformações foi o que fez com que cada objeto virasse 

“ponte”159 para vários lugares. Os reais, os imaginários, os lembrados e os ainda 

agora construídos na obra e pela obra. Tais encontros contribuíram diretamente na 

construção da Casa-movente. Foi catalogado objeto por objeto, em relação a sua 

origem, década, para qual objeto ele seria transformado, tecendo uma trama-

mosaico que chamo de esquema de construção, uma colcha de retalhos de tempos, 

cheiros, formas, imagens e idéias. 

Para a construção alguns gestos foram necessários: 1. Juntar 

heterogêneos sem, com isso, apagar-lhes o que é singular. 2. Explorar a matéria 

respeitando sua expressividade. 3. Observar os caminhos que essa coleção amorfa 

poderia me indicar, nas possibilidades infinitas de montagem que me impunham 

uma diferença complexa. E, no entanto, a partir de tais gestos, não foi difícil 

perceber através dos agenciamentos que tal matéria se tratava de uma matéria-

movimento.160 Estar ciente deste fato, me fez observar as passagens entre os 

estados e formas que essa matéria ia apresentando a cada interferência durante o 

processo. 

Perceber cada objeto e suas especificidades - material, resistência, 

maleabilidade, cor, textura - e justapor matérias díspares envolveram um exercício 

de longo prazo. Encaixes, cortes e montagens exigiam inúmeros testes, num jogo 

de montar e desmontar que poderia se manter ao infinito, não fosse a vontade e o 

desejo de ver a obra pronta, concretamente funcionando e existindo. 

                                                 
159 Conceito de Martin Heidegger. Apresentado no início deste capítulo. 
160 Deleuze e Guattari, a partir do pensamento de Gilbert Simondom, esclarecem que existe uma existência 
entre a forma e a matéria, como uma zona de dimensão média e intermediária, energética, molecular, onde todo 
um espaço próprio desdobra sua materialidade através da matéria-movimento que estende seus traços através 
da forma, onde ela é portadora de singularidades e traços de expressão. DELEUZE e GUATTARI. Mil Platôs 
vol. 5.p 91-92. 
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DESCONSTRUÇÃO-CONSTRUÇÃO 
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Fig. 81: Helene Sacco. Imagens da construção da Casa-movente. 2007-09. 

 

A Casa-movente é máquina161, um território formado por um devir-criança 

que rearranja na brincadeira os objetos da casa, os invertendo, encaixando, 

                                                 
161Resultado de um desejo, agenciamento: “Máquina, maquinismo, maquínico: não é nem mecânico, nem 
orgânico. A mecânica é um sistema de conexões graduais entre termos dependentes. A máquina, ao contrário, 
é um conjunto de vizinhança entre heterogêneos independentes (a vizinhança topológica é ela mesma 
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desmontando e montando. Também surge de um devir-animal, um bicho-

passarinho, que para construir seu ninho recolhe coisas das mais disparatadas, 

percorre espaços inusitados, paisagens belas e perigosas, tudo pelo perfeito 

encaixe, pela consistência rítmica, para segurança e êxito da construção. 

Percorri muitos lugares para essa construção que se realizou bem distante 

de onde eu moro. Na verdade é lá onde Porto Alegre acaba! Assim eu costumava 

dizer, pois o marceneiro que me ajudou na construção mora ao lado do portal de 

Alvorada (Turvo - Porto Alegre – Alvorada). Essa “vizinhança” não poderia ser mais 

sugestiva. Alvorada é crepúsculo matutino; a claridade que precede o romper do 

sol; arraiada, canto das aves ao amanhecer; toque de qualquer música ao 

despontar da manhã. 

Lá, fiz essa composição ritmada, construída por objetos de várias origens, 

lugares, tempos e formas. “É preciso começar longe, tão longe quanto possível, e 

proceder por blocos de matéria trabalhada”162. Era assim que me sentia, saindo de 

Turvo (SC) e chegando à Alvorada – Porto Alegre (RS), ao trabalhar na 

desconstrução e reconstrução das partes para a construção da casa-movente, e 

nisso perceber que o material que tinha em minhas mãos era e é matéria viva, 

cheia de história, resíduo de vida. “O que torna o material cada vez mais rico é 

aquilo que faz com que heterogêneos mantenham-se juntos sem deixar de ser 

heterogêneos”163. 

Para refletir sobre essa desconstrução que virou construção, recordo aqui o 

trabalho de Didonet Thomaz (1950), artista brasileira que reside em Curitiba, 

Paraná. Didonet se interessa por objetos e lugares do cotidiano e também os 

recolhe de lugares inusitados, explora uma grande variedade de tipos de acervos, 

normalmente ela dá a ver esses vestígios ordinários como uma memória material 

que é patrimônio, sim, de todos nós, sujeitos comuns. A artista trabalha com uma 

série de meios e formas onde agrega a objetos matérias-fragmento, desenhos, 

fotografias etc. 

Gostaria de comentar um trabalho em que ela utilizou o espaço de 

publicação do jornal impresso. Segundo Didonet, o trabalho realizado para as 

páginas de jornal permanecem coerentes com a sua performance na urbe, onde 

                                                                                                                            
independente da distância ou da contiguidade).(...) Máquina é um conjunto de vizinhança homem-ferramenta-
animal-coisa”. Giles Deleuze, Claire Parnet. Diálogos, p.121-122. 
162 Recordo a passagem em que Deleuze e Guattari citam Henri James, Mil platôs vol 4, op. cit., p.123. 
163 Idem. 
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anda a pé, viaja de ônibus, atravessa a cidade diariamente, vendo o que acontece 

ao seu entorno. A esse gesto ela atribui um movimento de fazer voltar à sociedade 

aquilo que ela vem retirando para transformar. O meio impresso do jornal constrói a 

ponte, o caminho de volta. 

 
Fig. 82: Didonet Thomaz. A boneca de feltro. Gazeta do Povo. Curitiba /PR, 2004. 
Detalhe da imagem na página do Jornal. 
 

Na publicação A boneca de feltro164, Didonet Thomaz conta a origem dessa 

boneca inspirada na cantora Carmen Miranda e nos revela quem a fez e como fez a 

minuciosa construção. O que ocorre é que a ação do tempo foi implacável sobre tal 

obra, dando apenas duas opções à artista: reformar a boneca, tornando-a dessa 

forma outra, não mais a de 30 anos atrás, ou reconstruir o caminho de volta, ao 

desconstruir a boneca. “Fotografei o desmancho” diz a artista, que passou a 

fotografar a desconstrução, criando lentamente, além do caminho de volta – através 

do caminho inverso da manufatura –, a invisibilidade da boneca, deixando por fim 

um contorno pontilhado que é molde para recomeços, indicação sutil de que o leitor 

poderia construir a sua própria boneca. Do caminho de volta, ela constrói, através 

de uma antropologia visual, uma fábula sobre a permanência. Didonet nos coloca 

muitas questões, ao realizar esse gesto: o que fazer com os objetos quando não há 

mais como salvá-los do tempo? Ela nos mostra que, além do objeto, há inúmeras 

ações, construções, histórias e vidas envolvidas. Revela-nos como é sempre 

possível recomeçar, fazer algo novo, sem desconsiderar o que já existiu, isso seria 

                                                 
164 THOMAZ D. A boneca de feltro. Fotografia, desenho e texto. In: Gazeta do Povo, Caderno G. Curitiba, 
domingo 23 de dezembro de 2001, p.10. Contracapa.  
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uma atitude ética perante a vida e, no caso da artista, também uma questão 

estética e poética. 

Na desconstrução dos objetos para a construção da Casa-movente, uma 

aula das “formas de fazer” se impunha durante o processo. Foi possível ver a 

mudança não só no cuidado com o material, mas na forma de construção dos 

objetos. Ficou claro que qualidade e durabilidade, não são mais critérios 

perseguidos na maioria do mobiliário atual. Experiência, sabedoria e conhecimento 

de outros tempos faziam-se presentes em cada objeto. Alguns deles eram de difícil 

desmanche. Construídos para durar, revelavam sua complexidade construtiva, 

muitas vezes feita de encaixes perfeitos e quase invisíveis, típico de uma 

construção maquínica. 
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3.7 – FRAGMENTOS para uma obra em curso de elaboração 

 

 

 

 

Porta de armário, pé de criado-mudo, gavetas de estante, fundo de balcão, 

pedaço de prateleiras, frontão de guarda-roupa... Foi preciso, depois de encontrar 

cada objeto, transformar tudo em fragmento, não apenas de tempo, mas de 

matéria. Cada corte era um risco que precisava ser pensado, e só o teste oferecia o 

limite, pois, a cada peça que chegava, uma nova ordem era exigida. A construção 

se fez de justaposições e encaixes que iam revelando os passos seguintes, as 

novas formas e, com elas, a necessidade de novos fragmentos. 

A lógica do fragmentário me fez chegar à bricolagem como solução prática 

e poética. Bricoleur, termo utilizado por Lévi-Strauss, é referente a um estado 

selvagem de pensamento, uma forma de construir através de outro modo. Segundo 

Lévi-Strauss: 

 

No seu sentido antigo, o verbo bricolar se aplica ao jogo de gude e de 
bilhar, à caça e à equitação, mas sempre para evocar movimento 
incidental: de bola que salta, do cão que vaga sem rumo, do cavalo 
que sai da linha reta para evitar obstáculos. Em nossos dias, o 
bricoleur continua sendo aquele que trabalha com as mãos, utilizando 
meios desviantes em relação aos empregados pelo homem antes.165 

 

O que me chama atenção na bricolagem é o fator do acaso, surpresa, e 

principalmente do improviso, pelos quais a reconstrução com fragmentos de 

“materiais já utilizados, detentores de uma história construtiva própria, constitui uma 

outra temporalidade e outra maneira de construir”166. 

Acredito que o gesto da bricolagem, por sua precariedade, não cessa de 

construir sua própria estrutura, o continuum se dá também na ação construtiva. 

Uma construção in progress, uma ação infinita, já que em função da precariedade 

dos materiais certamente me será necessário substituir partes, peças materiais da 

casa. O interessante nesse método é a imprevisibilidade, pois o resultado é sempre 

inesperado, sempre indeterminado, por ser inacabado. Algo que vivenciei durante 

                                                 
165 JACQUES, Paola Berenstein. Estética da Ginga: A arquitetura das favelas através da obra de Hélio Oiticica. 
Rio de Janeiro, 2003, p.24. 
166 Ibidem, p.25 
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todo tempo durante o processo de construção da casa-movente e até mesmo 

depois dela aparentemente pronta. Sobre o inacabado, Paola Berenstein Jacques 

salienta que: 

 
O inacabado se impõe, a ordem é incompleta e mutável. É um 
movimento em potencial em direção à completude de algo com a 
incerteza do futuro e a sugestão de inúmeras possibilidades de 
prolongamento. O inacabado incita à exploração, à descoberta.167 

 

 Paul Ardenne, no capítulo chamado A experiência como regra artística, 

apresenta dois exemplos de artistas do século XX - Kurt Schwitters (obras Merz) e 

James Joyce168 (conceito de Work in Progress) -, para pensar trabalhos em curso 

de elaboração, que tomam nesse caso o valor de obra inteiramente.  

Kurt Schwitters (1887-1948) é um dos primeiros artistas do século XX a 

estreitar a proximidade entre arte e vida, na apropriação e inserção de elementos 

cotidianos no espaço da arte. Vivendo sob o mundo novo da modernidade, as 

inovações e os fracassos da civilização expostos com as duas guerras, mostra 

através do fragmento a tentativa da reconstrução de sentido. Se observarmos a 

Marzbau (1923-32) de Schwitters, vemos um estado transitório de um processo 

aberto, resultante de caminhadas e encontros contingentes com fragmentos do 

cotidiano. Marzbau foi uma obra habitada como casa, um lugar criado por 

incrustações de coisas das mais heterogêneas, coisas que se fundiam numa 

bricolagem que tendia ao infinito, uma ação que é possível perceber nas músicas, 

obras e escritos do artista, pois seu programa Merz contava com: “poesia Merz, 

pintura Merz, colagem Merz, teatro Merz, arquitetura Merz (Merzbaus), Merzbarn 

(granja Merz)”. Schwitters dizia: “eu construo a partir de restos, e a construção me 

interessa mais que a destruição”.169 A palavra Merz surgiu em uma colagem, de 

1919, de um fragmento de material publicitário impresso do banco Commerzbank. 

