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EDITORIAL: ALGUMAS PERGUNTAS PARA A ARTE !!
 Diversos objetos de cunho não-contemplativo – a chamada 

“arte primitiva” – assim como obras de arte de loucos, mendigos 

e demais tipos sociais estigmatizados que não se compreendiam 

como artistas – no sentido ocidental da palavra – são expostos, 

salvaguardados, vendidos e até roubados. A valorização estética 

ou o reconhecimento de algo como arte é fruto de uma sócio-

lógica regida por diversos agentes sociais: artistas, curadores, 

críticos de artes, jornalistas, donos de galerias de arte, 

consumidores, etc. Por isso, perguntamos: “Para que a Arte”; 

“Arte produzida por quem?”; “Arte para quem?”. 

 Dialogando com essas questões, Felipe Magaldi analisa o 

contexto de criação e desenvolvimento do ateliê que deu origem 

ao Museu de Imagens do Inconsciente, situado no Instituto 

Municipal Nise da Silveira (antigo Centro Psiquiátrico Pedro 

II), localizado no bairro do Engenho de Dentro, no Rio de 

Janeiro). A intensa produção artística de pinturas e esculturas 

dos pacientes psiquiátricos atraiu artistas, críticos de arte e 

curadores, abrindo espaço para discussões sobre arte e loucura. 

Magaldi explora esta articulação específica de atores, saberes e 

instituições em relação a outros momentos da arte moderna que 

também trouxeram à tona questões sobre arte, alteridade e 

loucura – como, por exemplo, no Surrealismo. O autor ressalta 

que a singularidade deste caso é a influência dos interesses em 

jogo, que constituiu uma “estética de conversão”, influenciando 

o surgimento do concretismo no Brasil. 

 Tendo em mente essa sócio-lógica que compõe o universo da 

arte, Alice Noujaim baseia-se na noção de “campo artístico” de 

Pierre Bourdieu, na noção de “apropriação social” de Michel de 
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Certeau e na “sociologia dos textos” de Donald Mackenzie para 

analisar a adaptação do Livro-obra, de Lygia Clark, a um 

aplicativo digital para Ipad. Noujaim almeja expor a criação do 

aplicativo enquanto um “novo constructo”, revelando-se mais do 

que um mero simulacro que, no entanto, não é autônomo em relação 

à proposta da artista. Trata-se de uma obra de arte 

participativa, que permite uma espécie de “visita guiada à obra 

de Lygia Clark”, através de uma interação tátil via ecran. Do 

Livro-obra para o aplicativo, há um aumento significativo de seu 

alcance, passando de 24 edições “originais” a 2.270 downloads. 

Essa abrangência implica em uma dessacralização da obra ao 

retirá-la de espaços canônonicos, ao passo legitima mais ainda a 

posição da artista na história da arte. “Para quem é esta arte?” 

é uma das questões que emergem a partir da discussão da autora 

sobre a relação entre “usos” e “cânone”.  

 Aplicando conceitos relacionados à arte à arquitetura, 

Lucas Ferraço baseia-se em Peter Eisenman para pensar a 

“arquitetura conceitual” enquanto uma conexão entre “o material 

e o abstrato”, entre “o pensamento e a ação”. Ao questionar “a 

autoridade de certos conceitos” tais como “sujeito”, “objeto” e 

“visão” usando autores como Roland Barthes e Michel Foucault, 

Ferraço propõe que a “arquitetura conceitual” tem forças que 

atuam politicamente. Sua reflexão sobre essa “arquitetura-

política” alinha-se às questões colocadas pela chamada da 

Revista A! na medida em que tangencia a pergunta “Para que a 

Arte?” ao refletir acerca do pensamento de Eisenman na produção 

de um “espaço outro”. Citando o poema Interessere de Décio 

Pignatari, em que destacam-se os versos “Na arte interessa o que 

não é arte” e “Na arquitetura interessa o que não é 

arquitetura”, Lucas Ferraço dá um título provocante a seu artigo 

“Não é”. 
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 Em “Entre a música e a poesia: Poesia sonora?”, Gabriela 

Marcondes traça um panorama de producões artísticas que 

transbordam os limites desses campos em separado, para sugerir a 

criação de um novo campo (ou recuperação de uma relação antiga 

no Ocidente) — a poesia sonora. No esteio da discussão do artigo 

anterior, em que o que está fora dos limites de um “campo” é 

justamente o que cria novas condições de possibilidades para 

esse mesmo “campo”, podemos pensar que a “poesia sonora”, por 

não ser stricto senso nem poesia, nem música, engendra um 

alargamento dessas categorias. 

 Por fim, ao analisar a obra da artista brasileira Laura 

Lima, Débora Salles mostra como a artista coloca em xeque a 

noção de sujeito a partir da “coisificação do corpo”. Mais 

especificamente, ao dar ênfase à forma e à “carne” como matéria, 

a artista distancia-se da subjetividade dos indivíduos, 

destituindo-os de sua identidade. Para desenvolver sua reflexão, 

Salles utiliza a noção de paisagem enquanto “um lugar de criação 

simbólica” para questionar sua construção a partir de corpos em 

movimentos. Essa abordagem dos corpos faz com que a autora 

aproxime o “organismo carnal” produzido pela artista ao conceito 

de “percepto” de Gilles Deleuze e Felix Guattari, dando margem à 

emergência de um “corpo-paisagem” – fundados “mutuamente do 

ponto de vista sensorial”. Posto de outro modo, trata-se de uma 

reflexão sobre a relaçao da artista com o percepto, uma relação 

mediada pela paisagem na qual o corpo é domesticado, assumindo 

um status de “paisagem”, aproximando-se da “escultura” ou da 

“instalação”. Uma reflexão, em suma, que se conecta à questão 

“Para que a arte?” ao expor a capacidade da artista em 

desconstruir dicotomias como sujeito/objeto e questionar a 

relação entre corpo e espaço. 
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DA ARTE VIRGEM NO ATELIÊ DO ENGENHO DE DENTRO: NOTAS 

SOBRE ARTE, LOUCURA E CONVERSÃO NO SEGUNDO PROGRAMA 

ESTÉTICO MODERNISTA BRASILEIRO  

Felipe Magaldi 

Doutorando em Antropologia Social, Museu Nacional-UFRJ 

Resumo: Trata-se de mapear, com base em revisão bibliográfica, o 
conjunto de atores, saberes e instituições que se articulou no 
caso do ateliê do Engenho de Dentro em meados do século XX. Tal 
caso se definiu pelo interesse de artistas, críticos de arte e 
curadores em pinturas e esculturas produzidas por pacientes do 
Centro Psiquiátrico Nacional, situado na cidade do Rio de 
Janeiro. Busca-se tomar tal acontecimento como matéria prima 
para uma investigação genealógica sobre as relações entre arte, 
loucura e alteridade na cosmologia do Ocidente, e em particular, 
na arte moderna. Sustenta-se que o interesse dos atores 
envolvidos no caso em questão ensejou sobretudo uma estética de 
conversão, em contraste com as tradições europeias comumente 
associadas ao primitivismo e ao surrealismo, abrindo espaço para 
o surgimento do concretismo no Brasil.  

Palavras-chave: Arte, Loucura, Primitivismo, Surrealismo, 
Concretismo 

Abstract: This is paper consists in mapping, based on a 
literature review, the group of actors, knowledges and 
institutions that were articulated in the case of the Engenho de 
Dentro studio in the mid-twentieth century. Such case was 
defined by the interest of artists, art critics and curators in 
paintings and sculptures produced by patients of the National 
Psychiatric Centre, located in the city of Rio de Janeiro. The 
aim is to take this event as a raw material for a genealogical 
research on the relations among art, madness and otherness in 
Western cosmology, and in particular, in modern art. It is 
argued that the interest of the actors involved in this case 
gave rise above all to an aesthetics of conversion, in contrast 
to European traditions commonly associated with primitivism and 
surrealism, making room for the emergence of concretism in 
Brazil. 

Keywords: Art, Madness, Primitivism, Surrealism, Concretism 
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Introdução 

Em 1946, a psiquiatra brasileira Nise da Silveira, em 

parceria com o artista plástico Almir Mavignier, se engajou na 

criação de um ateliê terapêutico no âmbito do Setor de Terapia 

Ocupacional e Reabilitação do antigo Centro Psiquiátrico 

Nacional, localizado no bairro do Engenho de Dentro, no Rio de 

Janeiro. Opondo-se às intervenções médicas criadas na alvorada 

da década de 1930, como o eletrochoque, a lobotomia e o coma 

insulínico, a médica inaugurou um ambiente de tratamento 

caracterizado pelo emprego de atividades expressivas. A pintura 

e a modelagem foram acionadas no intuito de possibilitar uma 

comunicação com os internos do hospital, em sua maioria 

diagnosticados como esquizofrênicos. Para a psiquiatra, que se 

ancorava nas proposições da psicologia analítica de Carl Gustav 

Jung, as imagens produzidas pelos pacientes eram capazes de 

revelar conteúdos inconscientes e o ato de expressão plástica 

possuía uma eficácia terapêutica (FRAYZE-PEREIRA, 2003).  

No ano de 1952, foi fundado, dentro do complexo 

psiquiátrico, o Museu de Imagens do Inconsciente. A instituição 

se propôs a abrigar e expor o amplo acervo constituído pelas 

obras dos pacientes do hospital, bem como a sustentar um centro 

de estudos multidisciplinar, destinado a refletir sobre o 

processo criativo e a produzir interpretações sobre os artefatos 

criados em sua matriz. Hoje, mais de sessenta anos depois, seu 

ateliê terapêutico continua em pleno funcionamento, e a coleção 

conta aproximadamente com 350.000 obras, constituindo um dos 

maiores museus psiquiátricos do mundo (MELLO, 2002). 

Em meados do século XX, a extensa produção pictórica dos 

participantes do ateliê do Engenho de Dentro não foi somente 
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alvo de reflexão no meio psiquiátrico. Seu primeiro monitor, 

Almir Mavignier, foi um artista plástico particularmente 

preocupado com a descoberta de talentos criativos entre os mais 

de mil e quinhentos internos do hospital. A partir de sua 

fundação, o lugar passou a ser frequentado por uma série de 

artistas interessados sobretudo no valor estético das obras 

produzidas no ambiente hospitalar (VILLAS BÔAS, 2008). O 

progressivo trânsito desses objetos por alguns museus e galerias 

ensejou uma querela no campo artístico, notadamente entre os 

críticos de arte Quirino Campofiorito e Mario Pedrosa, que 

publicavam nos periódicos da época. Enquanto o primeiro, devoto 

da pintura acadêmica, era contrário à validez artística das 

pinturas e esculturas criadas pelos “alienados”, o último passou 

a defendê-las enquanto obra de arte, contribuindo para o 

estabelecimento de um regime de grandeza na arte brasileira 

baseado na singularidade (REINHEIMER, 2008). A partir desse 

caso, forjou a noção de arte virgem, aproximando a loucura às 

experiências dos povos primitivos e das crianças.  

Neste trabalho, propõe-se, a partir de uma revisão 

bibliográfica, mapear o conjunto de atores, saberes e 

instituições que se articulou no caso do ateliê do Engenho de 

Dentro em meados do século XX, sobretudo no que diz respeito ao 

interesse de artistas, críticos de arte e curadores em sua 

produção. Em uma aposta genealógica, procura-se pontuar a 

particularidade de tal caso em relação a outros momentos da arte 

moderna, comumente associados ao primitivismo e ao surrealismo, 

nos quais a relação entre arte, alteridade e loucura foi posta 

em questão. Sustenta-se que, em contraste com as referidas 

tradições europeias, o caso do ateliê do Engenho de Dentro se 

definiu sobretudo por uma estética de conversão, na qual o 
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contato de artistas com objetos produzidos no hospital 

psiquiátrico serviu não somente à crítica e à desestabilização 

do modelo acadêmico, mas sobretudo ao surgimento do concretismo 

e à consolidação de um segundo programa estético modernista no 

Brasil.   

!
Arte, loucura e o surgimento da psiquiatria moderna 

Objetos criados em ambientes psiquiátricos têm sido alvo de 

interesse intelectual desde as origens da psiquiatria. Sabe-se 

que, no final do século XVIII, se consolidava na Europa 

ocidental o declínio do modelo dos Hospitais Gerais que, a 

partir de meados do segundo milênio, abrigaram conjuntamente 

loucos, mendigos, blasfemos, libertinos, devassos, dissipadores, 

pobres e inválidos de todo o tipo. No horizonte do positivismo, 

a psiquiatria emergia como disciplina dedicada a destacar a 

loucura dos demais desvios. Nesse contexto, surgiram os asilos 

psiquiátricos, espaços de isolamento em que a insanidade 

passaria a ser tratada e examinada enquanto doença mental. A 

autonomização da loucura em relação às demais esferas não 

implicou, destaque-se, na autonomização dos loucos. Vivendo 

agora sob a jurisdição dos especialistas médicos, esses sujeitos 

passavam a permanecer confinados em ambientes caracterizados por 

um rigoroso regime de vigilância e julgamento. Tornavam-se 

objetos de investigação científica, tendo seu comportamento 

minuciosamente observado e categorizado de acordo com os 

crescentes sistemas classificatórios da psiquiatria (FOUCAULT, 

1997).  