                                                 
167 Ibidem, p.42-43. 
168James Joyce, em seu último livro chamado Finnegans Wake (1939), trabalhou durante 17 anos, 
periodicamente. Durante esses 17 anos, pequenos trechos eram publicados em jornais e revistas em partes que 
só depois viraram livro. Ao perceber a referência que Ardenne fazia de work in progress a James Joyce, fiquei 
curiosa para saber de que forma Oiticica havia chegado ao programa in progress, logo, fui em busca de seus 
escritos e encontrei em seus arquivos cópias de páginas de livros de James Joyce. 
169 TESSLER, Elida. Formas e formulações possíveis entre arte e vida: Joseph Beuys e Kurt Scwitters,. Acesso 
em: http://www.elidatessler.com.br/textos_da_artista/textos_da_artista.htm. Acessado em: 18 mai. 2009. 
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Os fragmentos coletados traziam o 

ruído da sua experiência na cidade, esses 

inúmeros fragmentos, por serem coisas 

vividas, também construiam uma relação 

que não é a “consequência lógica de uma 

função organizada, mas a trama intrincada 

e legível da própria existência”170. O artista 

vivia a ligação entre arte e vida como um 

programa de trabalho, a paisagem da 

cidade e a realidade urbana eram fonte “de 

onde o artista recolhia restos de papéis no 

lixo, assim como parte da criação de seus 

poemas que surgiam de apreensões de 

fórmulas banais e vulgares nos vagões de 

Tramway, nos compartimentos do trem, 

ateliers de costura e nos cafés”.171 Sua 

ligação com o lugar, a cidade, a época e 

os infinitos acontecimentos que agiam sobre aquele momento fez com que a sua 

obra passasse a ser uma “tradução de operações involuntárias que determinam o 

fluxo incoerente da vida cotidiana”.172 

Na verdade sabe-se que Schwitters construiu quatro Merzbaus, a primeira – 

à qual me refiro –, iniciada em 1923, foi desenvolvida no período de 14 anos, e 

durante esse tempo a obra já havia extrapolado o espaço de atelier do artista e 

invadido a casa, inclusive os diferentes andares. Uma obra viva, em crescimento e 

desenvolvimento in progress. A obra só terminou por ter sido destruída por uma 

bomba durante a Segunda Guerra Mundial, mas outras Merzbaus continuaram a 

ser desenvolvidas pelo artista na Noruega e na Inglaterra, mantendo a continuidade 

de um pensamento que se organiza pela construção infinita, como se para ele o 

“real” em si fosse um processo de construção permanente. 

Paola Berenstein investiga o modo de construção nas favelas através da 

obra de Hélio Oiticica, que também utilizava como método a bricolagem. Ela 

salienta que na favela a construção é quase cotidiana, pois é contínua, sem término 
                                                 
170 ARGAN, G,C. Arte Moderna. 1992. p. 359. 
171 TESSLER, Elida. Ibidem. Texto do site. 
172 ARGAN, G. C. Ibidem, p. 359. 

 
Fig. 83: Kurt Schuwitters. Marzbau. 
Construída durante 10 anos com o métodode 
assemblages na casa do artista em Hanôver, 
1923-32. A obra foidestruída por uma bomba 
durante a segunda Guerra Mundial. 
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previsto, pois sempre haverá melhorias para se realizar poderia ser essa uma das 

influências de suas proposições in progress. 

Hélio Oiticica para a proposição Mitos Vadios, de 1978, faz um release para 

uma experiência, uma deriva. “Ambulatoriar” seria inventar coisas para fazer 

durante a caminhada. Além da abertura, a contingência da ocasião deixa claro que 

é uma proposição que se faz enquanto é feita. Recolher fragmentos-tokens, 

mitificar/desmitificar, mitos vadios são mitos vazios. Transfiguração. Entendo como 

uma transformação daquilo que é banal, lixo, fragmento, descarte, em algo diverso, 

com um outro significado, imantado agora pela proposição, pela experiência. 

A questão de maior importância que este texto nos traz é a possibilidade de 

abertura de um poetizar do urbano, Oiticica ressalta que: 

 
AS RUAS E AS BOBAGENS DO NOSSO DAYDREM DIÁRIO SE 
ENRIQUECEM. VÊ-SE Q ELAS NÃO SÃO BOBAGENS NEM 
TROVAILLES SEM CONSEQUÊNCIA. SÃO O PÉ CALÇADO 
PRONTO PARA O DELIRIUM AMBULATORIUM RENOVADO A 
CADA DIA.173 

 

Aqui pode ser retomada uma frase emblemática de Yoko Ono, no texto 

Experimentar o experimental, de 1972, que já citei no primeiro capítulo, na qual ela 

diz que o papel do artista é mudar o valor das coisas. A importância do pensamento 

de Ono para Oiticica se torna clara à medida que vamos encontrando uma série de 

reflexões sobre as proposições da artista nos textos dele. Via em suas proposições 

em aberto uma grande diferença das proposições dos artistas conceituais. Segundo 

Paula Braga, Oiticica define a invenção de Ono como “INFINI-ELASTIC-XTENSION 

of existential elements, in space, in time, in behavoir (uma extensão elástica e 

infinita de elementos existenciais no espaço, no tempo e no comportamento)”.174 

Num relato sobre o Delírium Abulatorium, Oiticica nos aponta uma situação 

que foi marcante nas minhas experiências de deambular em busca de objetos, a 

sensação de dobra do tempo:  

 
Antes era a mitificação nos anos 60, foi a construção da mitificação 
da rua, mitificação da dança, da mangueira, agora é um processo de 
desmitificação, junto com a mitificação, uma coisa já vem junto da 
outra: eu então pego assim pedaços de asfalto da Avenida 
Presidente Vargas, antes de taparem o buraco do metrô, todos os 

                                                 
173 Oiticica, Hélio. Mitos vadios./Delirium ambulatórium. Programa Hélio Oiticica. 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia/ho/index.cfm?fuseaction=documentos&cod=165&tipo=2 
174 BRAGA, Paula. Trama da terra que treme: multiplicidade em Hélio Oiticica.Tese de Doutorado, USP, 2007, 
p.178. 
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pedaços de asfalto que tinham sido levados... Quando eu apanhei 
esses pedaços de asfalto, eu me lembrei de que CAETANO uma 
vez fez uma música, que disse até que pensou em mim depois que 
fez a música, que falava o negócio da “escola de samba estação 
primeira de mangueira passa em ruas largas, passa por debaixo da 
Avenida Presidente Vargas”. Aí eu pensei assim: esses pedaços de 
asfalto... soltos, que eu peguei como fragmentos e levei para casa... 
agora, aquela avenida estava esburacada por baixo, e na realidade 
a estação primeira da mangueira vai passar por debaixo da Avenida 
Presidente Vargas... uma coisa que era virtual quando CAETANO 
fez a música, de repente se transformou num delírio concreto 
daquela coisa... o delírio ambulatorium é um delírio concreto.175 

 

 

Na construção da Casa-movente, parto de elementos do espaço interior 

para construção de um espaço exterior, como matéria, certamente ela necessitará 

de substituições de partes. Mas essa construção infinita não se daria em todas as 

formas de habitação? Das mais simples e precárias até as mais ousadas e 

                                                 
175 OITICICA, Hélio. apud, BRAGA, Paula, Ibidem, p.179. 

   

   
 
Fig. 84: Delirium Ambulatorium. (Mitos Vadios), 1978. Documentos do arquivo HO, extraídos do site 
do Programa Hélio Oiticica. 
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aparatadas construções. Parece fazer parte da essência do homem a construção. 

As tarefas domésticas diárias de limpeza, reparos, organização e arranjo, onde a 

casa ressurge nova e habitável, não seriam uma forma de um construir 

frequentemente? Basta pensar: o que torna nossos lares habitáveis, o que colabora 

na sua construção? Quem de nós ousaria deixar definitivamente de arrumar e 

limpar a casa? Ela certamente desapareceria ou se tornaria inabitável.  

Existe uma construção incessante que se dá em gestos simples cotidianos, 

gestos por vezes quase imperceptíveis, mas que garantem a preservação do 

território em constante elaboração. 

 

 

 

 

3.7.1 - CONSTRUÇÃO RITMADA 

 

 

A bricolagem é o método prático da construção da casa-movente, que, por 

ser fragmentário e abrir infinitos, fez-me pensar o que a aplicação da bricolagem 

implicaria conceitualmente sobre a proposição da Casa-movente [A1∞[. 

No texto sobre o ritornelo, em uma síntese dinâmica, os autores de Mil 

Platôs tomam emprestado um conceito da música, para apresentar o ritornelo como 

conjunto de matéria de expressão que traça um território. Ritornelo é um “prisma, 

um cristal de espaço-tempo”176, “fabrica tempo ou melhor é um tempo implicado”177, 

com funções de agenciamentos territoriais, seus componentes direcionais, 

dimensionais, os de passagem e até mesmo de fuga. 

É interessante observar que o ritornelo “sempre leva a terra consigo” 178, 

tem como concomitante uma terra, mesmo que espiritual, está em relação essencial 

com um Natal, um nativo”.179 Falam-nos os autores que esse conceito é um meio 

que existe efetivamente através de uma repetição, e que não tem outro efeito se 

não o de produzir uma diferença, uma diferença que ainda não é um território, ao 

contrário, o território é o produto da territorialização desses meios. Mas constrói 
                                                 
176 DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil platôs vol4, p.146. 
177 Ibidem, p.147. 
178 Talvez explique minhas lembranças das casas e suas formas de arranjos. Talvez eu continue repetindo a 
nossa música criadora de lugares. 
179 Ibidem, p.103. 



 120 

uma diferença que é “marca, cartaz” que delimita, localiza, cria uma distância crítica 

entre dois. O fator territorializante é um devir expressivo, que pode, dependendo do 

agenciamento, ser chamado de arte. O território seria o efeito da arte. “A 

propriedade é primeiro artística, a arte é, primeiramente, placa, cartaz”180. Criação 

que implica singularidades.  

Os autores deixam claro que território também pode ser algo que se 

transporta, por desterritorialização, quando alguma coisa afeta, ou o caos ameaça, 

“traça-se um território transportável e pneumático, e se for preciso toma-se o 

território no próprio corpo”181. 

Para se efetivar um território, “de um lado é preciso que as atividades 

funcionais não sejam territorializadas sem adquirir um novo aspecto. Por exemplo, 

na criação de novas funções, como construir uma habitação ao transformar antigas 

funções. A reorganização das funções, num reagrupamento de forças, são um dos 

efeitos da formação de um território”.182  

 
Fig. 85: Helene Sacco. Diário de Construção. Página da transformação da estante de tipografia 
em sofá, mapoteca horta nômade. 2008. 

Na construção, operei por alteração de funções, já que os objetos dos quais 

me apropriei são a matéria básica da casa. Subverti suas funcionalidades, 

alterando, modificando os sentidos, tornando-os mais do que funcionais. Outro 

exemplo pode ser o armário de tipografia, que virou um sofá-mapoteca-horta-

nômade, ou a máquina de costura, que virou a pia-escrivaninha onde farei os 
                                                 
180 Ibidem, p.107. 
181 Ibidem, p.112. 
182Ibidem, p.112. 
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registros e desenhos nas passagens da casa nos locais. O que os autores chamam 

de máquina é precisamente essa síntese de heterogêneos enquanto tal, visto que 

estes heterogêneos são matérias de expressão. “Dizemos que sua própria síntese, 

sua consistência ou sua captura, formam um enunciado, uma enunciação 

propriamente maquínica”183.  

Acredito ser possível pensar que a casa-movente seja um misto de 

ritornelos de primeiro e quarto tipos. O que organiza e constrói o território, e o que 

ao se desterritorializar abre-se para as forças do Cosmos para novas 

reterritorializações. 

Por ser uma construção aberta, por um ano ela foi fragmento, partes 

isoladas, e por essa característica ela também foi movente, pois a cada nova 

possibilidade de montagem da casa, a cada novo objeto encontrado, as partes 

precisavam ser alteradas, para que a montagem fosse possível. Uma construção 

também em pensamento, numa criação aberta, e é assim que ela se mantém, sob 

construção permanente, uma transformação que possibilita sua existência, uma 

metamorfose aberta ao devir. 

Sua construção continua acontecendo, e não sei ao certo se será da 

natureza dessa obra ela deixar de ser construída, nas suas várias dimensões. 

Enquanto programa, ela certamente se manterá aberta ao infinito, a várias 

experiências em lugares diferentes. Como ela propõe um embate com paisagens 

diversas, paisagens do pensamento, paisagens do mundo, ela aponta uma abertura 

e uma pausa para uma dobradura, um sentido, uma reterritorialização, e assim ao 

infinito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
183 Ibidem, p.125. 
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4.1 - DEAMBULAÇÕES COMO 

DISPOSITIVO DE ABERTURA 

 

 

 

Epidérmico será nosso contato com o mundo. 
Arrastados pelas correntes do rio, passaremos sem 

deixar sombra, sem saber quem somos, sem 
reconhecer os lugares por onde passamos. O 

silêncio envolverá nossa inverificável passagem.  
Donaldo Schüler 

    
 

 

Não sou de Porto Alegre, mas faz muitos anos que essa cidade está no 

roteiro de passagem. Desde o início do curso de Mestrado, venho chegando a ela, 

na maioria das vezes, de ônibus, e a experiência abarca: rodovias, rodoviárias, 

calçadas cheias, faixa para pedestres, táxi, ônibus, lotação, escada, elevador, 

apartamento. Com o centro da cidade em obras, foi preciso modificar o roteiro e 

seguir novos caminhos, e assim criei na cidade um caminho próprio, livre de riscos, 

mas reduzido, apressado, movente. 