Entretanto, nos perímetros dos pátios, celas e corredores 

das inúmeras instituições europeias que adotaram o modelo 
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asilar, uma série de objetos eram criados pelas mãos dos 

internos, seja espontaneamente, seja por algum estímulo da 

classe médica. Destaque-se que o uso de atividades artísticas 

como práticas constitutivas da psiquiatria remonta às origens do 

alienismo. Philippe Pinel, já em 1801, preconizava a pintura e a 

música como partes integrantes do tratamento moral, que definia 

a loucura enquanto excesso das paixões, em detrimento da antigas 

interpretações mágico-religiosas. Nesse contexto, anterior ao 

surgimento da psicanálise, a arte era acionada como forma de 

labor ou passatempo educativo para os desatinados, então 

isolados nos asilos psiquiátricos. O psiquiatra alemão Johann 

Christian Reil também incentivava o envolvimento dos internos em 

atividades de estímulo sensorial a partir do uso de objetos e da 

fabricação de desenhos. Entretanto, tais apostas, de caráter 

terapêutico, permaneceram tímidas se comparadas ao crescente 

interesse psicopatológico na produção plástica na loucura.  

Ainda no século XIX, alguns estudos psiquiátricos sobre as 

criações de internos foram empreendidos, notadamente a partir da 

busca de correspondências entre categorias diagnósticas e 

atributos formais. Dentre estes, destacou-se o do psiquiatra 

francês de Paul-Max Simon. De modo geral, tais objetos, ainda 

não categorizados como arte – desenhos, bonecos, esculturas, 

bordados, etc – chamaram a atenção de alguns médicos, que 

passaram a colecioná-los para fins científicos, publicando 

livros e artigos sobre a temática. Em sua maioria, essas obras 

tratavam a produção plástica dos pacientes como um subproduto da 

doença mental ou, em outras palavras, como um meio de 

confirmação diagnóstica. Antes de constituírem obras de arte, 

tratava-se de produtos doentios de mentes doentias. O oitocentos 
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é marcado por um interesse sobretudo psicopatológico no binômio 

entre arte e loucura.  

Não obstante, deve-se apontar para algumas frestas. Para 

alguns intelectuais do período, como Cesare Lombroso, um dos 

principais ideólogos da teoria da degeneração, haveria uma 

relação de afinidade entre a genialidade e a loucura. Tal 

postulado já abria espaço para um interesse estético nas 

p r o d u ç õ e s d e e n f e r m o s , c o n s i d e r a d o s “ d e g e n e r a d o s 

superiores” (ANDRIOLO, 2006). Destaque-se que a noção de gênio 

já havia sido trabalhada pelo pensamento filosófico de Kant, 

sendo posteriomente retomada por românticos alemães como 

Friedrich Schelling, para quem assumia a função de revelação do 

absoluto e de reunião dos elementos subjetivos e objetivos da 

natureza, consubstanciados na intuição estética expressa na obra 

de arte. É certo que, a partir de Lombroso, tal concepção 

passava a ser inserida no território da loucura de forma 

sistemática, embora ainda sem alcançar substancialmente o campo 

artístico de modo geral.   

Seria somente a partir da virada do século que esse quadro 

passaria progressivamente a ser complexificado. O interesse 

psicopatológico seria a partir de então, se não suplantado, ao 

menos questionado e desafiado por um interesse estético. Em 

1907, Marcel Réja, na França, escrevia sobre a produção do asilo 

Villejuif, em Paris, notando elementos propriamente artísticos 

nas obras dos internos e afastando-se das categorias clínicas. 

Em 1921, Walter Morgenthaler, na Suíça, publicava um livro 

inteiramente dedicado à arte de seu paciente Adolf Woffli. No 

ano seguinte, na cidade alemã de Heildelberg, a experiência do 

psiquiatra Hans Prinzhorn constituiu um caso de significativa 

repercussão. Prinzhorn, que também havia estudado história da 
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arte, impressionou-se com a criatividade dos pacientes do 

hospital em que trabalhava. No entanto, insatisfeito com sua 

diminuta coleção, passou a escrever cartas para outras 

instituições médicas de países como Alemanha, Áustria, Suíça, 

Itália e Holanda, às quais solicitava doações. Tendo seus 

pedidos frequentemente atendidos, o médico, com apoio do diretor 

Karl Wilmanner, conseguiu reunir por volta de 5.000 trabalhos, 

de 450 autores diferentes (FRAYZE-PEREIRA, 1995). No livro 

Bildnerei der Geisteskranken, publicado em 1922, Prinzhorn 

compilava estudos sobre dez desses autores. Ensejava o apreço 

estético da arte dos loucos, argumentando que a pulsão criadora 

e a necessidade de expressão instintiva sobreviveriam à 

desintegração da personalidade (MELLO, 2002).  

Diversas exposições temporárias foram realizadas na França, 

na Alemanha e na Suíça entre 1929 e 1933, ano em que Prinzhorn 

veio a falecer prematuramente. A penetração dessas obras no 

campo artístico, todavia, sofreu uma violenta contraposição na 

década de 1930, quando a clínica de Heildelberg foi tomada pelo 

nazismo. Carl Schneider, engajado no programa eugenista de 

exterminação dos doentes mentais, passou a fomentar exposições 

de Arte Degenerada na Alemanha e na Áustria, coordenadas por 

Joseph Goebbels. Sua curadoria tinha como intuito o 

estabelecimento de uma comparação pejorativa entre as pinturas 

produzidas no ambiente manicomial e a arte moderna. Os artistas 

elencados por Prinzhorn eram justapostos de maneira depreciativa 

a Paul Cézanne, Marc Chagall, Vincent Van Gogh, Henri Matisse, 

Wassily Kandinski, entre outros. Sabe-se que a maioria daqueles 

veio a ser executada durante o programa eugenista de extermínio 

de doentes mentais que vigorou durante o nazismo. A coleção, 
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contudo, sobreviveu, permanecendo hoje em exibição Universidade 

de Heildelberg. 

!
Surrealismo e primitivismo 

A despeito desse caso, a coleção de Heildelberg se tornou 

objeto de admiração de alguns artistas europeus, notadamente Max 

Ernst e Paul Klee, que finalmente consolidavam o interesse 

estético pelas criações de internos psiquiátricos. Tais 

artistas, destaque-se, produziam em um momento de eclosão de uma 

série de tendências artísticas, como o dadaísmo e o surrealismo, 

que procuravam se libertar dos cânones estéticos da pintura 

acadêmica ao encontrar uma forma de expressão mais espontânea. A 

busca da pureza artística, a valorização da imaginação e a 

retomada da arte em suas origens esteve no cerne das 

preocupações das vanguardas europeias do entreguerras. O 

interesse estético pela loucura encontrou nesse contexto fértil 

território de difusão, tendo ainda como fundamento a difusão da 

psicanálise.  

Capitaneados por André Breton, os surrealistas, em 

particular, encontraram na teoria do inconsciente uma fonte 

temática e formal para a criação artística, embora tal interesse 

nunca tenha sido reconhecido pelo próprio Sigmund Freud. O 

interesse da psicanálise pelo fenômeno artístico pressupunha o 

exame das forças pulsionais envolvidas na atividade expressiva. 

Freud, no entanto, dedicou-se sobretudo a tratar da arte 

clássica. Os estudos sobre o Moisés de Michelangelo e sobre a 

Sant’Ana, a Virgem e o Menino, de Leonardo da Vinci, incluíram-

se no hall de uma interpretação psicanalítica da arte  (RIVERA, 

2002). Foram na verdade os artistas modernos os grandes 

!12



Revista A! n. 4, 2015/02 – ISSN: 2446-6158

responsáveis pela interseção entre suas teorias e o binômio arte 

e loucura.  

Paul Klee, docente na Bauhaus, viu nas obras dos doentes 

mentais, assim como na das crianças, uma regressão ao estados 

primordiais, além de uma forma de se desfazer das convenções 

adquiridas na escola de arte. Sua trajetória marcadamente 

individualizada e independente do movimento surrealista não 

impede sua aproximação às experiências de outros artistas de seu 

tempo. Max Ernst, mais explicitamente, fez circular o livro de 

Prinzhorn entre os surrealistas, compartilhando-o com Paul 

Éluard, André Breton, Salvador Dalí e Joan Miró. Um pouco mais 

tarde, a partir da década de 1940, o artista francês Jean 

Dubuffet, que também flertara com o surrealismo, e também 

travara contato com a obra de Prinzhorn, despontaria como uma 

das maiores referências nessa seara, tornando-se colecionador de 

obras produzidas por pessoas excluídas da cultura artística, 

como pacientes psiquiátricos, camponeses e sujeitos sem formação 

acadêmica em geral, conjunto que seria por ele chamado de “arte 

bruta”. Seu acervo se encontra hoje reunido no Musée de L´Art 

Brut, na cidade suíça de Lausanne (GRAMARY, 2005). Entre esses 

atores, há em um comum uma certa atitude surrealista, tal como 

definida por Clifford:  

Estou usando o termo surrealismo num sentido obviamente 
expandido, para circunscrever uma estética que valoriza 
fragmentos, coleções curiosas, inesperadas justaposições – que 
funciona para provocar a manifestação de realidades 
extraordinárias com base no domínio do exótico e do inconsciente. 
(CLIFFORD, 2011, p. 122) 

É necessário entender este momento da arte moderna ainda 

levando em consideração um de seus principais fenômenos 

transversais, qual seja, o primitivismo. Este termo não 

representa nenhuma escola ou movimento artístico em particular, 
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mas se refere sobretudo ao interesse, mais ou menos difundido 

entre os artistas modernos ocidentais, pela cultura e pela arte 

dos povos chamados primitivos (MOTTA & DANTAS, 2009; PERRY, 

1998; PRICE, 2011). Tal interesse vinha em contraposição às 

concepções colonialistas e etnocêntricas prevalentes no século 

XIX, segundo as quais as sociedades não-ocidentais estariam 

atrasadas no curso da escala evolutiva, na condição de 

selvageria ou barbárie (KUPER, 1988). Acompanhava um interesse 

renovado na investigação antropológica sobre a mentalidade 

primitiva, nas práticas de colecionismo e na consolidação dos 

museus etnográficos e exposições coloniais, expressivas do que 

Benoît de L’Estoile chamou de gosto dos outros, isto é, um gosto 

por “formas muito diversas de apropriação das ‘coisas dos 

outros’, entendidas em um sentido muito alargado de 

manifestações da alteridade cultural” (L’ESTOILE, 2007, p. 20). 

Apesar de manter em larga medida o vocabulário 

evolucionista, o primitivismo trazia uma inversão da ideia de 

inferioridade atribuída aos povos primitivos, enaltecendo sua 

pureza e simplicidade. Como sublinhou Luiz Fernando Dias Duarte, 

uma torção romântica do “primitivo” pode ser verificada em 

concepções em que o mesmo deixa de ser tosco ou informe para 

torna-se “primordial, próximo ao essencial ou pristino da 

condição humana, por encenar um mundo de solidariedades práticas 

ou abstratas mais intensas e integradas, e por revelar uma 

espécie de verdade escondida à experiência moderna” (DUARTE, 

2005, p. 171). Embora tal fenômeno perpasse muitos campos, 

notadamente o do pensamento social, foi sobretudo entre os 

artistas que encontrou maior repercussão. No século XIX, as 

viagens de Paul Gauguin ao Taiti e suas ulteriores figurações 

são exemplares e estiveram entre as primeiras obras desse 
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horizonte. Foi durante o período do entreguerras e sobretudo 

entre os surrealistas, no entanto, que este ganharia maior 

amplitude. 

Els Lagrou (2008) explora tal temática no caso dos 

surrealistas, dando particular ênfase ao interesse destes nos 

artefatos oriundos da África e da Oceania. Para a autora, a 

paixão dos artistas atrelados a esse movimento pelos fetiches 

dos povos ditos primitivos era concomitante a uma postura de 

oposição ao colonialismo europeu. Tratava-se, acima de tudo, de 

uma atitude surrealista. Colecionadores de objetos ultramarinos, 

esses artistas pareciam enxergar nessa alteridade uma solução 

para seus questionamentos sociais e existenciais. Esse 

interesse, no entanto, dizia mais respeito a eles mesmos do que 

aos próprios criadores de tais imagens. Lagrou sustenta que 

esses jovens intelectuais parisienses viviam uma fantasia 

primitivista, aquela segundo a qual “o outro, normalmente 

considerado de cor, tem um acesso especial a processos psíquicos 

e sociais primários aos quais o sujeito branco teria o acesso 

bloqueado” (FOSTER, 1996, p. 175 apud LAGROU, 2008, p. 224).  

Mas não somente os outros considerados “de cor” imbricavam-

se na fantasia primitivista. Deve-se argumentar que esse 

fenômeno não se restringiu ao interesse dos artistas pelos povos 

distantes étnica e geograficamente. A distância psíquica também 

foi suscitada, sobretudo pelos surrealistas que, conhecedores da 

teoria psicanalítica, se interessaram pela arte produzida nos 

hospitais psiquiátricos. A fantasia primitivista era estendida 

aos ditos doentes mentais, cujo processo criativo era 

considerado mais espontâneo e livre das amarras sociais, tendo 

portanto profundas conexões com os processos inconscientes e 

primordiais da natureza humana.  
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É esse outro primitivismo sobre o qual se trata aqui. O além 

social era mais amplo do que aparentava. Esses atores tomavam 

sua inspiração em filosofias outras diversas, as quais poderiam 

residir no Oriente, na loucura, na corporalidade, no transe etc 

(DUARTE, 2005). Nesse sentido, não só os estrangeiros, mas 

também camponeses, ciganos, loucos, prostitutas e criminosos 

foram tomados como figuras de devoção pelos primitivistas, que 

trataram de inverter sua hegemônica representação negativa e de 

valorizar suas criações como matéria prima para os debates de 

vanguarda. Hal Foster (2004) destaca que artistas como Paul Klee 

e Jean Dubuffet estavam fascinados com as ficções de origem e 

queriam construir um projeto de alteridade próprio ancorados na 

“tríade estranha”, que incorporava no sentido de primitivo a 

arte dos alienados, das crianças e das culturas não-ocidentais.  