A transformação constante do urbano não é só acontecimento de uma 

grande-cidade. Em minha cidade, com pouco mais de onze mil habitantes, as casas 

ganham rodas e trocam de lugar. Na BR101, por onde fiz minha viagem, uma vila 

inteira deu lugar à auto-estrada, as casas viraram cascas, a paisagem é de casas 

secas. No último inverno, em mais uma viagem, resolvi passar em Taquara, numa 

das cidades do tempo de infância, a fim de fotografar a casa que para mim foi meu 

castelo, e o que encontrei foi um buraco geométrico caiado de branco. A rua ficou 

banguela. Cidade-Palimpsesto “persistente”. Tudo revela transitoriedade cujo 

movimento parece dissolver a paisagem. Como diz Anne Cauquelin, o que era 

estável cedeu lugar a um processo de construção permanente. A cidade já não é 

mais fixa.184  

Cabe aqui nos perguntar: como se aproximar de uma cidade palimpsesto? 

Como fazer da cidade algo mais do que uma grade que organiza seres e determina 

circulação e deslocamento? A arte parece nos oferecer uma forma possível de 

                                                 
184 CAUQUELIN, Anne. A cidade e a arte contemporânea. Arte & Ensaios. Revista do Mestrado em História da 
Arte, EBA-UFRJ.3 (1), 2° semestre, 1996,  p.34. 
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reaproximação com o lugar. As experiências vividas por Robert Smithson, por 

exemplo, nos Monumentos de Passaic185, nos conduzem a entender que o “estar” 

em algum lugar implica a qualidade dessa experiência. 

Lembro-me do que Walter Benjamin falava tanto em Experiência e Pobreza, 

quanto em Narrador, sobre a distância que tomamos de experiências verdadeiras, 

da Erlebnis (Vivência) que podia ser narrada, transferida para as novas gerações. 

Em Experiência e Pobreza, Benjamin definia o quanto essa pobreza de experiência 

tomava conta também das formas de criação: “Ela o impele a partir para frente, a 

começar de novo, a contentar-se com pouco, a construir com pouco, sem olhar nem 

para direita, nem para esquerda (...) operam a partir de tábula rasa.”186 Apaguem 

todos os rastros! Neste texto, ele nos revela um poema de Brecht cujo título já diz 

tudo: Manual para Habitantes das Cidades. 

 

Fig. 86: Helene Sacco. Mapa para a deambulação. 2008. 

 

A construção da casa-movente só foi possível porque vivi uma experiência 

direta com a cidade de Porto Alegre. A pesquisa requisitou uma outra experiência 

de cidade que eu até então não tinha vivido. A cidade grande me assustava, via 

                                                 
185

 SMITHSON, Robert. Um recorrido por los monumentos de Passaic, Nueva Jérsei. Barcelona: Gustavo Gilli, 
2006. 
186 Walter Benjamin. Experiência e Pobreza. 1994. op. cit p.116. 
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nela um outro ritmo que não fazia parte do meu. Exigiu-me esforço, para não me 

apressar como os inúmeros carros, ônibus, pessoas, num vaivém constante, para, 

por meio desse esforço, que foi o de lentidão, tornar-me mais atenta ao que não é 

só agitação e movimento, perder o medo e ser possível um aproximar e um lançar 

sem rumo pela cidade.  

 
Fig. 87: Helene Sacco. Diário de construção. Anotações das visitas nos locais de 
revenda e caminhadas pela cidade. 
 

 

Fig. 88: Helene Sacco. Diário de construção. Anotações das visitas nos locais de 
revenda e caminhadas pela cidade e do dia do transporte para o marceneiro. 

 

Recursos? Um mapa meio apagado, diário de bordo, máquina fotográfica, 

ideias dispersas e algumas dicas de ruas que, na verdade, por estar praticamente 
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perdida, não me serviram muito. Iniciava ali uma sequência de derivas que 

perduraram por mais de um ano. Segundo o pensamento de Guy Debord, a deriva 

é um procedimento situacionista que: 

 
Se apresenta como uma técnica de passagem rápida através de 
ambiências variadas. O conceito de deriva está indissociavelmente 
ligado ao reconhecimento de efeitos de natureza psicogeográfica, 
bem como à afirmação de um comportamento lúdico-construtivo, o 
que, em todos os aspectos, se opõe às noções clássicas de viagem e 
passeio. Uma ou diversas pessoas se entregando à deriva 
renunciam, por um tempo mais ou menos longo, às conhecidas 
razões para se deslocar e para agir, às relações de trabalhos e lazer 
que lhes são próprios, e se deixam ir diante das solicitações [...]187 

 

Minha deriva teve início na Zero Hora, ponto de partida em um lugar que é 

tempo. Uma feliz coincidência que me lembrou Jan Lancri, em O meio como ponto 

zero, onde o autor nos indica por onde começar a pensar a pesquisa: “o ponto de 

partida de uma pesquisa situa-se, contudo, na prática, já que o que faço ensina-me 

o que eu procuro”188. Essa indicação fez com que cada etapa fosse registrada em 

fotografias, escritos e desenhos. A Zero Hora foi marco, ponto zero para o início de 

um processo de trabalho que, ao se construir, reconstruía para mim a cidade de 

Porto Alegre. 

Dali em diante foram meses de visitas e buscas nos lugares de revenda de 

objetos usados. Além de encontrar os objetos, descobri muitos lugares, redescobri 

minha história, conheci muita gente interessante, vivi essa experiência. Então, o 

que recolhi foi muito mais do que objetos, foram inúmeras histórias que lotaram 

metaforicamente os armários e as gavetas de objetos que comprei. Aprendizado e 

conhecimento que estão em cada parafuso que compõe a casa-movente. Também, 

principalmente, ao construir a casa, reconstruí a ideia que fazia da cidade de Porto 

Alegre, uma outra construção, uma transformação tão necessária quanto as obras 

de planejamento urbano que vemos se realizar constantemente. 

Tal atitude não é nova: de acordo com Francesco Careri, podemos listar 

três momentos de transição na história da arte em que as caminhadas assumem 

estatuto de ato estético. A passagem do Dadaísmo para o Surrealismo (1921-1924); 

a passagem da Internacional Letrista à Internacional Situacionista (1956-57) e a 

passagem do minimalismo à Land Art (1966-67). Dentro desses episódios, vemos a 
                                                 
187 DEBORD,Guy. apud JACQUES, Paola B. Estética da ginga. p.88- 89. 
188LANCRI, Jan. In:O meio como ponto zero: metodologia da pesquisa em artes.Org. BRITES, Blanca e 
TESSLER, Elida. Porto Alegre: Editora da universidade do Rio Grande do Sul. 2002.p24. 
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transição da Cidade Banal Dadaísta para a Cidade Inconsciente e Onírica do 

Surrealismo até a Cidade Lúdica e Nômade dos Situacionistas189. Careri salienta 

em seu livro a importância do caminhar como uma ferramenta estética capaz de 

descrever e modificar os espaços metropolitanos. 

O que mais me chama a atenção nos situacionistas, além da capacidade de 

olhar para a cidade e de entendê-la, é a construção de momentos. Henri Lefébvre 

propôs a construção de momentos, e sua tese foi absorvida pelos situacionistas na 

forma de construção de situações. Uma situação construída seria, pelas definições 

situacionistas (I.S. n° 1.1958), “momento da vida, concreta e deliberadamente 

construído pela organização coletiva de um ambiente unitário e de jogos de 

acontecimentos”190. 

Na essência da proposição Casa-movente [A1∞[ está a concatenação de 

uma série de gestos formadores dessa heterotopia191, que se mantém aberta em 

muitos desdobramentos, o que faz dela uma proposição in progress. Esse conceito 

colabora na reflexão de proposições em que o resultado vale tanto quanto o 

processo de construção, ou seja, não se produz apenas um objeto, mas uma 

experiência, que neste caso resulta em um sistema maquínico aberto ao infinito. 

Para Richard Martel, “a arte contextual supõe a materialização de uma 

intenção do artista num contexto específico, contexto esse que é a realidade”192. 

Esses embates com contexto e tempo específicos despertam uma experiência 

inédita e muitas vezes apenas pessoal e não verificável que proporciona uma 

possível reconquista do real e pode até mesmo oferecer novas perspectivas de 

habitá-lo. O tempo dessa confrontação imediata e não renovável é o tempo da ação 

e não apenas da contemplação. Aqui vemos a ligação da arte contextual sob um 

caráter processual. 

Como aponta Paul Ardenne, na arte contextual a contingência da ocasião 

torna-se o princípio, importando mais que o destino. Criar ao ocupar-se de fazer. A 

fecundidade da experiência traz mais do que nunca o significado primeiro desta 

                                                 
189 CARERI, Francesco.Walkscapes: o andar como prática estética. 2005. op. cit., p. 21. 
190 JACQUES, Paola B. Estética da Ginga. op. cit.,  p.156. 
191 Conceito extraído da Conferência proferida por Michel Foucault no Cercle d'Études Architecturales, em 14 de 
Março de 1967. Publicado igualmente em Architecture, Movement, Continuité, 5, de 1984, p.416. Este texto foi 
traduzido com base no texto publicado em Diacritics; 16.1, Primavera de 1986, por Pedro Moura. Está no 
domínio público, e esta tradução está acessível no site virose. 
192 MARTEL, R. apud, ARDENNE,P.  Um art contextuel: Création artistique em milieu urbain, en situation, 

d’intevention, de participation. Flammarion, 2007.p39. 
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palavra: “o ensaio que se faz”193. A obra como objeto terminado apaga-se frente à 

“obra-em-curso”, apreendida como uma situação. “A obra em verdade é o ‘trabalho’ 

e o seu tempo real e não a eternidade possível da sua exposição, mas o momento 

da sua elaboração.”194 

A proposição Casa-movente [A1∞[ inicia com as deambulações e visitas 

que desencadeiam os movimentos de apropriação dos objetos que se abrem para 

os registros, relatos e desenhos no Diário de Construção, que motivou a 

experiência de desconstrução dos objetos e a construção da Casa-movente. Com o 

término da construção da casa-obra, a “obra em si” não termina, principia uma outra 

fase que é a inserção da casa nas ruas da cidade e ou a continuidade do projeto na 

visita e construção em outras cidades. A casa-movente passará a ser uma 

ESTÂNCIA-POÉTICA-URBANA, pois é importante lembrar que ela não se trata de 

um objeto e, sim, de um objeto-lugar, entendendo lugar como um contexto de 

experiências, uma pontuação aberta a outros devires. 

Esse contexto de experiências que está na origem do lugar propõe oferecer 

um enfrentamento com a realidade, que ao “imantar”195 os espaços também lhes 

confere uma reconstrução. A casa dessa forma passa a ser uma máquina, que 

sorve o mundo. Quer despertar a atenção do público participante para a paisagem 

local, onde a realidade se abre e vem à tona no contexto que a obra cria, sob um 

olhar crítico e poético entre homem, lugar e cidade. 

A Casa será um lugar de diálogo direto, onde a intenção é viver como uma 

atitude estética e poética, sempre aberta à contingência que essa proposição 

abrigar. Farei registros por escrito e desenhos, realizarei fotografias e vídeos, como 

um diário visual da passagem da casa pelos lugares. Então, essa proposição que 

parte da experiência de deambulação na cidade e em seus lugares de revenda de 

objetos usados, que motivou a construção da casa-movente, retorna novamente à 

cidade como dispositivo de abertura para novas experiências urbanas. 

Thyerri Davila, no livro Marcher, Créer, analisa proposições de artistas que 

fazem do deslocamento um ato de resultado poético-plástico. Compara a figura do 

artista com a do flâneur, um caminhante urbano anônimo, que traz consigo a 

                                                 
193 Neste capítulo Ardenne apresenta a origem da palavra experiência que deriva de experientia, “fazer o 
ensaio”, um ensaio realizado de maneira voluntária e numa perspectiva exploratória. Parece que é uma prova 
de que é natural da experiência dinamizar a criação. Ibidem., p.43. 
194  Ibidem, p 48. 
195 Gesto extraído de Lygia Pape através do conceito de espaços imantados. Conceito que parte de situações 
criadas em contextos urbanos, pensa a cidade e os espaço que se criam em ações cotidianas. 
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capacidade de invenção, através da apreensão e percepção do cotidiano, em atos 

que são capazes de reativar o real e reinventar o mundo, pois ao habitá-lo, o artista-

flâneur passa a transfigurar o real ao produzi-lo. Chama a atenção ao quanto 

existem no cotidiano uma série de acontecimentos que escapam ao nosso controle. 

“Reencontrar o mundo seria para ele como o ato de suscitar, criar novas 

possibilidades de espaços-tempo, mesmo que pequenas e simples.” 196 O autor cita 

alguns artistas, como por exemplo: Gabriel Orozco, Francis Alÿs e Hélio Oiticica, 

para apontar que o lugar do artista nesse cotidiano da megalópole seria o de:  

 

Ao partir das ruas das cidades, em meio aos caminhantes, produzir 
situações, modos de habitações possíveis da cidade, para inventar, 
no universo da circulação generalizada, uma nova vitalidade, um 
novo espaço-tempo para reduzir ao mínimo este interstício que nos 
separa do mundo.197 

 
Outro artista com quem estabeleço articulações referenciais é o britânico 

Simon Starling. Vemos que suas proposições se colocam como um processo 

aberto, por definição. Se existe um programa, não conta com o previsível, é antes 

de tudo um desafio e, como tal, um fator de enriquecimento ou alargamento da 

realidade. “É arte ‘processual’ e, por extensão, uma criação que fecunda o 

momento, tanto quanto ela é fecundada por ele”.198 Em suas obras a criação é 

caracterizada antes de tudo pela insólita transformação e re-fabricação de objetos 

e, também, por seus feitos de tamanha concatenação entre objetos, experiência e 

contexto. Para isso, encadeia fatos, inventariando ações e deslocamentos, sendo o 

princípio que o move a contingência da proposição.  

Em Starling, além das anotações e registros fotográficos que indicam as 

fases de realização, há a exposição de um objeto refabricado à sua maneira e 

resulta de uma experiência vivida. O artista exibe a relação intrincada entre objeto, 

material e técnica, que se configura em investigações sobre fabricação e ofícios 

tradicionais, que revelam inúmeras contradições de paradigmas atuais, e fazem 

parte de uma visão utópica, um comentário crítico sobre a produção em massa. 

                                                 
196 Thierry Davila. Marcher, Créer : Déplacements, flêneries, derives dans l’art de la fin du XX siecle. Editions 
Regard. 2002, p.185. 
197 Idem. 
198 ARDENNE, P. 2007, op. cit. p 45. 
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Nesse sentido, ele responde com obras realizadas através de elaboração 

performativa, em projetos inusitados na produção de apenas um único objeto e na 

valorização de todo esse processo.199 Duas frases desse artista tornam-se 

significativas nesta reflexão: 1. “A obra é o resultado material de um processo 

pensado”. Aqui vemos o valor dado a toda uma série de ações e movimentos 

intensivos e extensivos que fazem parte da obra de arte e nem sempre são 

valorizados. Starling tenta dar visibilidade a esses inúmeros movimentos. 2. “São os 

desvios que tornam a vida interessante.” Vemos também o valor da experiência e 

seu caráter contingente ao contexto, o quanto a experiência, como embate com o 

real, enriquece e singulariza as ações. 

Para pensar proposições in progress, e agora neste capítulo explorando 

principalmente sobre o foco contextual, logo vem à mente os programas in progress 

de Hélio Oiticica. Dentro de seus programas não é possível delimitar algo, eles se 

caracterizam por um sistema aberto, que neste caso se ramifica entre textos, 

                                                 
199 Um exemplo seria a proposição na qual ele desmontou uma cabana de madeira de uma vila suíça, 
transformou-a em uma embarcação e com ela desceu 11 quilômetros do rio Reno até a cidade da Basiléia, 
onde transformou o barco em cabana de novo. Para Tabernas Desert Rub (2004), o artista improvisou uma 
bicicleta elétrica alimentada a hidrogênio e percorreu o deserto do sul da Espanha, aproveitando a água 
desperdiçada pelo veículo para pintar uma aquarela de cactos, uma planta do local. 

           

                
Fig. 89: Saimon Starling. Tabernas Desert Rub, 2004. 
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cartas, filmes, gravações sonoras, desenhos e outros tantos meios. Oiticica dizia: 

“Todo projeto que eu faço, gradativamente, vai entrando numa coisa que eu chamo 

de ‘programa’. Na realidade, são programas não-programados. Eu os chamo de 

‘programa in progress’”.200 

Segundo Favaretto, Oiticica montou esse “dispositivo delirante” constituído 

de duas séries: a da produção artística e a do discurso, “operando deslocamentos, 

subordinando as rupturas à continuidade num programa in progress”.201Nele vemos 

o sentido de suas efetuações “onde todo o trajeto é um único desenvolvimento”.202 

Podemos assim lembrar-nos de Delirium Ambulatórium, Manifesto do Caju, Mundo-

Abrigo... Programas, expectativas, derivas, experiências, reflexões... Oiticica criava, 

em sistema rizomático, labirintos textuais e reais, uma obra dentro do processo de 

outra, um texto sequência de outro, que citava outros tantos. Mesmo assim, 

segundo Beatriz Carneiro, é importante salientar que não se trata de idealizar ações 

e proposições para o futuro, mas o “programa determina os movimentos no 

processo de criação do artista que anunciam uma experimentação a ser 

realizada”203, progressivamente, paulatinamente, como coloca Oiticica. Vemos em 

suas proposições uma aproximação acentuada com a vida e seu ritmo diário, que 

permite descondicionamentos, na criação de contextos que se abrem para 

experiências e desdobramentos de novos agenciamentos conceituais. 

Oiticica introduz alguns conceitos fundamentais para pensarmos aqui 

proposições urbanas em aberto que procuram criar aproximações com o mundo. 

Para isso, três textos do artista tornam-se importantes para abordar tais questões: o 

texto release para Mitos Vadios,204 de Ivald Granato, de 24 de outubro de 1978, o 

texto sobre o Projeto Caju in Progress, de 3 de fevereiro de 1979, e o que eu 

considero o mais importante para a pesquisa, o texto Mundo-Abrigo, de 1973.  

No texto sobre o projeto do Caju ele fala da característica in progress do 

projeto como algo aberto, sem data ou atividades e iniciativas com começo-meio-

fim pré-determinados. Ao apresentar o termo Instaurações situacionais, o que 

Oiticica nos indica através deste conceito? Acontecimentos que emergem a partir 

das situações. Instaurações situacionais são experiências que não se reduzem à 

contemplação ou ao espetáculo, um ponto que era fundamental também para os 
                                                 
200 FAVARETTO, C. 2000, op. cit.  p.14. 
201 Ibidem,p.14. 
202 Ibidem, p.18. 
203 CARNEIRO, B.S. 2008, p,189. 
204 Mitos Vadios já comentei no capitulo anterior na reflexão sobre fragmentos. 
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situacionistas. A proposição no bairro do Caju tratou-se de uma deriva em que ele 

se apropriou de fragmentos, escombros da cidade. Oiticica chama a proposição de 

uma expedição, já nos apresentando qual a sua posição como participante no 

contexto bairro do Caju, aterro de lixo imperial em decadência e abandono 

completo. Encerra o texto salientando que essa instauração situacional é como algo 

aberto “pro que der e vier”, valorizando assim a contingência da proposição.  

 
Fig. 90: Imagens dos documentos do Projeto do Caju. Projeto HO/RJ. Fonte: site Programa Hélio 
Oiticica, Itaú Cultural. 
 

MUNDO-ABRIGO205, texto escrito de julho a outubro de 1973, foi realizado 

na sua experiência fora do Brasil, que coincide com os escândalos da guerra do 

Vietnã e as mobilizações que aconteceram em represália à guerra, como 

movimento hippie etc. Podemos acompanhar cronologicamente a realização desse 

texto, através das datas sempre indicadas a cada vez que Oiticica retomava a 

escrita; vemos que elas não estão dispostas de forma linear, o que indica a 

montagem e ainda o desejo de expor essa característica, ou seja, talvez revelar o 

texto como fruto de reflexões que não se deram num mesmo momento, e que foram 

retomadas posteriormente para construir a proposição. Nesse texto também fica 

clara a leitura do livro Os meios de comunicação como extensões do homem, de 

Marshall McLuhan, e este será uma referência constante nos textos de Hélio 

Oiticica no período nova-iorquino. 

A noção de experiência individual e coletiva é uma tendência cada vez mais 

marcante e fundamental para entender o Experimental na experiência, que deu 

                                                 
205 Li este texto de Oiticica durante uma viagem de volta para casa, após uma tarde com minha 

orientadora e o grupo de pesquisa onde eu havia apresentado meu projeto. Ao ler, entendi a expressão 

dela ao me passar o envelope com o texto Mundo-Abrigo. Existe uma grande proximidade de ideais, 

de planos a serem alcançados.  
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origem a MUNDO-ABRIGO. Esta proposição parece ser a fusão das principais 

questões levantadas pelo artista nos últimos anos. Neste texto vemos a junção 

conceitual do que ele já havia proposto em Crelazer e em Experimentar o 

Experimental.  

 
 

Fig. 91: Hélio Oiticica. Texto MUNDO-ABRIGO, 1973. 

 

Percebe-se a passagem do foco do corpo, de uma experiência pessoal, 

para o conceito de "aldeia global", abre-se a ideia de abrigo para o mundo, para 

além da "casca-proteção". Expõe seu interesse pelas construções nas favelas e as 

formas de habitar e explorar o meio urbano e propõe dentro do texto retomar seu 

projeto Barracão, uma proposição construtiva, “não uma arquitetura experimental”, 
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mas estrutura transformável, segundo as atividades experimentais de um 

determinado grupo ou mesmo de um indivíduo. Esclarece que Barracão seria: 

 
(...) Modelo experimental do lazer como atividade positiva: essa 
atividade estaria ligada na origem à necessidade de assumir e tomar 
de assalto o comportamento como elemento principal atuante na 
experiementalidade – núcleo (...) A situação geral de desintegração 
do q é experimental no BRASIL tornou impossível e suicida a 
experiência: e me fez ver algo: q o sentido e a natureza do projeto-
BARRACÃO é a de estrutura adaptável e cujas origens e diretivas 
podem dar origem e erigir a experiência em outras circunstâncias não 
limitadas (o projeto-BARRACÃO) a lugar ou tempo: se o que houve 
no BRASIL castrou a experiência ainda em projeto ela como semente 
q não se limita a essa circunstância-limite: ela é circunstância aberta: 
projeto circunstancial: que é a natureza mesmo dela: se o lazer 
tomado como experimentalidade está submisso a circunstâncias de 
ordem social-ético-política ao dia-a-dia na própria sequência de vida 
dos indivíduos q nelas se envolvem e q nem se sabe se é sequer 
possível ser experimentado mesmo nos princípios gerais(...).206 

 

Nesse texto ele diz: a proposição ambiental agora é "explorar o mundo", 

"conhecer o q não se conhece". Considero esta proposição um texto-obra, que 

manifesta seu interesse não apenas pela arte, mas também, mais do que nunca, 

pelo homem no mundo. O mundo é o abrigo do homem, é sua morada. Faz parte 

de uma série de projetos dentro da ideia de um “work in progress.”  

Em outro trecho ele conta o sonho de seu avô em relação a uma espécie de 

casa-teatro, relato que me deixou muito impressionada pela proximidade com o que 

eu vinha construindo com a Casa-movente: 

 
22JUL.73 NTBK 1/73: págs. 21 a 24: 
meu avô tinha um sonho: transformar morar numa casa q fosse 
TEATRO de PERFORMANCE MUSICAL: não importa: muita gente já 
viveu SONHO VIDA-TEATRO q na verdade seria como CASA-
TEATRO comunizar palco-platéia-performance no dia-a-dia: tão 
distante e tão perto do q eu quero(...) 

 
 

Essa proposição, lembra-nos Oiticica, “não é apenas um programa: é um 

programa para vida, o lazer como núcleo experimental é proposto como síntese de 

experiências propostas ligadas ao comportamento, corpo-ambiente, o dia–a-dia 

como campo experimental aberto”. O mundo é um abrigo, morada, pode ser vivido 

coletivamente a partir de um exercício experimental da liberdade.  

Esses artistas trazem para suas produções o princípio do narrador 

apresentado por Walter Benjamin: aquele que faz da sua experiência a sua obra e 
                                                 
206 OITICICA, Hélio. MUNDO-ABRIGO.  Programa Hélio Oiticica, Itaú Cultural. Acesso em : 
www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia/ho/home/dsp_home.cfm - 9k - Acessado em: jun. 2007. 
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vice-versa.207 Por mais monumentais que pareçam essas proposições, todas essas 

ações e esses movimentos de construção são elaborações que procuram 

transvasar o banal, em pequenas aberturas para outras formas de percepções 

cotidianas. Parecem ser o dispositivo de reconquista de uma “realidade” que parece 

sempre nos escapar, talvez sejam também uma forma de criar uma interferência 

nesse “real” ou ainda no mínimo uma forma de participar de uma construção que 

nos parece sempre fora de nosso alcance, mas fundamental. 

 

 

 

                                                 
207 BENJAMIN, W. O narrador: Observações sobre a obra de Nikolai Leskow. In: Obras Escolhidas I. 3. ed. 
1987.  
 

 
  
Fig. 92: Hélio Oiticica. Texto Barracão, 1969. Fonte: site Programa Hélio Oiticica, Itaú 
Cultural. 
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4.2 -  PONTUAÇÕES UTÓPICAS: 
 a vida como experiência estética e poética 
 
 
 
 

“Atenção: percepção requer envolvimento. 
Os espaços respiram, escutam, falam.” 

Antoni Muntadas  
 

 
 
 

Experiência: Bairro Bom Fim – Porto Alegre, 2008. 
 
 

A proposição que desenvolvi só foi possível se realizar pela aproximação 

que tive com a cidade. Estar em Porto Alegre e me colocar não só na condição de 

estrangeira, nômade, mas de artista disposta a ver, fez a diferença na pesquisa e 

marcou aquele lugar como uma pontuação utópica para pensar a vida como 

experiência estética e poética.  