!
Arte, loucura e os modernismos brasileiros 

É possível afirmar que semelhante ordem de fenômenos se 

configurou no Brasil? Em caso afirmativo, quais foram as suas 

especificidades? Em primeiro lugar, deve-se destacar que a 

reflexão da medicina brasileira sobre a criação dos pacientes 

psiquiátricos é praticamente concomitante ao contexto europeu. 

No Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, Osório 

Thaumaturgo César foi pioneiro ao escrever, ao longo da década 

de 1920, uma série de artigos acerca da expressão plástica de 

seus pacientes. Leitor das teorias psicanalíticas de Sigmund 

Freud e do próprio trabalho de Hanz Prinzhorn, César publicou, 

em 1929, o primeiro estudo brasileiro sobre o tema, intitulado A 

Expressão Artística nos Alienados. Nessa obra, fruto de uma 

pesquisa que já vinha desenvolvendo ao longo da década, o autor 
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já comparava a arte dos pacientes do Hospital do Juqueri com a 

dos povos primitivos da humanidade, apontando para a presença de 

um simbolismo universal (ANDRIOLO, 2003).  

Paula Barros Dias (2003) destaca que a experiência de Osório 

César não chegou a ter a mesma repercussão que o trabalho 

desenvolvido por Nise da Silveira no ateliê terapêutico do 

Engenho de Dentro, seja no meio artístico, seja no meio 

psiquiátrico. De fato, alguns artistas dos círculos intelectuais 

paulistas chegaram a visitar o Juqueri. É o caso de Lasar 

Segall, que tem alguns quadros figurativos sobre o hospital; 

Tarsila do Amaral, que foi companheira de César entre os anos de 

de 1931 e 1932; e Flavio de Carvalho, que organizou com Cesar a 

exposição O Mês das Crianças e dos Loucos no ano de 1933. Não 

obstante, é possível sublinhar que foi no Rio de Janeiro onde a  

produção pictórica dos pacientes psiquiátricos foi mais 

intensamente debatida. Outra diferença importante reside no fato 

de que enquanto César se utilizava das manifestações artísticas 

dos alienados sobretudo como um meio de compreensão do processo 

psicótico, Nise ia além, afirmando que o próprio ato de pintar 

ou modelar era possuidor de uma eficácia terapêutica.  

Fernanda Peixoto (1999) ressalta que, por volta da década de 

1940, uma atmosfera hostil à arte abstrata era instalada em São 

Paulo. Os modernistas, interessados particularmente no ideário 

nacionalista, atrelavam-se ao figurativismo como estilo 

pictórico ideal. Enquanto isso, o Rio de Janeiro abrigava 

artistas e críticos de arte mais próximos às experiências de 

vanguarda e ao abstracionismo, reunidos sobretudo em torno de 

Mario Pedrosa. Este grupo passou a frequentar o ateliê do 

Engenho de Dentro, distanciando-se cada vez mais do programa 

estético modernista e buscando outras alternativas de criação.  
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Pode-se afirmar, como propôs Glaucia Villas Bôas (2014), que 

esse núcleo fez parte de um segundo programa estético modernista 

nas artes plásticas brasileiras, em contraste com um primeiro 

programa, cujo mito de origem costuma ser atribuído à Semana de 

Arte Moderna de 1922, envolvendo personagens como Di Cavalcanti, 

Mario e Oswald de Andrade, entre outros. Enquanto estes 

preocupavam-se com questões relativas à especificidade cultural 

do Brasil, aqueles atraíam-se pelas tradições estéticas 

formalistas e pela busca de uma linguagem universal para a arte. 

Ora, o que esses artistas brasileiros enxergavam na arte dos 

loucos? Como esta passou a ser efetivamente objeto de reflexão 

estética? Quais são as continuidades e descontinuidades entre 

tal interesse e aquele já delineado entre os artistas e 

intelectuais europeus desde a virada do século, particularmente 

no horizonte do primitivismo e do surrealismo? Para responder a 

tais perguntas, é preciso fazer uma breve revisão das 

transformações ocorridas no campo artístico brasileiro em meados 

do século XX. 

!
O ateliê do Engenho de Dentro 

 A criação de um ateliê de pintura e modelagem no âmbito do 

Setor de Terapia Ocupacional e Reabilitação do antigo Centro 

Psiquiátrico Nacional, situado no bairro do Engenho de Dentro, 

na cidade do Rio de Janeiro, teve como fundamento o encontro da 

psiquiatra Nise da Silveira com o artista plástico Almir 

Mavignier, então funcionário burocrático do hospital. Nise, que 

devido a perseguições políticas, permanecera afastada do servíco 

público durante a vigência do Estado Novo, retornava ao trabalho 

na década de 1940 se deparando com inéditos métodos de 
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t r a t a m e n t o , c o m o o e l e t r o c h o q u e , a l o b o t o m i a e a 

insulinoterapia. Logo tornou-se nítida sua reação a tais 

métodos, que considerava agressivos e ineficazes (GULLAR, 1996). 

Walter Melo (2009) põe em evidência que, para Nise da Silveira, 

esse momento consistiu em um período de transição da neurologia 

à psicologia. Seu inconformismo, segundo o autor, também pode 

ser relacionado à passagem da médica pelo presídio Frei Caneca, 

onde viu de perto inúmeras torturas físicas. Segundo o autor, 

uma possível associação entre a agressividade presidial e a 

manicomial teria ensejado sua intensa contraposição em relação a 

tais intervenções.  

Recusando-se a aderir a esse modelo médico, Nise foi 

transferida para o Setor de Terapêutica Ocupacional e 

Reabilitação (STOR) do referido complexo hospital, onde 

trabalharia com o artista plástico Almir Mavignier. Glória Chan 

(2009) destaca que algumas atividades ocupacionais já eram 

oferecidas no âmbito do hospital, mas se resumiam a trabalhos 

braçais e serviços de limpeza. Eurípedes Cruz Junior (2009) 

sublinha que, ao contrário, as atividades propostas por Nise não 

constituíam um mero passatempo com fins recreativos, na medida 

em que seu objetivo era buscar uma agência terapêutica efetiva. 

Nesse sentido, entre as mais diversas atividades nas quais se 

engajou a médica, tais quais a marcenaria, a sapataria, a 

jardinagem, a encadernação, a música e o teatro, tornaram-se 

notáveis sobretudo os ateliês de pintura e de modelagem.  

Glaucia Villas Bôas (2008) sublinha que, sobre essa 

história, há duas versões. Na primeira, Mavignier, interessado 

em ter seu próprio ateliê, teria sugerido à médica sua 

instalação. Na segunda, o funcionário teria sido convidado ao 

cargo de monitor devido à sua inadaptação ao serviço prévio. A 
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despeito dessa controvérsia, a parceria entre Nise da Silveira e 

Mavignier foi intensa e teve consequências que ambos, 

provavelmente, jamais poderiam prever. Esses personagens, 

destaque-se, encarnam os dois campos em que se deu a repercussão 

do trabalho criativo promovido pelo centro, quais sejam, o da 

psiquiatria e o das artes plásticas, embora tais searas jamais 

tenham se excluído mutuamente, constituindo antes um território 

de contágio. Nise da Silveira interessou-se em tomar os 

artefatos produzidos por seus pacientes como objetos de ciência, 

entendendo-os como material privilegiado para a análise do 

processo terapêutico e da experiência psicótica. Já Mavignier 

preocupou-se, sobretudo, com seu valor artístico, engajando-se 

na descobertas de talentos entre os internos do hospital. 

O caso começou a ganhar forma quando alguns pacientes 

passaram a se destacar pela qualidade de seus trabalhos, dentre 

os quais Emygdio de Barros, Raphael Domingues, Fernando Diniz, 

Adelina Gomes, Isaac Liberato, Carlos Pertuis, Arthur Amora, 

Lucio, entre outros. Aos poucos, por convite de Mavignier, 

artistas externos ao ambiente hospitalar, como Ivan Serpa e 

Abraham Palatnik passaram a frequentar o ateliê,  à procura de 

reflexões sobre o processo criativo, empenhando-se em garantir 

as condições materiais necessárias para a manutenção de um 

excepcional laboratório estético. Iniciou-se então uma 

sociabilidade marcada pelo contato de artistas ditos “sãos” e 

ditos “loucos”. Sobre esse tema, vale reproduzir o depoimento da 

artista plástica Lygia Pape, suscitado por Villas Bôas:  

(...) não seriam sem sentido, por exemplo, as romarias dominicais 
realizadas por um pequeno grupo ao Hospital Psiquiátrico do 
Engenho de Dentro, onde um jovem monitor-pintor colocava na mão 
de um paciente esquizofrênico um pincel carregado de tinta. E mão 
sobre mão, iniciava os primeiros gestos de riscar uma tela em 
branco – a primeira tela. Eram eles: o pintor Almir Mavignier e 
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Emygdio, o futuro-criador-poderoso. Mario Pedrosa era o guia do 
grupo e o acompanhavam Ivan Serpa, Abraham Palatnik, Décio 
Vitório, Geraldo de Barros. Lá, naquele antro anônimo, 
fermentavam e surgiam aos olhos extasiados do grupo, universos 
novos de afael ou leafer (como gostava de assinar), Carlos, 
Fernando Diniz, do próprio Emygdio e outros. (PAPE, 1980, p.47-48 
apud VILLAS-BÔAS, p. 145, 2008)  

Inseridos em uma rede comum, esses artistas interessados na 

produção pictórica do hospital psiquiátrico contribuiram para a 

organização da primeira exposição das obras oriundas do ateliê 

do Engenho de Dentro, ocorrida no ano de 1947, na galeria do 

Ministério da Educação e da Cultura. Curioso em observar a 

reação do público, Mavignier passou a frequentar o lugar quase 

diariamente. Em uma dessas ocasiões, acabou conhecendo Mario 

Pedrosa, crítico de arte que, ulteriormente, seria responsável 

pela ardente defesa da validez artística dessas obras. Como 

Mavignier, Pedrosa não negava que aquelas imagens poderiam 

revelar o inconsciente, tampouco que poderiam constituir objeto 

de estudo para a ciência ou uma atividade terapêutica. No 

entanto, seu interesse era fundamentalmente relacionado à sua 

própria teoria estética. A partir das proposições da Gestalt, 

Pedrosa sustentava que a intuição e estruturas inatas, próprias 

de todo e qualquer indivíduo, possibilitavam a percepção da boa 

forma que se fazia expressar em formas objetivamente 

construídas. A possibilidade de criação artística na loucura 

provava a universalidade dessa teoria.  

Foi sobretudo a partir da exposição Nove Artistas do Engenho 

de Dentro, realizada em 1949 no Museu de Arte Moderna de São 

Paulo, que a infiltração das obras do ateliê terapêutico do 

Centro Psiquiátrico Nacional no campo artístico gerou um debate 

mais intenso. Com a curadoria de Mario Pedrosa e Leon Dégand, a 

exposição também veio ao Rio de Janeiro, instalando-se no Salão 

Nobre da Câmara Municipal. Uma querela se estabeleceu entre os 
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críticos de arte contrários à validez de tais obras e aqueles 

que se engajaram em sua defesa. A polêmica pôde ser vislumbrada 

nos principais jornais do Rio de Janeiro. Quirino Campiofiorito, 

que além além de crítico de arte, era pintor e professor da 

Escola de Belas Artes, afirmava que os trabalhos das “criaturas 

de mentalidade débil” não poderiam em hipótese alguma ser 

classificados como arte. Desprovidas de sentido e de 

intencionalidade, as práticas do desenho e da pintura 

constituiriam, nesse caso, um mero meio de extravasamento de 

insatisfações sensoriais.  

Postura radicalmente distinta foi aquela adotada por Mario 

Pedrosa. Esse crítico, como anteriormente citara Lygia Pape, não 

só defendeu a validez artística das obras do Engenho de Dentro 

como passou a ser um frequentador assíduo do ateliê criado por 

Nise da Silvera. Pedrosa, dirigindo-se claramente contra a 

postura acadêmica de Campofiorito, acreditava na existência de 

uma arte dos loucos, tanto quanto na das crianças ou dos índios. 

Para ele, e potencial de criação era inato a qualquer ser 

humano, independente de qualquer treinamento formal. A arte não 

copiaria a natureza, mas seguiria as regras da mesma, em uma 

relação de homologia. Nesse sentido,  escreveu o auto em um 

periódico da época:  

O artista não é aquele que sai diplomado da Escola Nacional de 
Belas Artes, do contrário não haveria artista entre os povos 
primitivos, inclusive entre os nossos índios. Uma das funções 
mais poderosas da arte - descoberta da psicologia moderna - é a 
revelação do inconsciente, e este é tão misterioso no normal como 
no chamado anormal. As imagens do inconsciente são apenas uma 
linguagem simbólica que o psiquiatra tem por dever decifrá-las. 
Mas ninguém impede que essas imagens e sinais sejam, além do 
mais, harmoniosas, sedutoras, dramáticas, vivas ou belas, enfim 
constituindo em si verdadeiras obras de arte. (PEDROSA, 1947)  
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Na perspectiva de Villas Bôas, o caso do ateliê do Engenho 

de Dentro constituiu um espaço social imprescindível para as 

transformações artísticas do período, notadamente as que 

ensejaram o surgimento de um segundo programa estético 

modernista, voltado sobretudo para a busca de uma linguagem 

universal, que encontrava na abstração geométrica sua forma mais 

nítida. A partir das relações travadas entre os distintos atores 

dessa trama, a pintura figurativa, os temas nacionalistas e o 

modelo acadêmico puderam ser desestabilizados, configurando um 

espaço de conversão que plantaria as bases do concretismo no 

Brasil. A partir do contato com a produção dos internos do 

Engenho de Dentro, Abraham Palatnik, Ivan Serpa, Décio Vitório e 

Geraldo de Barros, incentivados pelas teorias de Mario Pedrosa, 

largariam de vez a pintura figurativa. A esse respeito, descreve 

Palatnik em entrevista: ”eu fiquei chocado com aquilo, eu fiquei 

tão arrasado, porque afinal eles não passaram quatro anos de 

Escola de Artes, não passaram nem um dia, nem uma hora”. (SILVA, 

2006: 76). O artista afirma sentir vontade de abandonar a 

pintura após o contato com a qualidade das obras dos internos. 

De fato, anos depois, tornou-se conhecido por suas experiências 

com arte cinética. Almir Mavignier, após a repercussão do caso 

do ateliê, se mudaria para a Alemanha, onde também passaria a 

produzir abstração geométrica. “Eu era um pintorzinho, quem eu 

era perto do Emygdio? Um ninguém. Perdi a minha identidade. Quando 

fui para a Europa, me salvei” (MAVIGNIER, 2008), afirmou em uma 

entrevista. Como explica Villas Bôas: 

A experiência sui generis do ateliê deslocou o eixo da crítica de 
arte dos meios acadêmicos, oficiais e literários para os meios 
terapêuticos, científicos e jornalísticos, fazendo da relação 
entre arte e loucura o centro do debate sobre o processo criativo 
e a formação do artista; além disso, propiciou a conversão de 
jovens artistas plásticos da arte figurativa à arte concreta, 
redefinindo o seu papel e possibilitando a escolha entre abraçar 
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ou abandonar a missão de pintar os “retratos do Brasil”. (VILLAS 
BÔAS, 2008: 198) 

!
Arte Virgem 

Esta transformação pode também ser compreendida a partir da 

observação dos valores que estiveram em jogo entre esses atores. 

Patricia Reinheimer (2008), atenta às mudanças e rupturas no 

modernismo brasileiro, sustenta que, no período que se sucedeu à 

Segunda Guerra Mundial até a década de 1960, o campo artístico 

brasileiro passou por uma série de revisões. O projeto 

modernista, preocupado em instituir uma produção pictórica 

voltada para a construção de uma identidade nacional, começava 

paulatinamente a ser questionado. A querela se dava sobretudo 

entre os defensores da arte figurativa e os arautos da 

abstração, que apresentavam critérios de avaliação estética 

distintos e conflitivos. A autora observa dois regimes de 

grandeza, tomando o pintor Candido Portinari e o crítico de arte 

Mario Pedrosa como figuras de proa no intuito de ilustrar um 

processo social mais amplo.  

Candido Portinari foi o representante emblemático do 

primeiro partido estético. A temática notadamente social de seus 

quadros estava relacionada a um programa cujo objetivo era tomar 

a arte como arma de combate à luta de classes, isto é, como um 

instrumento de engajamento. Ao suscitar temas como a questão 

agrária, o colonato, as fazendas de café, o sofrimento popular e 

a miséria, o pintor contribuía para a consolidação de uma 

representação artística heterônoma, que tornou-se predominante 

no Brasil até a metade do século XX. Esse regime de grandeza 

referia-se não só à conjugação entre estética e moral, mas 

também ao estatuto do artista acadêmico, que prezava pelo 
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aprendizado da técnica e pelo profissionalismo. Mario Pedrosa 

foi o personagem chave na crítica a esse sistema de valores, 

sobretudo a partir de seu exílio nos Estados Unidos, entre os 

anos de 1940 e 1945. No período antecedente, o crítico, ainda um 

militante socialista, trazia uma visão positiva em relação à 

arte social, escrevendo artigos elogiosos a Portinari. 

Entretanto, a partir de 1949, passou a acionar uma nova 

gramática de valores que não dizia mais respeito à moral e à 

nação, mas ao indivíduo, à singularidade e à autenticidade. 

Nesse sentido, advogava uma arte autônoma e conferia ao artista 

um estatuto baseado na vocação e não na excelência técnica.  

Os argumentos da socióloga Nathalie Heinich (2005) 

explicitam essa questão. A autora sublinha que, na França pós-

revolucionária, engendrava-se uma nova representação sobre a 

figura do artista. Nesse contexto, a abolição dos privilégios e 

o desencantamento do mundo constitutivos da democracia moderna 

instituíam a liberdade e a igualdade como valores fundamentais. 

O regime aristocrático, que instituía um sistema de privilégios 

baseado nas linhagens familiares, isto é, no próprio nascimento, 

era abolido em favor de um regime meritocrático. Não obstante, 

em torno da figura do artista configurava-se uma nova forma de 

elitismo que parecia não se encaixar em nenhum desses regimes. 

Tratava-se de uma representação calcada na marginalidade, no 

desvio e na vida boêmia – que portanto, distanciava-se do ideal 

igualitário – e que trazia uma ideia de inatismo baseada na 

vocação e no talento no plano individual. Diferia-se também, 

portanto, do ideal aristocrático, para o qual a distinção se 

dava no plano coletivo através do pertencimento familiar.  

Nesse sentido, tal fenômeno parece ser constitutivo da 

construção do paradigma do artista moderno ao longo do século 
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XIX. O aprendizado profissional é, nesse sentido, 

progressivamente substituído pela noção de vocação, 

originalmente sedimentada enquanto conceito religioso. O valor 

dos criadores passa ser atribuído em relação à capacidade de 

distanciamento dos cânones e à singularidade. Surge 

especificamente dessa trama a já referida noção de gênio, 

associada às transformações que engendram uma noção de pessoa 

baseada nos atributos da interioridade, da subjetividade e da 

criatividade. De acordo com Reinheimer, é possível enxergar uma 

continuidade entre essas reformulações ocorridas no horizonte do 

romantismo europeu e aquelas ocorridas no campo artístico 

brasileiro por volta da década de 1950.  

Assim, a figura de Mario Pedrosa torna-se essencial para a 

compreensão da recepção artística das obras produzidas no ateliê 

terapêutico criado por Nise da Silveira e Almir Mavignier. As 

experiências ocorridas no hospital psiquiátrico do Engenho de 

Dentro foram tomadas como matéria prima para a formulação de um 

novo sistema de avaliação estético. Como já explícito, Pedrosa 

acreditava que a qualidade das obras de Emygdio de Barros, 

Raphael Domingues e outros artistas comprovavam que a criação 

artística poderia ser independente de qualquer estudo formal e, 

mais do que tudo, independente de qualquer engajamento social, 

dada a sua condição marginal. A necessidade de referência à 

política passava a ser vista como um impecilho para a liberdade 

de criação. Era este ponto que, ao fim e ao cabo, aproximava a 

arte dos internos do Engenho de Dentro ao ulterior 

desenvolvimento da arte concreta, a despeito de sua aparente 

dessemelhança estética.  

Nesse contexto, Pedrosa criou o conceito de “arte 

virgem” (PEDROSA, 1950) para analisar as criações dos pacientes 
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psiquiátricos, aproximando-as àquelas presentes entre os povos 

primitivos e as crianças. As características capitais desse tipo 

de arte seriam a espontaneidade e a pureza, decorrentes da 

isenção desses grupos a quaisquer convenções acadêmicas. Nesse 

sentido, a arte dos loucos, longe de constituir um mero 

subproduto da psicopatologia, provava que o impulso criativo 

estava presente em todos os seres humanos e constituía uma 

ferramenta privilegiada de acesso à imaginação. Esta lição 

deveria ser aprendida pelos artistas modernos em suas pesquisas 

estéticas. Otilia Arantes sustenta que Mario Pedrosa “vai 

associar a invenção artística à imaginação solta – desvinculada 

de todas as convenções, sensível a todas as experiências novas, 

espontânea – da primeira idade, mental ou cultural (ARANTES, 

2004, p. 55).  

!
Inspiração e conversão 

A revisão dessa série de autores permite que por um lado, 

sejam feitas algumas sínteses, e por outro, que sejam levantadas 

algumas hipóteses. Neste trabalho, pontuou-se que o interesse 

pela produção dos hospitais psiquiátricos remonta às origens da 

psiquiatria e que a relação entre arte e loucura foi revestida 

desde então de distintos vernizes. Para a maioria dos 

intelectuais do século XIX, prevaleceu a interpretação 

psicopatológica, que concebia os objetos produzidos por internos 

como sintomas comprobatórios de sua doença mental ou como 

mecanismos periféricos de tratamento moral. Os trabalhos de Hanz 

Prinzhorn, na Europa, e de Nise da Silveira, no Brasil, foram 

seminais no intuito de complexificar esse modelo, ao reconhecer 

o valor de tais artefatos e ao tensionar o interesse médico à 
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busca de fundamentos científicos da psicologia da expressão. 

Ademais, a partir de suas obras, ampliou-se o que pode ser 

chamado de um terreno de contágio entre arte e loucura, no qual 

artistas engajados em distintos projetos estéticos modernistas 

passaram a se interessar pelas criações dos hospitais 

psiquiátricos.  

Qual teria sido a particularidade de tal interesse no caso 

do ateliê do Engenho de Dentro, levando em consideração os 

artistas, curadores e críticos de arte que o frequentaram? Em 

primeiro lugar, deve-se apontar para um ponto em comum entre 

esse caso e aquele que transitou entre os movimentos 

surrealistas e o chamado primitivismo na Europa. Pois persiste, 

em ambos os acontecimentos, uma certa associação entre infância, 

loucura e civilizações não-ocidentais, incluindo valorizações de 

“estados primordiais” da condição humana, reveladores de valores 

românticos como pureza, autenticidade, singularidade e 

simplicidade. As noções de “arte virgem” e de “arte bruta”, 

atribuídas respectivamente a Mario Pedrosa e Jean Dubuffet, são 

exemplares dessa proximidade, ambas comprometidas com a crítica 

à arte acadêmica. De modo geral, é possível afirmar que o 

problema da alteridade enquanto fonte de uma libertação para a 

domesticação dos sentidos se impõe na genealogia da relação 

entre arte e loucura na cosmologia do Ocidente.  

Não obstante, pode-se afirmar que, na experiência das 

vanguardas europeias aqui revistas, a relação entre arte e 

loucura foi sobretudo marcada por uma estética da inspiração. 

Paul Klee, Marx Ernst, e posteriormente Jean Dubuffet, entre 

outros, tomavam tais “estados primordiais”, vislumbrados nas 

obras de internos, como uma condição desejável para a boa 

criação, prezando por um sintonia entre as produções 
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“primitivas” – em seu sentido estendido, incluindo no sentido de 

primitivos crianças e os loucos – e as pesquisas artísticas. Tal 

sintonia era realizada principalmente a partir da perseguição 

explícita de uma afinidade formal entre a produção “espontânea” 

de pacientes e as obras de vanguarda, que se propunham a uma 

libertação das convenções acadêmicas, incluindo o uso de novas 

linguagens artísticas, como a improvisação de colagens e 

objetos. Basta olhar comparativamente para os trabalhos desses 

artistas e daqueles presentes em Bildnerei des Geisteskranken, o 

livro organizado por Prinzhorn, para confirmar esta hipótese. O 

terreno de contágio entre arte e loucura é aqui marcado por uma 

relação de captura no próprio processo de criação estética. 

Criar como os loucos, crianças e primitivos se tornou o 

paradigma da estética da inspiração. 

O caso do Engenho de Dentro, diversamente, se definiu 

sobretudo uma estética de conversão. Os atores interessados na 

produção do hospital psiquiátrico também buscavam se liberar do 

academicismo predominante. Entretanto, não buscavam criar suas 

obras aos moldes formais daquela produzida pelos pacientes, mas 

sim tomá-las como prova cabal de que a arte não prescindia 

necessariamente de formação e de que a percepção e a criação das 

formas possuía um caráter universal. O terreno de contágio entre 

arte e loucura, neste caso, foi mais notadamente marcado pela 

ruptura e pela desestabilização. Foi neste sentido que, após a 

experiência no ateliê de Nise da Silveira, os artistas reunidos 

em torno da figura de Mario Pedrosa voltaram-se sobretudo para a 

seara da abstração geométrica, possibilitando as bases do 

concretismo no Rio de Janeiro e de uma proposta de arte 

autônoma, independente dos ideários nacionalistas e 

figurativistas até então prevalentes. Esta hipótese parece 
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fundamental para não tomar o caso brasileiro como um mero 

epifenômeno ou reflexo das vanguardas europeias, assim como para 

ampliar o conhecimento sobre as distintas aproximações possíveis 

entre arte e loucura na cosmologia ocidental moderna.  
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LIVRO-OBRA APLICATIVO - UM NOVO CONSTRUCTO 

Maria Alice Noujaim 
Mestranda em Museum Anthropology, Columbia University - NY !!!