Durante o desenvolvimento da casa-movente, ainda sobre o momento de 

busca dos objetos nos lugares, pude conviver diretamente no bairro Bom Fim, onde 

dividia um apartamento com mais três colegas do curso de Mestrado em Poéticas 

Visuais.208 

Viver em um lugar é conhecer seus modos de vida, entender seus efeitos 

reveladores de uma multiplicidade de vetores, como os históricos, políticos, 

econômicos, sociais, culturais, psíquicos e outros mais, que se entrecruzam em 

espaços e tempos atualizando-se como modos de existência. Portanto, o viver está 

em constante mobilidade e em permanente construção e transformação e, por que 

não dizer, em constante territorialização e desterritorialização e reterritorialização, 

como nos advertem Deleuze e Guattari.209 Vemos que objetividades e 

subjetividades são pólos que não se separam. Estar naquele bairro e com-viver 

com o lugar era uma forma de pensar sobre o viver como forma de construção de 

modos de existir.  

Pude observar várias formas se engendrando com espontaneidade, 

criatividade e resistência, também vi que o descaso e a banalização sobre o que 

nos cerca são um mal epidêmico. Mas existem gestos simples entre pessoas 

                                                 
208 Dividi o apartamento com as artistas Raquel Stolf, Claudia Zimmer e Aline Dias. 
209 Ver Mil Platôs n°4. 
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comuns que conseguem dar soluções provisórias a problemas cotidianos. Gostaria 

de citar três exemplos: o da florista, o do carro-casa e o do amolador de facas. Vejo 

cada uma dessas histórias que recolhi da cidade como material que compõe e 

fundamenta a pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

Florista 

 

Na esquina da Rua Fernandes 

Vieira, encontra-se uma pequena 

banca de flores que já existe no local 

há bem mais de 30 anos. Quando 

conheci esse lugar, Elida Tessler me 

apresentou à proprietária, que fez questão de me contar o que o tornava ainda mais 

especial: “De dia é uma floricultura, mas durante a noite guardo tudo e o deixo livre 

para os moradores de rua, são eles que me ajudam a cuidar da banca à noite.” 

Fiquei perplexa com a naturalidade com que ela tratava do assunto, 

estendendo o seu comentário: “Toda manhã eu chego aqui e tomo café, enquanto 

eles desmontam suas camas, me ajudam a limpar o local e a montar a banca de 

flores. É sempre assim, combinamos desse jeito: cuidando do lugar, nós todos 

teremos ele sempre.” 

Naquele momento, nada poderia ser mais acolhedor. Um lugar para flores e 

gente, criado com uma solução simples pautada na generosidade e confiança 

mútua.  

Fig. 93: Helene Sacco. Florista, Bom Fim, Porto 
Alegre/RS, 2008. 
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Carro-casa 

 

Num bairro residencial, pacato, 

de classe média-alta, encontrei um 

carro-casa parado em frente a uma imobiliária cujo nome é, ironicamente, 

Imobiliária Predial. Acho que ele já foi um Opala, hoje é um mosaico de carros, uma 

bricolagem que se configura agora como casa. Olho as rodas e vejo que os pneus 

estão furados, acorrentados uns aos outros e presos num gancho na calçada. 

Pensei comigo e deduzi que não deixariam aquilo ficar ali por muito tempo. Um ano 

se passou, e esse Carro-casa ainda está lá. O que será que envolve essa drástica 

atitude? Vejo que são dois moradores, dois homens muito parecidos, talvez sejam 

irmãos. Dia após dia eles estão lá, com chuva, frio, calor, muito calor. Seria esse 

um ato de protesto, um ato de resistência? Concluí definitivamente que sim! 210 

 

 

 

 

Amolador de facas  

Voltando da aula, escuto um 

som de praça, um som típico de 

vendedor de algodão-doce. É 

impossível não voltar no tempo. Ao 

procurar o som, com os olhos atentos, e olhando para todos os lados, vejo aparecer 

um lugar-máquina-movente, um lugar para afiar metais. Esse lugar foi construído 

sobre uma bicicleta, que ao pedalar faz funcionar um motor que, por sua vez, ativa 

                                                 
210 Segundo Elida Tessler, moradora do bairro, em uma das edições do jornal “Já Bom Fim”, saiu uma 
reportagem dizendo que aquele carro pertence a uma senhora que paga imposto todo ano e não quer se 
incomodar com a remoção do veículo. Legalmente, o carro está apenas estacionado. Segundo depoimento dos 
motoristas de táxi em frente ao supermercado Zaffari, os dois “habitantes” do carro utilizam os banheiros do 
estabelecimento para suas necessidades e higiene básica. 
 

Fig. 94: Helene Sacco. Carro-casa, Bom Fim, 
Porto Alegre/RS, 2008. 

 

Fig. 95: Helene Sacco. Amolador de facas, 
Bom Fim, Porto Alegre/RS, 2008. 
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a lixa que afia facas, canivetes, alicates de unha etc., “ainda com o detalhe de 

poder rodar sem sair do lugar”, diz Seu José ao me explicar nos mínimos detalhes 

seu invento. 

Conto para ele que aquele som fez lembrar-me de algodão-doce e da 

minha infância, e ele me diz, cheio de orgulho: “Mas eu sou desse tempo, e quem 

me chama na rua também é. Quem hoje em dia pensa em afiar facas, se podemos 

comprar as chinesas em qualquer esquina? Não me chamam pelas facas sem fio 

que eles têm em casa, mas sim pelo que eles lembram através do som que faço e 

pelo invento que construí.” 

 

Vi que a memória também é um 

elo que nos impede de nos desligarmos de 

vez da vida e de suas possibilidades 

poéticas. Naquele momento, entendi 

Proust na prática. Percebi que as inúmeras 

estratégias de sobrevivência na cidade 

partem muitas vezes de um apelo sonoro, 

subjetivo, e até mesmo inventivo. 

Sobreviver, resistir, é também conseguir ser notado, percebido em meio ao caos. 

Estar como um flâneur na cidade foi uma experiência estética e poética de 

arte, mas também foi aprender como ela se manifesta como lugar e abrigo. Walter 

Benjamin, em Paris, capital do século XIX nos revela o modelo de cidade e cidadão 

que se formam: 

 
As ruas são o apartamento do coletivo. O coletivo é um ser 
constantemente em movimento, sempre agitado, que vive, 
experimenta, conhece e inventa tantas coisas entre as fachadas dos 
imóveis quanto o faz o indivíduo no abrigo de suas quatro paredes.211 

 

Esse período vivendo no bairro Bom Fim me fez pensar sobre que modos 

de existir eram ali produzidos e inventados. Vi que a invenção habita lugares 

comuns, que é feita por pessoas comuns, anônimas. E que esses gestos são de 

resistência e sobrevivência na cidade. Pude refletir sobre que tipo de lugar é a 

Casa-movente, que tipo de experiência ela criaria para as pessoas do lugar. Esse 

bairro foi o laboratório onde pensei nas possibilidades de inserção da casa. 

                                                 
211 BENJAMIN, Walter, apud JACQUES, Paola B. Estética da Ginga, p.90. 

 

Fig. 96: Detalhe. Amolador de Facas. Porto 
Alegre/RS, 2008. 
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A precariedade da vida e suas soluções alternativas nos fazem pensar em 

atos criativos que nos levam a uma posição de resistência contra o desânimo, o 

descaso, a banalização e a desesperança. Ernest Bloch, com o Princípio 

Esperança, reconhece que é no ato criador que a vida é possível. Caberia à arte a 

capacidade de preservar um potencial anárquico “indicando assim a criação como a 

revolta necessária que nos conduz ao amanhã”. 212 

Pensar significa transpor. 213 Uma frase, quase um lema, que também nos 

aponta um movimento, uma atitude frente às coisas. Encontramos como definição 

de transpor: Pôr (algo) em lugar diverso daquele em que estava ou devia estar; 

Inverter a ordem de; passar além de; galgar; ultrapassar, exceder, transportar. 

Pensar o lugar é provocar movimento mesmo que mínimo, é iniciar um contato com 

a realidade que difere da apatia. Pensar o lugar talvez seja o princípio mais básico, 

mas não menos importante, da utopia e foi o que me fez perceber a arte como um 

lugar de despertar, um despertar para o tempo de agora. 

Como nos aponta Edson Sousa, “obstáculos existem muitos, mas 

certamente não poderemos transpô-los, sem saber minimamente onde estamos e 

para onde queremos ir”.214 Talvez em proposições urbanas e nas possibilidades de 

aproximação e abertura que elas são capazes de construir, surja um desvelamento 

com poder de nos aproximar de onde estamos e o que desejamos de fato como 

habitantes deste mesmo lugar-mundo que dividimos. Segundo Sousa, a arte nos 

abre possibilidades de agir nas inúmeras oportunidades que ela cria, “num 

compromisso da ficção com a vida que acontece aqui e agora”.215 

Construir um lugar pela e para experiência que remeta o participante a suas 

memórias de casa, abrigo, morada talvez seja uma forma de criar um outro olhar 

sobre os mesmos, não só sobre a mobilidade desestabilizadora da globalização, 

mas, muito além disso, fazer deste um olhar desperto, um olhar em volta, para ver 

qual o lugar que a cidade nos reserva. Existirá nela espaço para uma vivência mais 

humana? Longe de levantar bandeiras, de encontrar respostas e de tentar resolver 

problemas de habitação e urbanismo, a Casa-movente apenas propõe um 

despertar para essas questões, por acreditar que pela simples possibilidade de 

suscitá-las já contribua dando visibilidade a elas. 
                                                 
212 BLOCH, Ernest. O Princípio Esperança. Rio de Janeiro: Contraponto/editora UERJ, 2005. 
213 SOUSA. Edson Luiz André de. Sonhar para frente: princípio esperança. Dossiê: Éticas da vida. Margem. São 
Paulo, n°21, jun. 2005. p.18. 
214 Ibidem, p.16. 
215 Idem. 
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4.3 - UTOPIA E ARTE: criações para o presente 

 

 

 

Modos de abertura, criação de ficções que operam novas possibilidades de 

vivenciar a cidade e de repensar os modos de habitação são questões 

fundamentais para os dias de hoje. Portanto, elenco aqui alguns artistas que me 

ajudaram a pensar tais questões dentro da pesquisa. 

Em Andrea Zittel, vemos uma 

crítica irônica à situação atual do mundo, 

onde ela explora a estabelecida crise do 

sujeito e a apresenta através de um 

design que extrapola a capacidade 

prática dos objetos, propondo-os 

despersonalizados, produzindo-os em 

série e até comercializando-os para uso 

comum. Apresenta suas criações como 

unidades de habitação reduzida. Nada 

de ruído, marca, rastro, seus objetos 

surgem de design elaborado e funcional, 

tudo novo, limpo, perfeito, mas por trás 

da perfeição vemos claramente nossa 

condição nessa virada de milênio.  

Em Zittel, há também a intenção 

de criar uma casa, mas ela é só módulo, 

algo que se apresenta como 

fragmentário, desvinculado, solitário. 

Mesmo que seus trabalhos acabem 

caindo no mercado e absorvidos para 

uso comum, é inegável que dentre as 

preocupações da artista estão a 

superpopulação das cidades, os 

 

 

 

Fig. 97: Andréa Zittel. Unidades de habitação 
reduzida, 2004. 
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problemas de habitação, a necessidade de redução das famílias e principalmente o 

isolamento do indivíduo. Todas estas questões que da mesma forma cercam as 

provocações desta pesquisa. 

Comparo essa fixação pelo novo com as Merzbaus de Schwitters. O que é 

humano e sobrevivente em Schwitters, em Zittel, é solitário, ausente e quase 

robótico. As obras de Zittel também têm me ajudado a pensar em soluções 

reduzidas, porém completas, oferecendo tudo de funcional que uma habitação deve 

ter, já que proponho um lugar movente que contemple as exigências básicas de 

uma casa, como água, luz, sala, quarto, banheiro, cozinha etc. 

Gordon Matta-Clark foi um artista que também traçou uma relação radical 

entre arte, arquitetura e cotidiano, em proposições com as quais explora o tecido 

urbano, seus subsolos - nas zonas rejeitadas da cidade sob as relações entre 

espaço privado e espaço público. Sua produção é marcada pela desorientação 

originada tanto do desaparecimento da separação entre interior e exterior como dos 

habituais pontos de referência.  

 

 Fig. 98: Sem Título parte do projeto (Anarchitecture). Série de 
29 fotografias. 40.6 x 50.8 cm.1974. 
 

Para Garbage Wall/Homesteading, o artista construiu diante da igreja de St. 

Mark, situada no East Village de Manhattan, um muro feito de resíduos urbanos 

misturados com asfalto e gesso. Esse muro foi, durante quatro dias, o cenário de 

atividades domésticas simples, como comer, faxinar, trabalhar. O que me faz 

pensar na minha proposição em que pretendo, além de deslocar a casa pela 

cidade, vivenciar o lugar criado, em rotinas simples do cotidiano de um lar-atelier. 
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Segundo ele, "o resultado será como o ciclo final de uma rua, - a casa que sai do 

lixo e volta para ele".  