Resumo: O artigo busca fazer uma descrição do aplicativo digital 
que adapta o Livro-obra, uma obra de arte participativa de Lygia 
Clark, de modo a mostrar que ele constitui um novo constructo. 
Busca-se demonstrar, através da pesquisa, que o objeto não é um 
mero simulacro de uma obra primeira – e, portanto, mais 
verdadeira de Lygia Clark –, nem tampouco uma obra totalmente 
autônoma em relação à proposta da artista. Sua existência tem 
uma função paradoxal em relação à obra de Clark, na medida em 
que a dessacraliza ao inseri-la em um dispositivo móvel, 
retirando-a dos espaços canônicos da arte – museus, galerias –, 
e, ao mesmo tempo, a valoriza por ser mais outra forma de 
legitimar o lugar da artista na história da arte. Para tal, 
foram estudadas as condições de concepção, de produção e de 
recepção do objeto digital. A análise foi feita a partir da 
conceituação de campo artístico de Pierre Bourdieu; da noção de 
apropriação social, a partir de Michel de Certeau; e da 
sociologia dos textos, tal como proposta por Donald McKenzie e 
retomada pela história do livro e das práticas de leitura de 
Roger Chartier. !
Palavras-chave: Lygia Clark, digital, modos de usar, 
apropriação, arte, adaptação 

Abstract: The paper aims to provide a description of the digital 
app that adapts the Livro-obra, a participatory artwork by Lygia 
Clark, in order to show that it is a new construct. The aim is 
to demonstrate, through research, that the object is not a mere 
simulacrum of a first work - and therefore more truthful - nor a 
fully autonomous work in relation to the artist's proposal. Its 
existence has a paradoxical function in relation to Clark's 
oeuvre, to the extent that it desecrates the work by inserting 
it into a mobile device, removing it from the canonical art 
spaces - museums, galleries - and at the same time, values it by 
being yet another way of legitimizing the artist’s place in Art 
history. To this end, the conditions for design, production and 
reception of the digital object were studied. The analysis 
articulated Pierre Bourdieu’s concept of artistic field; the 
notion of social appropriation, from Michel de Certeau; and a 
sociology of texts, as proposed by Donald McKenzie and taken up 
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by Roger Chartier in his studies of the history of the book and 
reading practices. !
Key-words: Lygia Clark, digital, appropriation, art, adaptation 

!
!
Concepção e produção 

 Em 2012 o Itaú Cultural, junto à Associação Cultural Lygia      

Clark, realizou a exposição Lygia Clark: uma retrospectiva 

durante os meses de setembro, outubro e novembro. Quinze anos 

após a última retrospectiva de Lygia Clark, que havia sido em 

1997, o intuito dessa exposição era o de apresentar a obra da 

artista de maneira extensa a um público que não tinha ainda 

entrado em contato com o trabalho, ou seja, tratava-se de expô-

lo à geração que não teria visitado a retrospectiva anterior. 

Junto aos trabalhos houve um seminário de dois dias com 

palestras de críticos de arte sobre a exposição e sobre a obra e 

propostas de Clark, e houve uma série de “vivências”, ocasiões 

em que a segunda parte do trabalho da artista, que consistia de 

experiências terapêuticas, foram realizadas por participantes 

voluntários. 

 A exposição apresentou também obras inéditas – que Clark      

havia deixado indicadas em direções por escrito, mas nunca 

realizado –, e dois projetos digitais: o Museu Virtual e o 

aplicativo do Livro-obra. O Museu Virtual foi criado, segundo os 

idealizadores, para que as obras de grande porte da artista que, 

por ordem de tamanho, não poderiam ser montadas dentro do espaço 

de exposição do Itaú cultural, pudessem ser vistas e exploradas 

virtualmente pelos visitantes. Já o Livro-obra, cujo original – 

um dos exemplares – estava exposto sob uma redoma de vidro, foi 

transformado em um aplicativo para iPad para que o acesso à obra 

fosse expandido e democratizado. Nas palavras de Alessandra 
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Clark, neta da artista que primeiro concebeu o aplicativo, “ 

como ela só produziu uma série de 26 livros (sic) em português, 

a gente achou que era desleal com o resto das pessoas que tinham 

que ter acesso a esse material, e uma forma que a gente 

conseguiu isso foi através do aplicativo pra iPad”. 

 Clark cria o Livro-obra em 1964, momento considerado como o     

fim do seu período neoconcreto. Trata-se de um livro que resume 

a trajetória da artista até então, trazendo textos da própria 

Clark e estruturas manipuláveis em papel, com o objetivo de 

ilustrar, tátil e visualmente, as investigações presentes na 

primeira etapa de sua obra. Através de instruções diretas que 

acompanham seus textos, Clark busca orientar a experiência dos 

usuários na interação desta obra. Embora o livro tenha sido 

concebido em 1964, foi publicado apenas dezenove anos depois em 

uma edição limitada de vinte e quatro exemplares. 

 O Livro-obra aplicativo se propõe oficialmente a ser uma      

recriação do trabalho de Clark, e contém, além do conteúdo 

inteiro do livro em formato de páginas, uma apresentação da 

obra, uma breve biografia da artista e uma linha do tempo com os 

trabalhos considerados mais importantes de Clark. Quando se 

clica sobre o ícone do aplicativo Livro-obra, um quadrado preto 

com textura de couro adornado por dois pontos brancos, o usuário 

é praticamente forçado a virar o iPad de lado – esse é um 

conteúdo feito para ser lido horizontalmente.  

 A primeira tela anuncia, sobre um fundo vermelho com letras      

garrafais, que “esse é um livro para ser explorado. Quase todas 

as suas páginas tem elementos interativos. Tente tocar” – 

palavra, esta, destacada por um círculo branco, que começa na 

ponta dos dedos de uma mão desenhada sobre a tela: “arrastar e 

interagir com eles. Surpreenda-se.” 
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 Ao lado esquerdo da tela vermelha está o menu do      

aplicativo, quatro desenhos em disposição vertical: um quadrado 

com um ponto branco, seguido por um quadrado com dois pontos 

brancos, semelhante ao ícone do aplicativo: um quadrado com uma 

série de linhas, como que simulando algo escrito, e um desenho 

de um polígono que, muito provavelmente, aqueles que estão 

usando o aplicativo reconhecerão como um Bicho de Lygia Clark.  

 Quando se clica sobre “tocar”, destacado, a tela vermelha      

desce e revela um quadrado preto, com textura de couro, e um 

ponto branco. Este quadrado está no centro de uma superfície 

branca, com textura de tecido, e projeta sua sombra sobre ela, 

indicando seu volume. Um segundo toque sobre a tela abre o 

Livro-obra, revelando seu primeiro experimento e texto. 

 No total, o Livro-obra é composto por vinte textos      

organizados cronologicamente, cada um acompanhado de pelo menos 

um experimento. Os textos, todos escritos em primeira pessoa, 

trazem as investigações e reflexões artísticas de Clark no 

período de 1954 à 1968. Em formato didático, cada texto fala 

sobre a investigação artística de Clark naquele momento, situa 

cada investigação em relação às demais frentes de pesquisa que a 

artista realizava concomitantemente, e é acompanhado de 

“figuras” – como Clark nomeou os experimentos que acompanham 

cada texto – e suas legendas. 

!
!!!!!!
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!
imagens do aplicativo 

 

!
imagens do aplicativo !

        !
 As legendas consistem em uma série de direcionamentos de       

como interagir com as “figuras” e em descrições de no que essas 

interações deverão resultar. Todos os experimentos, portanto, 
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vêm acompanhados de ordens expressas, no modo imperativo. São 

usadas palavras como “levante”, “observe”, “você sentirá”, 

“encaixe”, “veja”, “você verá”, “compare”, “veja o efeito”, 

“agora você pode ver”. Elas visam conformar a recepção, 

pressupondo diferentes gestos, através de toque único ou do uso 

de vários dedos em movimento. Trata-se de uma visita guiada à 

obra de Lygia Clark, na qual a guia é a própria artista. 

 A manipulação tátil das páginas e dos experimentos é      

permitida, mas limitada e orientada tanto por parâmetros pré-

definidos do aplicativo, quanto pelas direções prescritas por 

Clark no corpo do Livro-obra. Usa-se apenas os dedos, a mão 

segura o iPad e não o livro, e a duração dos movimentos de virar 

páginas e dobrar estruturas é padronizada e, portanto, não 

totalmente controlável pelo usuário. Pode-se observar, no 

entanto, a preocupação do aplicativo em emular texturas – embora 

ao toque elas não façam diferença, pois a sensação tátil é a da 

tela -, seu efeito sendo, supostamente, apenas visual. Em última 

instância, é possível danificar o Livro-obra original; o 

aplicativo, por sua vez, é indestrutível, sendo manipulável 

apenas dentro dos limites programados.  

 Na sua descrição na app store, o único lugar em que se    

encontra o aplicativo gratuito, discrimina-se que ele “recria o 

Livro-obra (…) a partir de uma rica interface que reinterpreta 

suas estruturas manipuláveis, texturas e acabamentos.” 

 O seu desenvolvimento técnico, diferente de projetos de    

digitalização de obras de arte como o Google Art Project, em que 

obras em papel são escaneadas em altíssima resolução e telas são 

fotografadas com qualidade igualmente alta, houve uma etapa 

intermediária: as peças do Livro-obra foram desenhadas 

digitalmente. Segundo Daniel Morena, diretor de tecnologia da 
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32bits e responsável pelo processo de digitalização do Livro-

obra,  

A partir delas [as peças desenhadas digitalmente] e da pesquisa 
visual de diversas texturas de papel, montamos como imagens os 
pedaços dos recortes e isso depois foi inserido por programação. 
Os modelos, como os do parafuso, foram feitos em 3D e pré 
renderizados, e depois colocados como uma animação frame a frame. 
(…) Determinados gestos que seriam muito complexos e na prática 
inexequiveis, como o do parafuso, foram simplificados pelo seu 
essencial.  !

 Ou seja, nenhuma imagem do aplicativo é retirada diretamente    

do Livro-obra original através de scan ou fotografia, tudo foi 

recriado a partir de pesquisas do funcionamento e texturas de um 

exemplar original. 

!
Um novo objeto 

 Donald McKenzie, representante da chamada New Bibliography      

ou Sociologia dos textos, em seu livro “Bibliography and the 

sociology of texts”, mostra como a forma material dos textos é 

determinante de sua significação e conformadora de sua recepção. 

Por “texto”, McKenzie quer dizer qualquer forma de armazenamento 

de informações, sejam elas livros, mapas, filmes, música, mídias 

eletrônicas e até mesmo terrenos físicos permeados de 

significação. Sob esta ótica, podemos encarar o Livro-obra e o 

Livro-obra aplicativo como textos. 

 O método de tratamento da materialidade do objeto cultural      

(o livro)  para fins de uma “sociologia dos textos” – que leva 

em conta as circunstâncias técnicas e sociais de sua produção e 

os significados múltiplos que são feitos a partir deles, na 

relação entre forma, função e significado simbólico – pode ser, 

portanto, aplicado a uma grande amplitude de objetos.  Todos têm 

em comum a construção de significado, ainda que ele frise que 

nenhum modelo seja capaz de abarcar totalmente a complexa 

estrutura das relações de cada sistema ou campo. McKenzie 
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atribui aos usuários uma “regeneração criativa” dos objetos, e 

aponta que o método bibliográfico abarca os processos de 

transmissão textual, em dois âmbitos: técnico ou material, no 

sentido de que as formas materiais e não verbais de um texto têm 

uma função na sua construção de significado; e social, que 

inclui a produção e a recepção dos textos, que são 

indissociáveis. Sendo assim, é indispensável compreender as 

motivações e as interações envolvidas na produção de um texto e 

de suas reedições e adaptações, notando que cada mudança no 

texto original constitui um novo texto. São essas noções que, 

daqui em diante, empregarei à relação entre o Livro-obra de 

Lygia Clark e o aplicativo correspondente. 

 Para McKenzie, é possível recuperar, pelo menos      

parcialmente, as possíveis leituras de um texto a partir de suas 

formas físicas e de sua inserção social, mesmo tendo em vista 

que cada leitor “traz o texto à vida” de diferentes formas. Seu 

método não busca uma verdade original da intenção “autoritária” 

do autor, mas sim as produções de sentido pelos usuários. Uma 

adaptação de um texto, por exemplo, não incorpora seu 

significado passado, mas, sim, informa sobre o seu significado 

presente, sempre mutável, a partir de novos leitores, editores e 

produtores. Nesse contexto, é problemático preocupar-se apenas 

com uma intenção, a do autor, uma vez que há muitos envolvidos 

no processo de “produção” de uma obra, potencialmente 

transformada por cada leitor.  

 O historiador Roger Chartier, em consonância com McKenzie,      

afirma que a tela, por ser um suporte que abarca diferentes 

textualidades, acaba por colocá-las em uma espécie de 

continuidade, uma vez que elas não mais se diferenciam por sua 

materialidade, ao menos não no sentido tradicional do termo. O 

autor afirma que o primeiro passo para entender a materialidade 
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da tela é encará-la como um espaço tridimensional, com 

profundidade própria, de tal modo que, quando “dobramos a 

página” de um livro digital, o que se dobra é o texto, não o 

suporte. Afinal, um texto não é o mesmo se sua forma de escrita 

e de suporte são outros que o papel e a tinta, pois sua mudança 

de forma provoca novos gestos, novas relações e, portanto, novos 

significados possíveis – sendo assim, a digitalização dos textos 

pode reorganizar as relações de poder do campo da leitura de 

diversas maneiras: nenhum meio impõe uma leitura obrigatória, 

pois a prática de leitura é plural, enquanto apropriação por 

parte dos leitores.  

 Em primeira instância, portanto, conforme visto com os      

autores aqui citados, podemos considerar o Livro-obra aplicativo 

como um novo constructo, considerando sua mudança de suporte e, 

consequentemente, de materialidade – o que necessariamente prevê 

uma experiência diversa daquela do Livro-obra em papel.  

 Uma especificidade técnica e conceitual do aplicativo a ser    

considerada nesse sentido é que ele foi feito especificamente 

para o iPad, devido à tecnologia de “multitoque” do aparelho, 

que permite que ele reconheça mais de um toque simultaneamente, 

o que torna possível usar mais de um dedo para manusear o Livro-

obra digital. Não se trata, portanto, de um texto feito para o 

“meio digital” genericamente como, por exemplo, algo que está na 

rede e pode transitar entre diferentes dispositivos, mas algo 

concebido para outro suporte específico, com características 

específicas que conformam seu uso de maneira própria. 

 O aplicativo se distingue enquanto um novo objeto em ainda,      

pelo menos, outras quatro instâncias, mais ligadas a seu 

conteúdo do que a sua forma: o fato de conter uma biografia e 

uma linha do tempo sobre a vida e a obra da  artista; de ter uma 
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versão em inglês; de ser gratuito, e de sua concepção ser um 

desdobramento da obra original com objetivos diferentes dela.  

 Em entrevista com Daniel Morena, evidencia-se a maneira como    

o aplicativo foi concebido em relação ao Livro-obra original: 

Alice: Qual o público em mente quando o aplicativo foi elaborado? !
Morena:Para o público em geral, não teve um publico específico. A 
idéia era registrar e multiplicar a experiência do Livro-obra, 
torna-la acessível, a um público maior. !
O critério foi o de reproduzir da melhor forma o que a tecnologia 
permitisse da experiência de manipular o Livro-obra. Determinados 
gestos que seriam muito complexos e na prática inexequíveis, como 
o do parafuso, foram simplificados pelo seu essencial. A essência 
do parafuso era que vc tinha que fazer um movimento de torção, 
logo girar o dedo sobre a pagina se mostrou ser o melhor modelo 
mental para o gesto. Aliás, uma das decisões mais difíceis de 
projeto, na verdade, foi essa, o que não sinalizar. O Livro-obra é 
uma experiência que envolve exploração, não tem necessariamente 
objetivos, como numa interface gráfica padrão. Não sinalizamos 
diversos gestos, confiantes que a proposta do Livro-obra 
emergiria, evidenciando a intenção original da Lygia de criar, de 
ser co-autor, pela exploração pura das formas e gestos.  !
Alice: Qual era a expectativa de uso para o aplicativo? algo a ser 
explorado em uma lida só, ou aos poucos ao longo de vários dias, 
semanas ou meses, algo a ser explorado por completo, através de 
todas as leituras e experimentações ou com foco em uma ou outra 
parte? você acha que essa expectativa foi realizada? !
Morena:O Livro-obra é uma experiência, não tem um tempo desenhado 
para consumi-la, ou para uma explora-la. Assim como não tem um 
tempo fixo para nada de fruição. O app se propunha a representar 
virtualmente o livro, de modo que isso nunca passou por nenhum dos 
nossos critérios de projeto.  !

 A fala de Morena reitera a declaração de Alessandra Clark    

quanto ao objetivo principal na base da concepção do aplicativo, 

a ampliação do acesso ao conteúdo do Livro-obra, nomeadamente 

seus escritos e experiências. A finalidade de democratizar o 

acesso assume que a obra é necessária e é um gesto patrimonial e 

monumentalizante, no sentido de preservação da obra e de um 

legado da artista.  
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 Traça-se aqui uma das distinções fundamentais na concepção    

dos dois textos – o Livro-obra de Clark e o Livro-obra 

aplicativo. Enquanto o primeiro teria sido concebido como uma 

tentativa de permanência das propostas, o segundo visa aumentar 

o alcance do conteúdo. É inegável que um é o desdobramento do 

outro, mas justamente isso já é suficiente para constituí-lo 

enquanto um novo objeto, além de um “mero simulacro”. 

 Coerente com o fundamento de ampliação de acesso, o    

aplicativo tem duas características distintas, voltadas para 

esse objetivo, que é o fato de todos os escritos estarem 

disponibilizados, como dito, em português e inglês e do conteúdo 

ser gratuito. Isso é relevante pois o inglês, além de ser 

considerado uma língua global, é o idioma digital por 

excelência. A gratuidade, por sua vez, também visa democratizar 

a circulação do aplicativo o máximo possível, considerando-se, 

mais uma vez, que ele só pode ser acessado em um iPad. 

 Vale notar aqui que esse objetivo de ampliar o acesso ao    

Livro-obra, que é o alicerce da concepção do aplicativo, foi 

alcançado. Até o presente momento, 2.770 pessoas de todas as 

partes do mundo instalaram o aplicativo. São, portanto, 2.746 

“edições” a mais que as vinte e quatro originais. Isso significa 

que o aplicativo, a princípio, teve um alcance 115 vezes maior 

que a versão em papel. 

 Observando a disposição geográfica dos downloads – 1.770 na    

América Latina, 474 nos Estados Unidos e Canadá, 421 na Europa, 

94 na Ásia e 14 na África, Oriente Médio e Índia -, é possível 

supor ou, ao menos, imaginar, que a disponibilização do conteúdo 

escrito em inglês foi relevante para o alcance do fim para o 

qual o aplicativo foi concebido. 

 O fato do aplicativo conter uma biografia e uma linha do    

tempo sobre a vida e a obra de Clark marca outra distinção em 
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relação ao objeto que o aplicativo busca “recriar”. Somado ao 

fato de que os escritos são disponibilizados no inglês, vê-se 

mais uma vez que, mesmo no nível mais básico do “conteúdo”, este 

aplicativo constitui um objeto próprio, que vai além de uma mera 

simulação da “experiência original” – noção psicológica que 

remete à imaginação ou a um imaginário individual ou coletivo, o 

que, como visto, não permitiria pensar sociologicamente as 

interações diferenciais com o objeto “original”, pois leva a 

supor um uso coletivante uniforme, nas mãos de diferentes 

usuários. 

 Em todo caso, o tratamento do “original” como objeto    

“superior” busca desqualificar os usos possíveis de um texto, 

como se a apropriação, à medida que se distancia da concepção do 

autor quanto à experiência ideal, corrompesse a obra, tornando-a 

menos verdadeira.  

 Michel de Certeau, em seu livro “A invenção do cotidiano –      

Artes de fazer”, afirma que a apropriação pode ser um ato 

inventivo ou, até mesmo, subversivo, na medida em que desafia a 

prescrição oficial de uso das coisas. De Certeau estabelece uma 

oposição entre as noções de estratégia e tática, a primeira 

relacionada a uma posição de poder – digamos, o cânone 

artístico, nesse caso – e a segunda de uma posição de usuário 

como consumidor produtivo. Através da apropriação, setores 

“dominados” reclamam certa autonomia diante de objetos, fazendo 

diferentes usos que extrapolam a previsão original ou intenção 

do produtor. O objeto seria como um ponto de partida dos usos 

que compõem o seu sentido, e cada um que faça uso dele produz 
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uma experiência própria, apropria-se dele segundo o habitus  1

constituinte das disposições cognitivas, ético-morais e gestuais 

dos usuários. 

 A noção de "apropriação" é, antes de tudo, social. Ela não      

se reduz ao indivíduo, a não ser no que ele carrega de social, 

sendo assim passível de análise sociológica. É preciso, 

portanto, ressaltar que tratam-se de práticas sociais, de modos 

de usar os bens culturais regulados socialmente pelos diferentes 

habitus. A centralidade da noção de prática é também importante 

para a sociologia da cultura e para a história cultural, 

abordagens que não privilegiam a recepção dos objetos culturais 

sobre a sua produção, mas buscam tratar, mais precisamente, os 

bens culturais no interior da dinâmica social na qual estão 

inseridos, recusando atribuir qualquer caráter "essencialista" a 

suas formas e suas funções (DAHER, 2008). 

 Qualquer tipo de variação nos usos, a partir de um ponto de      

vista “canônico” da história da arte ou da crítica, constitui 

uma afronta à busca de “monumentalização” das obras e de 

psicologização coletivizante das experiências segundo as 

prescrições relacionadas à intenção autoral e que visam 

conformar a recepção de acordo com um “manual próprio”.  

 Essa relação tensa entre “usos” e “cânone”, tática e      

estratégia, é especialmente curiosa no universo da obra de 

Clark. A artista se definia – e isso está no Livro-obra, no 

texto "Nós somos os propositores"– como uma “propositora de 

experiências”. Esse termo é usado justamente no sentido de 
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reconhecer que a autoridade do artista é limitada em relação aos 

usos possíveis de sua obra. Caberia a ele oferecer uma proposta 

ao público, que escolheria ou não usá-la – e, sobretudo, como 

fazê-lo. Isso está presente também na fala do crítico de arte 

Felipe Scovino, como aparecerá a frente, e é uma postura, ao 

menos discursivamente, convidativa às apropriações. Na prática, 

porém, observa-se que os usos do Livro-obra que diferem 

evidentemente da proposta inicial de Clark parecem ser 

considerados inferiores nos discursos acerca de sua obra. 

!
Um movimento duplo e paradoxal 

 Bourdieu em “As regras da arte” e “Razões práticas” define      

o campo da arte como um microcosmo social relativamente 

autônomo, baseado em relações de poder que, para ser 

compreendido, requer um entendimento destas relações entre seus 

agentes – artistas, curadores, críticos e público –, pautadas 

pelas diferentes posições que ocupam na malha social do campo. O 

museu é, nesse sentido, o espaço onde as condutas de produção e 

de recepção são legitimadas, através de uma sacralização das 

obras e dos artistas.  

 Uma exposição retrospectiva, como aquela em que o      

aplicativo nasceu, é um poderoso atestado de status para um 

artista. O museu, lugar canonizador da arte por excelência, 

recebe a obra de um vasto período de produção de um artista, 

valorizando-a como um todo e, efetivamente, localizando-a na 

história da arte. O Livro-obra digital, portanto, é uma 

representação do status conferido a Clark.  

 Ele realiza, entretanto, um movimento duplo e paradoxal: é,    

ao mesmo tempo, dessacralizador de sua obra ao inseri-la em um 

iPad, dentro da casa dos usuários – ou de qualquer outro lugar, 

mas marcadamente independente do cenário do museu ou da galeria 
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–, e reprodutor da sacralização ao representar ainda outra forma 

de legitimar o lugar da artista na história da arte. 

 Felipe Scovino, um dos curadores da exposição e crítico de    

arte especialista em Lygia Clark — tendo escrito sua dissertação 

de mestrado e uma série de outras publicações sobre a artista — 

caracteriza o Livro-obra como uma tentativa de permanência das 

propostas da artista que, muitas vezes, se traduziam em objetos 

que, concluídas as experiências para os quais foram concebidos, 

eram descartados no lixo.  

 A fala de Scovino, aqui reproduzida a partir de uma      

entrevista, foi usada para apresentar uma determinada “visão 

canônica” da obra de Clark, se considerarmos a posição ocupada 

por ele como co-curador da exposição “Lygia Clark: uma 

retrospectiva” e sua autoridade como crítico de sua obra. Mesmo 

considerando que a sua posição de crítico em relação à Clark não 

seja particularmente ou necessariamente conservadora, na malha 

social do campo da arte ele se localiza em um plano de 

autoridade, tanto como curador quando como crítico. Por mais que 

haja, evidentemente, uma pluralidade de visões de agentes do 

campo da arte sobre a obra da artista, essa escolha foi feita 

porque Scovino foi um dos curadores da dita exposição, não tendo 

tido qualquer envolvimento com a produção do aplicativo. 