Nas cidades americanas, construídas para não envelhecerem, 

organizando-se em ilhotas de resistência, o passado não se manifesta através de 

monumentos, mas de resíduos.  

 

Matta-Clark expôs os subsolos, a 

parte inferior e interior da arquitetura, 

para explorar os espaços "negativos" da 

cidade. Em Matta-Clark, vemos muito 

mais a desconstrução – como no caso da 

proposição Sous-sols de Paris (Subsolos 

de Paris, 1977) –, uma característica 

diferente dos outros referenciais aqui 

apresentados, mas nele vemos pela 

desconstrução uma crítica à construção 

inconsequente e vazia. É também uma 

reação a descartabilidade dos espaços 

por substituições de novos que 

desconsideram o tempo e a relação que 

cada construção estabelecia com a 

cidade e seus moradores. 

Uma proposição de Matta-Clark 

que gostaria de comentar é a 

Performance Tree Dance, de 1971, 

realizada em cima de uma árvore. O 

registro da performance dura nove 

minutos, e nele vemos o artista e mais 

três amigos construírem e habitarem 

aquele lugar, improvisado com cordas, redes e balanços como um lugar lúdico e 

experimental. Num espaço impossível, completamente fora do que tradicionalmente 

estamos acostumados a nos relacionar em relação ao corpo, postura, movimento, 

equilíbrio, vemos o artista apresentar uma dança construtiva-desconstrutiva, que 

nos remete diretamente à infância, às brincadeiras e às nossas ingênuas 

 Fig. 99: Gordon Matta Clark. Splitting, Vista     
Externa, 1974. 1974. 

Fig. 100: Gordon Matta-Clarck. Spliting. Detalhe 
Interno. 1974. 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 101: Gordon Matta-Clarck. Portable 
breathing station, anos 70. 
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improvisações infantis. Talvez seja uma relação como essa que deveríamos voltar a 

ter com o mundo, se tudo partisse de uma experiência real e fundamental com a 

vida. 

No final da década de 80, o 

governo dos Estados Unidos 

enfrentava o crescente aumento da 

população de moradores de rua nas 

grandes cidades como Nova York. 

Com um projeto habitacional 

destinado a essas pessoas, eles 

tentaram recolocá-las em moradias, 

para isso era preciso que 

preenchessem formulários, a fim de 

selecionarem aquelas que ganhariam abrigo, seriam privilegiados aqueles que 

tivessem esposa ou marido e filhos, aqueles regidos por matriz familiar. O que 

aconteceu foi que quase nenhum habitante de rua se inscreveu, por serem em sua 

maioria sós e preferirem viver em meio à cidade. O que se percebeu foi que o 

problema não era apenas o de habitação, mas sim social. Uma fissura profunda nas 

formas de habitar, que já havia sido internalizada por essas pessoas na sua forma 

de viver, que surgiu de suas tentativas de sobreviver à economia e ao mundo que 

se configurava cada vez mais excludente. 

O trabalho de Krzysztof Wodiczko surge no final da década de 80, frente a 

essas questões, e consiste em equipar essas populações para as batalhas pela 

ocupação dos espaços intermediários, os intervalos indefinidos na paisagem 

urbana. Equipando esses moradores com unidades móveis, esses migrantes 

participam de uma crítica urbana aos sistemas infraestruturais, os 

empreendimentos imobiliários que determinam a estruturação fechada e excludente 

da cidade. Através de seus deslocamentos e atividades paralelas, eles constituem 

territórios moventes e dinâmicos que se espalham por toda a cidade, pelas antigas 

áreas industriais, pelas margens das grandes vias de transporte, nos terrenos 

vagos deixados pela especulação imobiliária; ajudam a expor o verdadeiro desenho 

e sentido da metrópole. 

Fig. 102: Gordon Matta-Clark and friends 
performing for Tree Dance at Vassar College, 
Poughkeepsie, New York, 1971. 
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É interessante também observar como o artista interfere com unidade 

móvel chamada Homeless Vehicle, desestabilizando a cadeia simbólica do design 

industrial. O consumidor-usuário final do produto é um não-consumidor: o sem-teto.  

 
Quando colocamos o protótipo do Homeless Vehicle nas ruas, as 
pessoas que não são desabrigadas nos perguntavam: para que serve 
isso? Como funciona? Essas pessoas veem sem-tetos todos os dias 
e não perguntam nada. Estavam sendo provocadas pelo objeto a 
questionar as coisas.216  

 
 
 

Segundo Wodiczko, esse veículo 

não é uma solução temporária, nem 

permanente, para o problema da 

habitação. Também não foi pensado para 

produção em série. Seu ponto de partida é 

uma estratégia de sobrevivência para 

nômades urbanos, para os despejados da 

economia atual.217 São táticas de 

sobrevivência, desenvolvidas a partir das 

especificidades de cada terreno, que visam 

também destacar a voz, as experiências e 

a presença daqueles que são silenciados e 

marginalizados. Dispositivos que rompam 

a percepção corrente dos excluídos, que exponham a escandalosa situação a que 

são submetidos e, sobretudo, instaurem um diálogo entre seus operadores e 

aqueles que têm lugar na sociedade. É possível perceber a posição do artista e a 

seriedade que dá a suas proposições como atitudes contra a ordem das coisas, 

como uma tentativa não de solucionar, mas de revelá-las, torná-las visíveis aos 

olhos do mundo. 

Na declaração do artista, encontramos um apelo que nos exige uma 

tomada de atitude, de postura frente às exclusões: 

É importante ver qual o nosso lugar no seio da utopia, uma espécie 
de trabalho utópico contraditório torna-se necessário. Desmantelar 
essas utopias ou encontrar nosso caminho no labirinto e, talvez, 
revelar esses labirintos, ao invés de mostrar as saídas, as entradas, e 

                                                 
216 WODICZKO, Krzysztof. Critical Vehicles, Cambridge, MIT Press, 1999, p.40. 
217 Ibidem., p. 42. 

 
Fig. 103: Wodiczko. Homeles Vehicle, 2000. 
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ver verdadeiramente onde nós estamos, quem somos, o que 
sentimos, o que aconteceu a cada um enquanto centro do mundo.218 

Não pretendo com meu trabalho fazer arte política, engajada, fechando-o 

em tais questões, mas acredito que a obra nasce também de uma atitude que é 

estética e política, já que exige uma posição diante das coisas, da “partilha de um 

sensível” a ser captado, percebido através de um “sistemas de formas a priori 

determinado que se dá a sentir”. 219  

As práticas artísticas, nos diz Rancière, “são maneiras de fazer que 

intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações com 

maneiras de ser e formas de visibilidade”.220Já que toda a pesquisa aqui exposta se 

instala através de uma forma de experiência proposta por Mario Pedrosa como 

exercício experimental de liberdade, ela aponta para uma arte que surge da 

liberdade encarnada e exposta ao ato da vida. Surge também de uma vontade de 

vida que move o ser humano, transfigurada em linguagem. Perceber a realidade é 

realizar “um recorte dos tempos e espaços, do visível e do invisível, que define ao 

mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política como forma de 

experiência”.221 Nessas condições não há como o artista fazer arte isolada e 

trancada em si mesmo, assim como não há como propor ser livre e, ao mesmo 

tempo, compactuar com uma série de acontecimentos em que se “percebem” 

aniquilamentos do ser. “A partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no 

comum em função daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se 

exerce”.222 

A Casa-movente surgiu da minha própria experiência de habitação, mas 

não houve como pensar em conceitos de habitar e de construção do lugar sem 

olhar para o lado, olhar em volta. A construção do lugar está intimamente ligada à 

nossa essência, e é na precariedade das improvisações cotidianas que ela se torna 

mais evidente, não apenas nas grandes conquistas e ousadias da arquitetura 

especializada.  

Os espaços percorridos, os lugares instaurados por todos os artistas 

citados neste capítulo são territórios que pelo estranhamento desenham um novo 

lugar. Isso faz lembrar-me de um texto fundamental, que foi pouco divulgado e 

                                                 
218 VERNER, Lorraine. L´Utopie comme figure historique dans l’Art. p.47. 
219 RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo Editora 34, 2005,p.16. 
220 RANCIÈRE. J. Ibidem, p.17. 
221 Ibidem.,p. 16. 
222 Idem.  
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editado e, talvez por isso, pouco conhecido, de autoria de Foucault; chama-se De 

outros espaços, texto em que ele se dedica a pensar o espaço e sua relação com o 

indivíduo durante a história da humanidade e seus costumes. Nesse texto expõe 

um conceito sobre o qual venho refletindo: as heterotopias, ou seja, espécie de 

utopias realizadas no presente, fala que espaços como manicômios, prisões e 

hospitais foram sendo criados conforme a necessidade e os problemas que as 

sociedades apresentavam, mas que o espaço ideal, a heterotopia por excelência, 

seria o navio: 

Há, (...) e isso provavelmente em qualquer cultura, em qualquer 
civilização, lugares reais, lugares efetivos, lugares que são 
delineados na própria instituição da sociedade, e que são espécies 
de contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente 
realizadas nas quais os posicionamentos reais, todos os outros 
posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da cultura 
estão ao mesmo tempo representados, contestados e invertidos, 
espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles 
sejam efetivamente localizáveis. Esses lugares, por serem 
absolutamente diferentes de todos os posicionamentos que eles 
refletem e dos quais eles falam, eu os chamarei, em oposição às 
utopias, de heterotopias.(...) Perceberemos também que o navio tem 
sido, na nossa civilização, desde o século dezesseis até aos nossos 
dias, o maior instrumento de desenvolvimento econômico (ao qual 
não me referi aqui), e simultaneamente o grande escape da 
imaginação. O navio é a heterotopia por excelência. Em civilizações 
sem barcos, esgotam-se os sonhos, e a aventura é substituída pela 
espionagem, os piratas pelas polícias.223 

Espaços moventes, que se lançam ao infinito à procura do novo e do 

desconhecido, além de serem o escape da imaginação - o que é fundamental em 

qualquer civilização, - são motivadores de sonhos maiores. A Casa-movente 

poderia ser pensada como uma forma de tentativa de subversão da mobilidade 

contemporânea para uma forma positiva, ou, no mínimo, de inspiração a pensar a 

qualidade dessa mobilidade e sua implicação nas formas de habitar.  

O que proponho com a obra não é alcançar tais reivindicações, mas ao 

menos que ela consiga levantar essas questões importantes em arte e, 

particularmente, aquelas que possam associar um projeto pessoal de trabalho a 

necessidades sociais mais amplas, incluindo reflexões construtivas em torno do 

binômio espaço/lugar no mundo contemporâneo. 

                                                 
223 Conferência proferida por Michel Foucault no Cercle d'Études Architecturales, em 14 de Março de 1967. 
Publicado igualmente em Architecture, Movement, Continuité, 5, de 1984, p.416. Este texto foi traduzido com 
base no publicado em Diacritics; 16.1, Primavera de 1986, por Pedro Moura. Está no domínio público, e esta 
tradução está acessível no site virose. 
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Para encerrar, gostaria de trazer mais uma forma de utopia, agora sob a 

forma de Walytopias, ao citar as palavras do artista e pesquisador Ericson Pires, em 

homenagem ao artista e pensador nômade Waly Salomão: 

 

Morar no trânsito. Habitar o transitivo. Se colocar em caminho. Estar 
onde não é. Ser em todo lugar. Qualquer lugar. Ser precário. 
Apropriar qualquer suporte. Utilizar todos os meios. Nenhum meio. 
Plástico. Caderno. Folha. Caneta. Capa. Lata de goiabada. Acaso. 
Lance. Consciência. Mondrian barato. Ser precário como única forma 
de viver. Viver o precário como tática de combate e devoração. 74 – 
75 – 76 - 77 – 78. Perceber no precário o transitivo que cria. Em cada 
ritmo. Em cada take. O precário consciente. O precário como luta. O 
precário como resistência. Como forma de dobrar a existência. Como 
canção de mundo novo. Como terra distante alcançada pelo gesto. 
Jequié. NY. Itapoá. Beirute. Taprobana. Speranza. Nenhum Eldorado 
é mais dourado que estar em trânsito. Ser marinheiro do mar da lua. 
Construir um barco. Morar nele. Morar no barco precário. Navegar. 
Transitar. Ser precário. 224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
224 Ericson Pires. Walytopias. Seis tópos topos u-tópos por amor// gesto de um certo marinheiro árabe da Bahia 
In: Waly Salomão. Babilaques: alguns cristais clivados. 2007. 
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5.1 - ESCREVER É CONSTRUIR: CRIAÇÃO-ESCRITURA 

 

 

Escrever é voltar-se para dentro. Escrever é 
transformar em palavras esse olhar para dentro, 

estudar o mundo para o qual a pessoa se transporta 
quando se recolhe em si mesma - com paciência, 
obstinação e alegria. Enquanto passo os dias, os 

meses, os anos, sentado à minha mesa, 
acrescentando pouco a pouco novas palavras à 
página em branco, sinto-me como se criasse um 

mundo novo, como se trouxesse à vida aquela outra 
pessoa que existe dentro de mim, da mesma forma 
como alguém poderia construir uma ponte ou uma 
abóbada, pedra por pedra. As pedras que usamos, 

nós escritores, são as palavras.  
Orham Pamuk  

  
 

 

 

Do branco do papel, criar um percurso, caminho de pensamento. Todo 

percurso exige um deslocamento entre a origem e o destino, um deslocamento 

intensivo, numa velocidade infinita nem sempre mensurável. Assim é o escrito. 