 A partir dos seguintes trechos da entrevista com Scovino, é    

possível traçar uma equivalência entre dois usos possíveis e 

correntes do Livro-obra, em maior escala, distintos a princípio 

daqueles feitos por proprietários de um dos vinte e quatro 

exemplares originais: um deles, na redoma de vidro, tal como 

aparece quando exposto em museu; e o outro, como aplicativo – 

fazendo a ressalva, mais uma vez, de que o aplicativo é um uso 

possível da obra e, ao mesmo tempo, um objeto com relativa 

autonomia em relação a ela por ser um novo constructo.  
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Alice: Fico pensando que, por um lado, a diferença dessa 
materialidade, que é um outro corpo que lida com o aplicativo que 
com o Livro-obra, que no aplicativo não tem o dentro-fora, a 
linha orgânica não se materializa .. mas você também não pega 
nele quando ele está na redoma de vidro na exposição, então me 
parece que, apesar de terem todos os problemas óbvios de 
tradução, num certo sentido ele está no mesmo nível que o que 
está lá na redoma. !
Scovino: Outro dia um amigo meu falou isso, comentaram exatamente 
o que a gente acabou de falar, que toda vez que ele vê um Bicho 
ele está encarcerado, como uma jóia, numa vitrine, e ele acaba 
sendo exatamente isso. Acaba sendo uma experiência do olhar, não 
mais uma experiência do tato e você acaba se conformando com 
isso, que esse objeto que foi criado para ser um experiência da 
materialidade, do tato, da sensibilidade, cada vez mais ele se 
comporta com uma barreira em que você é espectador e ele obra, e 
ele é, portanto, qualificado como uma experiência apenas e 
somente do olhar, nada mais do que isso, e aí já é um outro 
approach em relação a obra da Lygia. Como que a gente então 
enxerga, pensa, e usa o trabalho da Lygia em 2015 já que agora – 
quando ela era viva vou chutar que o Bicho valia 100 dólares – e 
hoje um Bicho vale 3 milhões de euros, então ta empregado 
questões de conservação, mas também econômicas porque, imagina, 
você deixa um Bicho na exposição as pessoas (…) quebram a peça… !
(…) !
Scovino: Acho que [O Livro-obra digital] não substitui a obra da 
Lygia, ponto. Isso é bem claro. Acho que ele nasce como uma forma 
de democratizar o acesso ao trabalho da Lygia, mas por outro lado 
não é o trabalho da Lygia, porque o trabalho dela é, repito, a 
experiência tátil. Tátil de tocar no objeto real, original. Isso 
que você está trazendo para a sua pesquisa, do Livro-obra 
digital, é a mesma questão do que a gente comentou há pouco sobre 
o Bicho na redoma, é a mesma questão de você tornar objeto 
museológico experiências já gastas, já feitas com os objetos da 
Lygia, que é o caso da Arquitetura biológica, Pedra e ar, Ping 
pong, todos os outros objetos sensoriais dela. Minha opinião é 
que ela não pensava nisso. Até porque havia uma discussão imensa 
naquele momento se aquelas experiências eram artísticas ou não, 
se aquilo poderia derivar, poderia se deslocar para um museu, ser 
parte da exposição. Ela chegou a exibir né, na Bienal de ’68 de 
Veneza, tinha uma sala da Lygia tanto com as experiências 
neoconcretas dela, assim como as experiências sensoriais que ela 
estava começando a produzir, quase como se tivesse sido um espaço 
único ali. Ao longo da trajetória da Lygia, ela foi muito 
criticada por isso, e essa crítica aumenta ainda mais quando ela 
volta ao Brasil em ’76 e começa as experiências do consultório, 
que aí o Conselho de Psiquiatria vai combater, dizer que ela é 
uma charlatã, uma louca. O trabalho da Lygia sempre foi atacado, 
por todos os lados. !
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  É relevante notar que esses dois usos parecem ser     

desqualificados, ou considerados insatisfatórios pelo discurso 

de Scovino acerca da obra de Clark.  

  É notável, por exemplo, na fala de Scovino, a     

caracterização de parte da obra de Clark como “experiências já 

gastas”, como se insinuasse a sua vitalidade efêmera, a ponto de 

perder valor, inexoravelmente, com o tempo, com a distância do 

controle da autora sobre suas obras. São atribuídas às propostas 

artísticas de Clark características de “efemeridade”, 

“interação”, “tato” e “experiência”, atributos que vão de 

encontro com as regras de preservação demandadas pela história e 

pelo mercado de arte. Percebe-se, aparentemente,  algum 

desconforto presente na fala de Scovino, pelo fato da obra de 

Clark ter sido colocada no espaço do museu – ou pelas maneiras 

como sua obra se insere nesse ambiente – , quando a própria 

artista orientou sua carreira num sentido de, como diz o título 

da sua retrospectiva de 2014 no MoMA (Museu de Arte Moderna de 

Nova Iorque), realizar um “abandono da arte”.  

  De modo geral, trata-se de um “desconforto” com a atitude     

de rompimento de Clark com os paradigmas artísticos anteriores à 

sua época ao propor uma “arte participativa” e, posteriormente, 

uma “arte-terapia”. Os usos museológicos fariam, assim, com que 

sua obra fosse sujeita àquilo que ela teve a intenção de 

desconstruir. Há, nas vozes tanto de Scovino quanto de Morena, 

uma aparente preocupação com a “intenção” ou com o resgate da 

“experiência original” de Clark. São preocupações que parecem se 

inclinar para uma atitude psicologizante, que assume os supostos 

pensamentos internos e a psicologia do autor para tratar de sua 

obra, recompensada pela lógica do campo artístico, na medida em 

que essas interpretações contemporâneas valorizam o artista e 

suas obras histórica e financeiramente. 
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  Essa recorrência à “intenção original” do autor em suas     

obras projeta uma sombra sobre o uso institucional de sua obra 

tornada, no mesmo movimento, “imperfeita”. O Livro-obra na 

redoma de vidro, semelhante ao caso dos Bichos sobre o qual 

Scovino fala, é uma ilustração perfeita dessa incoerência, e 

causa desconforto nos próprios agentes do campo da arte. 

!
Texto expositivo que acompanhava um Bicho de Lygia Clark e um Bólide de Helio 

Oiticica, ambos em uma redoma de vidro,  na exposição “Un-finished”, do museu 

Met Breuer: mais uma reflexão do desconforto museológico com a obra de Clark 

!
Considerações finais 

  A redoma é um instrumento expositivo que protege o objeto     

com uma carcaça de material transparente resistente, e que 

permite com que ele seja visto sem ser tocado. Usa-se esse 

recurso comumente para mostrar diários e álbuns de fotografia, 

livros e impressos, enfim, objetos que não são passíveis de 

emolduração de forma tradicional. Efetivamente, porém, a redoma 
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é uma moldura fora da parede, que ocupa o espaço de outra 

maneira. Em geral, o objeto na redoma pode ser visto por quase 

todos os ângulos – uma visão quase completa de todos os lados, 

exceto pela face inferior do objeto. Esses possíveis ângulos de 

visão sobre o objeto, é claro, não levam em conta todas as 

páginas de um livro que estão ocultas, ainda que parcialmente, e 

imutáveis. A redoma transforma tudo o que está dentro dela em 

uma espécie de escultura imóvel que não pode ser tocada, 

produzindo o efeito de, como disse Scovino, conformar a 

experiência do espectador com aquele objeto como uma experiência 

do olhar. Essa disposição resulta em (e tem como objetivo) uma 

sacralização do que é considerado como seu conteúdo, valioso 

demais para não ser protegido pelo claustro.         

  O aplicativo, por sua vez, como vemos na fala de Scovino,     

parece ser considerado imperfeito principalmente por seu 

suporte, que prevê uma interatividade distinta, materialmente, 

daquela que Clark previu para sua obra. Como visto, segundo 

Chartier, a mudança de suporte interfere na produção de sentido, 

constituindo necessariamente um novo objeto, o que distancia o 

aplicativo da “intenção original da artista”. Este seria um 

recurso conceitual comparável à busca de “condições normais de 

temperatura e pressão” das simulações teóricas da física.  

  O Livro-obra na redoma de vidro, dentro do museu, é     

sacralizado, como num altar numa igreja. Assim, o “objeto 

original”, por motivos tanto de conservação quanto econômicos, 

conforme Scovino aponta, torna-se praticamente uma relíquia, tal 

qual um pedaço do Santo Sudário. O aplicativo, por sua vez, se 

localiza de maneira paradoxal nesse cenário. Subverte esse rito 

sagrado ao existir como objeto autônomo, livre do peso da 

originalidade, que transita pelos espaços vulgares, não se 

restringindo ao museu. Apresenta uma ameaça aos espaços 
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canônicos e ao mercado de arte ao propor uma experiência que 

foge à sua lógica de limitações, pertencendo à ordem do infinito 

e do eterno – infinitamente acessível e indestrutível. Mas, 

simultaneamente, ao contribuir para a valorização da artista – o 

que faz inequivocamente ao conter, além do conteúdo do Livro-

obra, sua biografia e lista de obras em dois idiomas, sendo além 

de uma adaptação da obra, uma pequena enciclopédia em torno da 

criação da obra – fortalece as instâncias que justificam 

oficialmente o uso da redoma: seu valor histórico dentro do 

campo da arte e seu valor monetário enquanto mercadoria de arte, 

ambos os quais exigem a preservação material da obra. 

!
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Resumo: A partir do texto "Visões que se desdobram: arquitetura 
na era da mídia eletrônica” (2008), procuram-se caminhos para a 
realização de uma pesquisa acerca da "arquitetura conceitual" e 
do pensamento do professor e arquiteto Peter Eisenman (1932). 
Este ensaio aponta questões e trabalha na tentativa de 
investigação de seu pensamento e de sua prática, nas 
possibilidades decorrentes das perguntas " O que pode ser 
'arquitetura conceitual'? Qual a importância do estudo disso que 
foi chamado por Peter Eisenman de 'arquitetura conceitual'?". !
Palavras-chave: Arquitetura conceitual; Peter Eisenman; Sujeito 
monocular; Deslocamento da visão; Outro espaço !
Abstract: From the "Visions Unfolding: Architecture in the Age 
of Electronic Media" (2007), we search paths for a research 
about "conceptual architecture" and the thought of the professor 
and architect Peter Eisenman (1932). This essay points out 
questions and works trying to investigate his thought and 
practice, in the possibilities that take place from the 
questions "What could be 'concepctual architecture' ? What's the 
importance of a study of this that was called by Peter Eisenman 
'concepctual architecture'?" !
Key-words: Conceptual architecture; Peter Eisenman; Monocular 
subject; Dislocate vision; Other space !
!
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Na vida interessa o que não é vida  
Na morte interessa o que não é morte  

Na arte interessa o que não é arte  
Na ciência interessa o que não é ciência  

Na prosa interessa o que não é prosa  
Na poesia interessa o que não é poesia  

Na pedra interessa o que não é pedra  
No corpo interessa o que não é corpo  

Na alma interessa o que não é alma  
Na história interessa o que não é história  
Na natureza interessa o que não é natureza  

No sexo interessa o que não é sexo (: o amor que, de resto, 
pode ser abominável)  

No homem interessa o que não é homem  
Na mulher interessa o que não é mulher  
No animal interessa o que não é animal  

Na arquitetura interessa o que não é arquitetura  
Na flor interessa o que não é flor  

Em Joyce interessa o que não é Joyce  
No concretismo interessa o que não é concretismo  

No paradigma interessa o que não é paradigma  
No sintagma interessa o que não é sintagma  

Em tudo interessa o que não é tudo  
No signo interessa o que não é signo  
Em nada interessa o que não é nada.  

(PIGNATARI, Décio. Interessere, 1974) !
!

Em “Visões que se desdobram: arquitetura na era da mídia 

eletrônica”, Peter Eisenman apresenta um debate acerca do 

“deslocamento da visão” (2008, p. 606) ou de fratura daquilo que 

ele chama de “sujeito monocular” (ibidem, p. 603). Eisenman 

utiliza “táticas-termos” que são colocados numa discussão que se 

insere em seus trabalhos da “arquitetura conceitual” (2004).  

Mas o que pode ser “arquitetura conceitual”? E qual a 

importância do estudo disso que foi chamado por Peter Eisenman 

de “arquitetura conceitual”? Esta pesquisa é feita enquanto 

tentativas, possibilidades de percurso a partir  dessas 

questões.  

São ditas “táticas-termos” da mesma maneira como seriam 

ditos “conceitos”. Seria a “arquitetura conceitual” uma maneira 

de fazer visível os vínculos, as amarras entre a ação e o 
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pensamento; entre o material e o abstrato? Seria ela uma ação 

conceitual no discurso que abala a disciplina?  

 Esta é uma pesquisa que começa pelo estudo de “Visões que 

se desdobram: arquitetura na era da mídia eletrônica” pois esse 

texto encena uma narrativa que envolve os conceitos de 

“sujeito”, de “objeto”, de “visão” e de “espaço outro”. Neste 

início é necessário deixar esses conceitos mais à mostra, 

expostos, passíveis de debate. Precisa-se da exposição para que 

se possa agir sobre eles e para que esta pesquisa seja realizada 

de maneira política; de maneira a apresentar um pensamento 

diante do pensamento de Peter Eisenman – e de leitores futuros. 

Este texto diante de  outros textos possíveis, de ser 

questionado, de ser relacionado; procurando ressonâncias e 

dissonâncias. 

Há uma diferenciação entre os funcionamentos da fotografia e 

do fax que é fundamental para a abertura do estudo. É do 

funcionamento da fotografia em comparação com o fax que Eisenman 

trará os primeiros pontos a serem investigados na tentativa de 

tensionar o entendimento dos conceitos de “sujeito” e de 

“objeto”. Ao comparar os funcionamentos da fotografia e do fax 

no início de “Visões que se desdobram: arquitetura na era da 

mídia eletrônica”, ele dá uma pista para a condução do debate 

sobre a “arquitetura conceitual”. A pista está na fotografia;  

dessa pista surge a oportunidade de pensar a fotografia como 

local de experimentação da instabilidade dos conceitos de 

“sujeito” e de “objeto” – tocando, também, noutros termos que 

são pautados pela relação de “sujeito” e de “objeto”, como a 

“presença”. O interesse dessa abordagem da fotografia pela 

“arquitetura conceitual” é trazer as discordâncias que acontecem 

num “discurso externo” (2008, p. 604) ao da arquitetura, 

aproveitando suas descobertas. 
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 Para realizar esse debate é necessário deslocar a discussão 

da diferença entre o fax e a fotografia para a diferença entre a 

fotografia química ou analógica e a fotografia digital. Na 

diferença entre esses dois processos fotográficos são levantadas 

questões que, acredita-se, podem ser  relevantes neste trabalho 

que tem o objetivo de pensar a “arquitetura conceitual” a partir 

das problematizações  provocadas por ela.  