Parte de nosso pensamento e nossa experiência, e o construímos em rasuras, 

desvios, apagamentos, acertos, indefinições, pois sabemos o quanto é difícil 

encontrar a palavra certa.  

Habitar essa zona em branco, esse buraco branco, exige inevitavelmente 

uma marca. Assim como em tudo na vida, a experiência vivida nesse espaço, ou 

melhor, nesse lugar-linguagem, cria uma pontuação singular, única, nossa, pois ao 

escrever nos descrevemos, seja qual for o assunto, seja qual for a intenção da 

escrita. Toda escrita brota de um desejo, de designar, dirigir-se à, transbordar, dar 

forma a experiências e pensamentos, fazer marca de nossa passagem - não só na 

linguagem escrita, nem mesmo na folha de papel -, mas no mundo, tornar de 

alguma forma essa passagem indelével. Escrever também é saber que nada dura 

para sempre, é perceber a transitoriedade, a brevidade do momento, do 

pensamento, de nós mesmos, é perceber que tudo se move continuamente. 

Escrever, para um artista, é abarcar a intensidade da experiência de 

criação-construção, nos estágios de um fazer-pensar inseparáveis. As palavras 

conseguem reter esse processo e desacelerar sem criar interrupções, cortes. 

Muitos dos artistas citados nesta dissertação (Hélio Oiticica, Kurt Schwitters, Allan 
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Kaprow, Saimon Starling, Robert Smithson, George Brecht, Marcel Duchamp) 

criaram um tipo de dispositivo que lhes proporcionou apreender os movimentos e 

gestos poéticos exercidos durante o processo de criação e desenvolvimento de 

suas proposições.  

Observa-se que, em obras cuja reflexão e seu caráter processual significam 

tanto quanto o seu resultado, faz-se necessário criar um anteparo para conter a 

velocidade e a profusão do processo de criação-construção. O que vemos é que a 

transitoriedade que está na raiz dessas experiências, além de enriquecê-las por sua 

brevidade e singularidade, também implica o negativo, o que se perde na 

efemeridade do tempo. 

Para isso, adotei como método de 

trabalho o desenvolvimento de um livro de 

artista que chamo de Diário de Construção. 

Essa é uma prática comum na construção 

civil, onde é chamada de “diário de obra”, 

nele o mestre, o engenheiro e o arquiteto 

fiscal relatam e anotam as ocorrências mais 

importantes de cada jornada de trabalho. 

O arquivamento realizado por esse 

lugar-livro passa a ser a garantia da 

permanência do vivido e também uma forma 

de desacelerar o processo, para perceber os 

gestos realizados durante o trabalho, sendo 

assim se mostra como um dispositivo 

fundamental para a pesquisa em arte. A transitoriedade está presente, mas 

também, a perenidade do livro e sua ligação simbólica com o tempo, duração e 

memória. 

No livro de artista Diário de Construção, não existe linearidade 

cronológica, ele expõe a aproximação diária com o fazer-pensar do trabalho, mas 

de uma forma que tornou possível retomar etapas, refazer cálculos, reescrever 

sonhos, reler para rever e, daí sim, partir e avançar. O livro proporcionou o exercício 

de reflexão e com ele a criação-construção da proposição. 

No livro é possível ver as dimensões e materialidades em que a Casa-

movente se desdobra. Nele vemos que ela parte do desenho e se metamorfoseia, 

 
Fig. 104: Helene Sacco. Livro de artista. 
Diário de Construção. 2008. 
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ao incorporar a intensidade das experiências com os lugares e objetos, e se 

transforma novamente no embate com a prática, as limitações, dificuldades 

técnicas, as ideias e soluções que surgem de um “problema real”, de um confronto 

real com o contexto.  

 

Fig. 105: Helene Sacco. Diário de Construção: estudo para o sistema hidráulico. 2008. 

 

O livro relata também um aprendizado, pois foram inúmeros profissionais 

que procurei, a fim de esclarecer problemas técnicos, como marceneiros, ferreiros, 

funileiros, estofadores, encanadores, comerciantes, engenheiros, eletricistas, 

matemáticos, arquitetos, designers ... 

Em notas de dobra, o que chamo de escrito-dobradiça, criei a ponte entre 

arte e vida. Este conceito vem por entender a escrita como um importante 

dispositivo de reflexão, e a dobradiça – que é um objeto presente nas muitas 

aberturas da casa-movente – remete ao conceito de dobra de Deleuze, uma 

importante ferramenta formadora de territórios subjetivos e existenciais225. Portanto 

os escritos-dobradiça, ao fazerem dobra sobre o vivido, abrem janelas para 

recordações, redescobrimentos da minha própria história que foi revivida pela 

criação da obra, mas principalmente fazem com que a experiência que é parte 

                                                 
225 SILVA, R.N. A dobra Deleuzeana: o mundo como potência de invenção. In. Corpo, Arte e Clínica, Org. 
FONSECA, T. M. G., ENGELMAN,S.Porto Alegre: Ed. UFRGS 239-258, 2004.p.239. 
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integrante da proposição assuma materialidade não só através da casa-movente, 

mas na escrita-matéria. Com isso é importante ressaltar que o livro de artista Diário 

de Construção é parte integrante da proposição.  

 
Fig. 106: Helene Sacco. Diário de Construção: páginas com o esquema de construção e o 
buraco que guarda o coração da casa. 2008. 

 

 

E s c r i t u r a  

Se nos concentrarmos no significado da palavra escritura, em seu potencial 

jurídico, logo veremos a sua ligação com a posse de um território, um bem imóvel, a 

propriedade de uma habitação. No seu perfil, digamos, sagrado, é possível também 

lembrar as inúmeras escrituras antigas, aceitas, proibidas, profanas, criações 

simbólicas, metafóricas, em relatos ficcionais ou reais, mas se simplesmente nos 

determos no “ato em si” que abarca essa palavra – sem no entanto não 

desconsiderar demasiadamente a importância dos modos acima – também 

encontramos na palavra escritura uma forma de arte de se expressar textualmente 

que inaugura um mundo novo. 

Escritos são espaços, espécies de espaços, e estes, nós não os 

encontramos no tamanho da página, mas na forma de escritura, na plasticidade que 

é dada a linguagem, não só como forma aparente, mas todas as formas imaginárias 

que se abrem a partir da origem: a palavra escrita. 
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Como na essência primeira desta pesquisa está a formação de lugares, 

penso que o primeiro lugar criado que o trabalho ocupou foi o livro de artista, meu 

diário de bordo, meu livro de construção. Ele foi meu escritório, atelier ambulante 

que me acompanhou durante o mestrado. Assim, o livro carrega imagens, 

desenhos e escritos que partem da criação até a execução da obra e da 

dissertação. Expõe relatos das visitas aos lugares de revenda de objetos usados e 

os encontros com objetos e lugares-moventes. Todo meu trabalho só foi possível 

por que escrevi, pois ao escrever, pensei, descrevi, desenhei cada pedacinho de 

possíveis, pequenas palavras-possibilidades que, contaminadas de esperança e 

sonho, tornaram-se realidade. A casa-movente e toda a pesquisa que a envolveu 

primeiro foram construídas por essas palavras no meu livro de artista e depois 

ganharam vida própria ao narrar cada palavra-pensamento-possibilidade, tornando-

a energia construtiva, voz, ação, ato, verbo, movimento.  

Se escrever é construir, os relatos, como nos diz Michel de Certeau, “são 

lugares, são bricolagens feitas de resíduo ou de detritos de mundo”.226 Certeau 

também confere aos relatos o que eles trazem na origem da palavra metáfora: 

transporte.227 Escrever, narrar não só é uma operação que transporta, mas é 

intrinsecamente espacializante.  

As páginas escritas do livro são lugares que abrigam a narração desta 

experiência construtiva. O livro foi o lugar onde recolhi e depositei a matéria 

criadora da pesquisa. É um lugar que transforma tudo em substância material 

gerado pela experiência de deambulação, construção e o desenvolvimento dos 

infindáveis projetos. E mais, a presença de algo que no livro também virou matéria: 

os trechos “recolhidos” dos principais autores que são referência da pesquisa. Estes 

participam da arquitetura conceitual da obra, uma influência direta e uma modesta 

alusão a Walter Benjamin e à obra das Passagens, assim como do meu contato por 

dois anos lendo os escritos de Hélio Oiticica. Esses escritos são espaços 

inventados, construído por palavras, onde o artista criava sua teia conceitual e 

experimental, foram o lugar de encontro direto com Oiticica.  

                                                 
226 CERTEAU, Michel de. Invenção do cotidiano. op. cit.,  p188. 
227 Ibidem., p199. 
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Fig. 107: Helene Sacco. Diário de Construção: trechos extraídos dos referenciais 
teóricos e artísticos.2008. 
 

 
Fig. 108: Helene Sacco. Diário de Construção: Páginas sobre o “dentro”, o interior e os 
sedentários. 2008 
 

Chamo de arquitetura, pois no livro não vemos só uma coleção de citações 

extraídas de seus autores, mas vemos a elas numa nova relação, numa nova 

constelação que vira caminho, trajeto do meu pensamento. Isso também é 

construção. Esse livro-arquitetura, – que considero também como meu atelier-

movente –, virtualiza o espaço, onde imaginação e pensamento, somados à 
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paginação que determina o tempo, criam o lugar por onde é possível percorrer as 

etapas do trabalho, re-visitar os lugares e os objetos nas transformações. 

A forma de construção física do livro-arquitetura, o livro Diário de 

Construção, precisou acompanhar gestos realizados na construção da Casa-

movente, como cortes, incisões, colagens, inserção de objetos estranhos ao livro, o 

que me levou a literais violações da página, como nos descreve Paulo Silveira 

sobre os gestos realizados pelos artistas, ao violar esse espaço tradicional e 

milenar do livro, gestos que muitas vezes apontam a sua forma de se relacionar 

com a obra durante a criação.228 Quanto a isso não há dúvidas, pois tentei fazer 

todo o tempo que o livro abarcasse a intensidade da experiência construtiva.  

Pretendo a partir do Diário de Construção realizar alguns múltiplos em fac-

símile, já que o livro é frágil, e será necessário se limitar o contato frequente. Como 

múltiplos, o objetivo já muda, que passa para as possibilidades de ampliação de 

público e divulgação da obra. Pensar o espaço do livro e o seu potencial me levou a 

experimentar um desdobramento seu, o livro-site. 

 

 

 

 

 

5.1.2 - O LIVRO-SITE – www.a1infinito.net  

 

Podemos acompanhar desde os anos 60 o forte interesse em publicações, 

edições em que os artistas se apropriam do espaço característico do livro, por ser 

múltiplo e de mais fácil acesso, para ampliar a aproximação entre arte, público e 

processo de criação. Várias revistas surgem, em edições que trazem como 

proposta a preocupação de ser um veículo vivo de arte. Todos esses movimentos 

fazem parte de uma tentativa de se relacionar de modo diferente com as formas de 

exposição e distribuição da obra. O Fluxus, por exemplo, foi um grupo que, por se 

posicionar de forma crítica ao sistema de arte, à própria ideia de arte, à ação do 

                                                 
228 SILVEIRA, Paulo. Página Violada: da ternura à injúria na construção do livro de artista. Porto Alegre: Ed. 
Universidade/UFRGS,2001. 
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artista na sociedade e à questão da autoria, fez do espaço do livro de artista uma 

forma de popularizar o acesso à obra e o contato com o público. Em 1963, George 

Brecht lançou Water Yam, uma edição que reunia textos e partituras impressas em 

cartões individuais, organizados devidamente em caixas, fugindo do formato 

tradicional do livro e das publicações tradicionais. 

Ao pensar na possibilidade de acesso direto, exposição e distribuição ao 

público, recorro aqui a obras de fundamental importância: as Caixas de Marcel 

Duchamp. Para ser mais precisa, três obras: a Caixa de 1914, a Caixa Verde de 

1934 e a Boîte Valise, de 1941. Por que Duchamp teria criado essas caixas? Cada 

uma delas marca um período diferente da sua vida e de sua carreira. Pela sua 

biografia sabemos que as de 1941 foram desenvolvidas durante a Segunda Guerra, 

com muito esforço para conseguir material para a realização. Também sabemos 

que a venda de partes dessas caixas e delas inteiramente também garantiram que 

ele resistisse à guerra até chegar aos Estados Unidos em 1942. A ideia surgiu dos 

mostradores de lojas e de caixas de costura doméstica, ou de caixas de aquarela 

que se encontravam em qualquer loja Parisiense.  

 
Fig. 109: Marcel Duchamp. Boîte Valise, 1941. 

 

A Boîte Valise é considerada um museu portátil de Duchamp, um 

deslocamento dos tradicionais espaços expositivos da arte para uma forma de 

exposição alternativa. Nela vemos, através de uma organização sequencial, 

reproduções de quase toda a sua obra. Foi executada aos poucos de 1931 a 1941, 

e sua forma de montagem colabora para a apresentação progressiva das obras e 
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reflexões. O conteúdo da caixa, que abarca grande parte de sua produção, está 

organizado em mostradores como uma forma de caixa desdobrável e desmontável 

que se abre em diferentes etapas, revestida em couro, com dimensões de 

40x40x10 cm, e traz reproduções fiéis e em cores. As reproduções abarcam os 

objetos, desenhos, readymade, pinturas e aquarelas, quase toda a sua produção 

que vai de 1910 até 1937, tudo em 69 itens organizados minuciosamente na caixa. 

Duchamp realizou trezentas caixas, onde as vinte primeiras são numeradas de I a 

XX, em uma edição de luxo. 

A organização de Boîte Valise não poderia nos lembrar os dispositivos de 

um site na internet nos dias de hoje? Vejamos. Seus mostradores que se 

desdobram, abrem e fecham, a sua sequencialidade, e a possibilidade de propor a 

participação com o público é bem maior, do que se estivessem fechadas em 

acervos. Acho interessante a forma lúdica que ele constrói esse espaço, e estas 

características me fizeram também pensar em estender o Diário de Construção 

para um site na internet, já que no caso do site a possibilidade de acesso é 

relativamente indefinida, assim como a sua possibilidade de espaço. 

Vejo a Boîte Valise como espaço construído para a reflexão de uma 

produção em arte. Espaço que virou obra, espaço que de certa maneira descreve 

a forma de articulação do pensamento, criação e construção do artista. Aqui 

podemos lembrar mais uma vez Hélio Oiticica e seus inúmeros cadernos, not 

books, a teia conceitual que acolhe todo o seu pensamento. Muitos de seus escritos 

hoje em dia já se encontram ao acesso do público também através da internet, 

facilitando a divulgação de sua obra e principalmente colaborando em pesquisas. O 

site do Programa Hélio Oiticica reúne em forma rizomática mais de cinco mil 

páginas que fazem parte dos documentos de seu arquivo na sede do Projeto Hélio 

Oiticica no Rio de Janeiro. 

O site [A1∞[ LUGAR EM CONSTRUÇÃO tornou-se um dispositivo de 

reflexão para o desenvolvimento da dissertação. Rever toda a pesquisa e 

reorganizar o conteúdo para ser adicionado na internet ajudaram a perceber todos 

os gestos que fizeram parte da minha experiência de criação-construção. O site 

[A1∞[ é um lugar em construção. É a tentativa de reunir num só lugar gestos 

poéticos que fizeram parte da criação-construção da obra Casa-movente. Abarca a 

proposição do seu início nas deambulações urbanas, passa pela criação da casa-

movente e ainda se manterá nas suas futuras inserções nas cidades. 
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Fig. 110: Helene Sacco. Site [A1∞[ Lugar em construção. 2009. 

 

Este livro-site de nenhuma maneira substitui o livro de artista Diário de 

Construção e as experiências que dele podem surgir. A ideia de desenvolver um 

livro-site veio por tudo que me vinha à mente no momento de escrever, desenhar, 

colar, colocar imagens e acima de tudo por reler o livro. Ao vivenciar cada um dos 

gestos mencionados, uma série de imagens, leituras, acontecimentos e ideias 

surgiam em minha mente. Muitos dos elementos que fazem parte de uma pesquisa 

em arte e são coisas que nós não narramos, não temos nem espaço e nem tempo 

para isso. Pois quantas conversas com professores e colegas, quantas 

participações anônimas, porém de grande importância, uma pesquisa em arte 

abarca? Não procuro com o site dar conta de tudo isso, pois é impossível, mas 

tento apresentar as mais significativas e preservar de forma infinita a possibilidade 

de extensão da proposição, já que ela propõe se desdobrar em inserções nas 

cidades como ESTÂNCIA-POÉTICA-URBANA. 

É necessário esclarecer também que o site não se trata de uma obra ou 

proposição, ele é sim um modo de apresentação do trabalho de artista.  

O visitante que é público e participante, além de ter um outro modo de 

experiência com o processo de criação em arte, com a obra e com a pesquisa, 

poderá acompanhar os passos criadores destes espaços: Diário de Construção, 
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(lugar-livro), construção da Casa-movente (objeto-lugar) e a concatenação dessas 

experiências no espaço rizomático do site (livro-site).  

O processo de construção do site assemelha-se ao da proposição, é 

fragmentário e in progress, optou-se por criar um lugar que abarcasse a 

característica construtiva e em formação contínua. Para isso conta com ampliações, 

animações, sons, vídeos, imagens, e traz o livro de artista Diário de Construção 

como base das aberturas e dobraduras para links dos textos e imagens que 

abarcam toda a pesquisa. 

 

 
Fig. 111: Helene Sacco. Site [A1∞[ Lugar em construção: Mapa da deambulação com links  
para as imagens e vídeos. 2009. 

 

As ampliações ajudam a visualização de detalhes das imagens, desenho e 

textos. O mapa que abriga uma série de imagens e vídeos configura uma 

cartografia da experiência de deambulação em Porto Alegre. As animações 

procuram apresentar os movimentos que os objetos e as páginas do livro possuem. 

O som que abre o site é o som de meu despertador, que me acordou durante 

grande parte da pesquisa e me fazia lembrar dos horários e compromissos durante 

essa jornada.  
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Fig. 112: Helene Sacco. Site [A1∞[ Lugar em construção. Reprodução das páginas do Diário de 
Construção nas páginas sobre Marcel Proust com a animação dá xícara-movente. 2009. 
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[ b i r u t a [ Considerações atuais 
 
 
 
 
 
 

Como concluir algo que reivindica infinito? Também expor aqui o que 

recolhi nesses dois anos parece-me agora ainda mais difícil, já que a reflexão 

desencadeada numa dissertação desdobra mil olhares sobre o objeto de pesquisa. 

Tudo agora me parece bem maior, mais denso e profundo.  

Hoje vejo que a Casa-movente já viajou muito, já passou por muitos 

lugares, mesmo sem ter ainda saído do lugar. E eu viajei junto intensivamente, por 

cada época, investigando sobre os objetos, os artistas, as ações e as criações, na 

tentativa de desvelar as implicações da construção do lugar no mundo 

contemporâneo. 

Antes de pretender qualquer forma de consideração final, me permito 

acreditar que a proposição da Casa-movente [A1∞[, que buscava comprovar que 

arte poderia abrir espaço na construção de lugares a partir da experiência com os 

objetos, parece ter revelado êxito. E mais, ela não cessa de construir lugares 

infinitos. Seja nos infinitos que se abrem nas evocações. Seja nas deambulações 

urbanas em busca de objetos, onde a cidade e seus lugares ressurgem imantados 

de um novo olhar. Seja nas possibilidades de construção de sentido através da obra 

de arte, já que tudo parece indicar que Nietzsche tinha razão, ao dizer que só 

compreendemos um universo modelado por nós mesmos. Também nas 

possibilidades em aberto onde o artista possibilita não só a continuidade da obra, 

mas participação do Outro: o público. Exclamando, como Oiticica, que só existe o 

grande mundo da invenção! 

O lugar também surge quando o artista vê no mundo potencial para criação 

de um lugar-outro, reconhecendo e valorizando adversidades, na manifestação das 

heterogeneidades, porque o mundo, a vida são o nosso lugar. O mundo é abrigo 

que é feito de infinitas diferenças. Parece mostrar que esse território que criamos 

está em frequente reconstrução, como Deleuze e Guattari229 colocam, em 

territorialização, desterritorialização e reterritorialização, num movimento que tende 

ao infinito. Parece comprovar que na maior parte do tempo é um meio-lugar. “Ele é 

                                                 
229 DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Felix, Mil platôs Vol.4. 2004. 
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um meio lugar, porque sempre dependerá da infinita participação do outro e de 

nossa aposta em nossas fundações plantadas na radicalidade da vida” 230 Sempre 

será meio, metade por estar em constante relação com o extracasa, nas influências 

e interferências que sofre com o mundo, pois a Casa-movente é metade casa e 

metade movimento. Construção feita de mobília. É isto que a casa aponta: a nossa 

constante construção da vida, que nela aparece através das criações, invenções, 

improvisações cotidianas. 

A nossa busca por algo sempre novo, mesmo que parta do velho, do 

descarte, da sobra, do resto, já abre amanhã, porque é busca e já instaura um 

território baseado na esperança. Sim, pois a esperança também é um lugar. Criar é 

acreditar que tudo é possível, e é esse acreditar que faz movimento, faz vento, abre 

lugar e com ele o futuro: o infinito.  

Com a pesquisa percebe-se que a arte pode revelar que a transitoriedade, 

que é condição primeira do homem contemporâneo, tem seu lado positivo se ele 

souber celebrar o momento, enriquecer as ações, as participações, estar presente 

no presente. Tudo isso numa reintegração na plenitude, poetizando, propondo a 

singularidade onde só se encontram massificação e padronização.  

A pesquisa parece indicar que só assim se estica o tempo e se amplia o 

espaço. Construir esse lugar, mesmo que seja um meio-lugar possível, faz ele se 

tornar nosso, e, sendo assim, criar passa a ser um ato de resistência, que garante a 

preservação e manutenção do lugar. 

Olho agora e vejo a casa pronta. Na realidade amanhã ela já precisará ser 

consertada, assim como hoje já sofreu reparos. Olho e vejo o quanto ela expõe a 

precariedade e a inventividade da vida. Olho para ela e sinto que já a conheço de 

longa data. Olho e me vejo. Olho e entendo que ela é tudo que eu vivi na cidade de 

Porto Alegre e em outros tempos. A casa é corpo, armadura feita de vida. Eu sou o 

lugar e recolho, da vida em minha volta, a matéria que construirá a casa sempre 

nova, sempre velha. Olho, e agora é ela quem me olha e acena com a biruta bem 

acima da casa, pedindo vento, descobrindo direção, abrindo futuros, pois a vida é 

vento, sopro de potência mágica. É preciso seguir rumo ao infinito! 

                                                 
230 VALADARES, Jorge de Campos. Qualidade do espaço e habitação, 2000.  

humana.  Ciência& Saúde Coletiva, vol.5 no.1 Rio de Janeiro  2000. Acesso em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232000000100008. Acessado em: 04 jan. 
2009. 
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Talvez agora seja possível entender um pouco mais esse desejo construtivo, 

que envolve a construção incessante de sentido e com ele a construção de um 

mundo através da arte. Construir parece estar ligado à nossa capacidade para 

viver, habitar no mundo, e é com elementos, objetos, coisas desse mundo que 

construímos a possibilidade de vida. 

No texto O homem e a concha, de Paul Valéry, acompanhamos as reflexões 

lançadas sobre a construção de um objeto precioso: uma concha. Depois de 

investigar várias possibilidades e estudar a fundo aquele objeto, o autor revela o 

segredo da criação dessa obra, engenho tão impressionante: 

 

Uma concha emana de um molusco. Emanar parece-me o único 
termo próximo da realidade, visto significar propriamente: deixar 
pender. Uma gruta emana suas estalactites; um molusco emana sua 
concha. Sobre o processo elementar dessa emanação, os cientistas 
nos dizem uma grande quantidade de coisas que viram nos 
microscópios. Acrescentam uma quantidade de outras coisas que 
não acredito que tenham visto; algumas são inconcebíveis, embora 
se possa discorrer muito sobre elas; outras exigiriam uma observação 
de algumas centenas de anos, pois é o que se precisa para mudar o 
que se quer no que se quer. (...) Li que nosso animal toma 
emprestado ao seu meio um alimento onde existem sais de cálcio, 
que esse cálcio absorvido é tratado por seu fígado e, de lá, passa 
para seu sangue. A matéria-prima da parte mineral da concha foi 
adquirida: ela vai alimentar a atividade de um órgão singular, 
especializado na função de segregar e de organizar os elementos do 
sólido a ser construído.231 
 
  

Construí minha concha ao aprender sobre a construção de um mundo 

erguido pela experiência. Construí o lugar, recolhendo dessa experiência extratos 

de matéria sensível, carregada de tempo, realidade e subjetividade, e, ao perceber 

o infinito que traduzia essa construção, proponho fazer da concha uma singela 

localização poética no meio do mar da cidade. 

 

 
 
 

 

 

 

 

                                                 
231 Paul Valéry. O Homem e a Concha, in: Variedades. São Paulo: Ed Iluminuras, 1999, p. 103-105. 
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Fig. 113. Helene Sacco. Inserção da casa na estrada entre Meleiro e Criciúma, 2009. 
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“Pois a arte é infância. Arte significa 

não saber que o mundo é, e fazer um. 

Não destruir nada que se encontra, 

mas simplesmente não achar nada 

pronto. Nada mais que possibilidade, 

nada mais que desejos. E, de repente, 

ser realização, ser verão, ter sol. Sem 

que se fale disso, involuntariamente. 

Nunca ter o sétimo dia. Nunca ver que 

tudo é bom. Insatisfação é juventude.” 

 

Rilke 
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