Apesar de publicado em 1992 – e do digital ainda não ser 

amplamente difundido no cotidiano de diversas regiões do mundo 

–, o texto de Peter Eisenman quer alertar para questões que 

também são exploradas nesse deslocamento a ser feito. Deslocar é 

necessário pois nesse caminho acontecerá o diálogo (ou 

enfrentamento) entre esse texto e o texto Roland Barthes. O 

“paradigma eletrônico” observando a diferença entre a fotografia 

e o fax permite o levantamento de questões sobre o que Eisenman 

chama de “interação controlada” do sujeito com o objeto. Com o 

fax, o “sujeito” perderia o controle do “objeto”, de sua 

reprodução, do mundo construído.  O texto de Barthes em “A 

câmara clara” (1984) chama atenção pois nele é constatável que o 

“sujeito” ainda é poderoso, em detrimento do “objeto”, mesmo 

quando a “visão” é deslocada ou o “sujeito monocular” 

constrangido. É preciso ter em mente essa constatação ao longo 

desta pesquisa pois o que está em jogo nela é a autoridade de 

certos conceitos na arquitetura.  

Na reprodução fotográfica, o "sujeito" ainda mantém com o 
"objeto" uma interação controlada. Uma fotografia pode ser 
revelada com mais ou menos contraste, textura ou definição. Pode-
se argumentar que a fotografia permanece sob controle da visão 
humana e nela o "sujeito" conserva sua função de intérprete, isto 
é, uma função discursiva. Já o fax não exige do "sujeito" essa 
função interpretativa, porque a reprodução se dá sem nenhum 
controle ou ajuste. O fax também representou um desafio ao 
conceito de originalidade. Se na fotografia a reprodução original 
ainda conserva um valor privilegiado, na transmissão fac-similar 
o original permanece intacto, mas perde todo valor distintivo, 
que não se transmite com a cópia. A desvalorização mútua do 
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original e da cópia não é a única transformação induzida pelo 
paradigma eletrônico. A totalidade daquilo que conhecemos como a 
realidade do mundo foi posta em questão pela invasão da mídia em 
nossa vida cotidiana, porque a realidade sempre exige de nós uma 
visão interpretativa. (EISENMAN, 2008, p. 601) !
Pensar o “paradigma eletrônico” pela diferença entre o 

analógico e o digital permite debater e instigar aquilo Roland 

Barthes chama de “fenomenologia desenvolta” em “A câmara clara”. 

Barthes diz que sua “fenomenologia aceitava comprometer-se com 

uma força, o 'afeto'; o 'afeto' era o que eu não queria reduzir; 

sendo irredutível, ele era, exatamente por isso, aquilo a que eu 

queria, devia reduzir a Foto” (BARTHES, 1984, p. 38). O que 

motiva a discussão de Peter Eisenman, no entanto, está numa 

outra maneira de lidar com os conceitos de “sujeito” e de 

“objeto” – e, amplia-se, com a “fenomenologia desenvolta”, com a 

experiência do “sujeito” em relação ao “objeto”. Diferentemente 

de Barthes – que diz que a Foto é reduzida na irredutibilidade 

do "afeto" –, as leituras de Eisenman encenam a colocação de um 

"afeto" que é confrontado pela irredutibilidade do "objeto". De 

início, essa fenomenologia aparenta se aproximar da “arquitetura 

conceitual”, mas, quando observada a fundo, esconde em sua 

fragilidade e em sua delicadeza uma racionalidade discursiva 

perigosa e opressora do “objeto”.  

Eisenman faz pensar num "objeto" que é tão importante quanto 

o "sujeito" que sente, um "objeto" que dificulta ou que impede a 

sua redução; ele quer um "sujeito" questionado em sua posição, 

que tenha sua posição e seu privilégio questionados. A 

“fenomenologia desenvolta”, pelo “afeto”, não questiona a 

dimensão intocável do “sujeito”, não questiona o “sujeito” e sua 

força naturalizada enquanto “sujeito”. O protagonismo do debate 

que enceno aqui está no desejo por uma relação fragilizada entre 

“sujeito” e “"objeto"”; uma relação que se questiona eticamente.  
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O desejo é pela possibilidade, no discurso da arquitetura, de 

uma outra relação em que a Foto – o “objeto” –  seja tão (ou 

mais) irredutível quanto o "afeto" e o "sujeito" desse "afeto" – 

ou na crítica  do discurso que justifica a redução de um pelo 

outro. É difícil questionar esse "afeto" pois ele já é um 

questionamento da “visão”. Entretanto, ele é uma estratégia que 

faz o “sujeito” permanecer hegemônico, poderoso, senhor do 

discurso.   

O nome do noema da Fotografia será então: “Isso-foi”, ou ainda: o 
Intratável. Em latim (pedantismo necessário porque esclarece 
nuances), isso seria sem dúvida: “interfuit”: isso que vejo 
encontrou-se lá, nesse lugar que se estende entre o infinito e o 
sujeito (operator ou spectator); ele esteve lá, e todavia de 
súbito foi separado; ele esteve absolutamente, irrecusavelmente 
presente, e no entanto, já diferido. O verbo intersum quer dizer 
tudo isso. (BARTHES, 1984, p. 115) !
No Roland Barthes de “A câmara clara” é marcante a defesa da 

fotografia pelo “isso-foi” (Ibidem, p. 115); já em Peter 

Eisenman é justamente o “isso-foi” que é atacado. A atenção ao 

“paradigma eletrônico” junto das informações digitais põe em 

jogo a “presença” (e a “ausência”) que defende o “sujeito” no 

discurso: “nesse lugar que se estende entre o infinito e o 

sujeito”. Se antes a reação química dos sais de prata com a luz 

comprovava existências, no outro do digital o numérico substitui 

essa reação, codifica a imagem – gerando outras reações. As 

outras reações apontadas não são materiais: elas são reações 

mentais, discursivas, torções do pensamento, desorganização do 

discurso. O negativo dá lugar ao arquivo de computador. O desuso 

do químico abre o espaço discursivo para outra “tecnologia 

humana” (DELEUZE, 2013, p. 44) proveniente da atualização do 

“diagrama” pelo “dispositivo” (Idem): para uma mudança no 

pensamento (da prática a partir do pensamento, e na prática do 
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pensamento) que utiliza a invenção material ao mesmo tempo em 

que é atualizado por ela. 

Pois o noema “Isso foi” só foi possível a partir do dia em que 
uma circunstância científica (a descoberta da sensibilidade dos 
sais de prata à luz) permitiu captar e imprimir diretamente os 
raios luminosos emitidos por um "objeto" diversamente iluminado.  
A foto é literalmente uma emanação do referente. De um corpo 
real, que estava lá, partiram radiações que vêm me atingir, a 
mim, que estou aqui; pouco importa a duração da transmissão; a 
foto do ser desaparecido vem me tocar como os raios retardados de 
uma estrela. Uma espécie de vínculo umbilical liga a meu olhar o 
corpo da coisa fotografada: a luz, embora impalpável, é aqui um 
meio carnal, uma pele que partilho com aquele ou aquela que foi 
fotografado. (BARTHES, 1984, p. 121) !
O que antes era verdadeiro porque esteve presente no momento 

da Foto e teve a luz do seu corpo exposto compartilhada, fixada, 

hoje pode ser numérico, codificado, menos “real” – e por isso 

mais intrigante. A vontade é valorizar essa intriga, tentar 

levá-la para a arquitetura; não desistir dela pois ela é sobre 

fotografia: nela pode estar a sobrevivência (por outros 

caminhos, junto de outros termos) da disciplina de Peter 

Eisenman. É importante colocar em crise a necessidade e a  

naturalização da “presença” – e da falta dela – pois é com ela 

que o “sujeito” se arma e se mantém no poder. É na crítica da 

“presença” na fotografia que surge uma oportunidade para 

reelaborar ou rearranjar  conceitos, para reconsiderar esses 

conceitos e suas relações na arquitetura. Conceitos que fazem 

com que a arquitetura seja compreendida dessa maneira, desse 

modo, que fazem com que ela continue assim: construída e 

construindo sem ser questionada, numa naturalidade 

desconfortável para uns, tranquila para outros.  

  Eisenman diz que “sujeito monocular” é aquele que 

“conserva a sua função de intérprete, isto é, uma função 

discursiva” (2008, p. 601); também destaca o predomínio desse 

“sujeito monocular” na arquitetura, a despeito “[d]a 
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substituição do paradigma mecânico pelo eletrônico” (ibidem, p. 

600). “A mudança de paradigmas ocorrida durante os cinquenta 

anos posteriores ao fim da Seguda Guerra mundial – a 

substituição do paradigma mecânico pelo eletrônico – deveria ter 

afetado profundamente a arquitetura” (idem). A palavra deveria é 

marco inicial da inquietação do autor. Seu objetivo é debater a 

resistência da arquitetura a mudanças e a desorganizações: ao 

risco, ao tensionamento de conceitos com os quais ela se 

construiu e da interferência de conceitos externos. Eisenman 

escreve um texto que busca incomodar, desestabilizar conceitos, 

abrindo caminhos para outros pensamentos e ações no discurso da 

arquitetura. 

Mas o sistema de projeção de Brunelleschi teve um efeito bem mais 
profundo que as mudanças estilísticas subsequentes, pois validou 
a visão como o discurso dominante na arquitetura desde o século 
XVI até o presente. Assim, apesar das inúmeras mudanças de estilo 
que ocorreram com frequência desde o Renascimento até o Pós-
Modernismo, e a despeito de tantas tentativas no sentido 
contrário, o "sujeito" humano dotado da visão – monocular e 
antropocêntrica – ainda é o termo discursivo principal da 
arquitetura. (EISENMAN, 2008, p. 602) !
Primeiramente, coloca-se esse “sujeito humano dotado da 

visão – monocular e antropocêntrica” (ou o “termo discursivo 

principal da arquitetura”) em discussão. É preciso que se 

consiga que essa base discursiva seja explicada pois é ela o que 

será desestabilizado por Eisenman, é aí que a prática crítica se 

dá. 

O paradigma eletrônico impõe um formidável desafio à arquitetura, 
já que define a realidade em termos de meios de comunicação e 
simulação, privilegia a aparência à existência e o que se pode 
ver ao que é. Mas não se trata mais daquele visível que se 
conhecia antes, mas de uma visão que não mais interpreta. Os 
meios de comunicação e reprodução introduzem ambiguidades 
fundamentais no como e no que se vê. A arquitetura resistiu a 
esse desafio porque, desde que o espaço arquitetônico do século 
XV importou e assimilou a perspectiva, ela sempre foi dominada 
pela mecânica da visão. Assim, a arquitetura pressupõe que o 
sentido da vista é uma faculdade superior e de certa forma 
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natural em seus processos, nunca um fator a ser problematizado. É 
justamente esse conceito tradicional de visão que o paradigma 
eletrônico põe em xeque. (EISENMAN, 2008, p. 601) !

 Nessa citação, há vários pontos que indicam caminhos para o 

debate acerca desse “termo discursivo principal da arquitetura” 

e que permitem prosseguir nesta pesquisa. É possível acreditar 

que nessa fala esteja a tese central do texto em estudo, de onde 

partem as afirmações que justificam os questionamentos de 

Eisenamn. Ele quer “desnaturalizar”, problematizar a “visão”, o 

conceito de “visão”; quer que ela seja pensada não enquanto 

elemento natural, impossível de questionamento no discurso da 

arquitetura. O desconforto está no conforto dos “processos” que 

naturalizam essa “visão”, essa “mecânica da visão” construída, 

que a entendem como a base para as possibilidades da 

arquitetura, para a sua disciplina, sem a qual não se opera, que 

delimitam a prática, com a qual se rege o discurso. 

 O que está em jogo neste texto é a vontade de pensar numa 

arquitetura em outros termos: táticas que tentam permitir outras 

ações, outras construções mentais que permitam ações. O 

interesse é assustar o conceito da “perspectiva” no discurso, 

retirar a segurança da sua utilização na disciplina da 

arquitetura e repensar os vínculos entre pensamento e ação. 

“Quando uso o termo visão, estou me referindo àquela 

característica peculiar da vista que liga o ato de ver ao de 

pensar, o olho ao pensamento” (Eisenman, 2008, p. 602). É 

justamente nesse “pensamento e ação”, corpo que se move e 

pensamento, que a “arquitetura conceitual” parece querer 

trabalhar, denunciando seus vínculos.  

 Todavia, não é o “corpo que se move” que está sempre 

condicionado ao pensamento. O pensamento também pode estar 

condicionado ao movimento do corpo, ao movimento de certos 
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corpos, ao atendimento de certos movimentos determinados. 

Entender o pensamento como aquilo a ser condicionado ao 

movimento de um corpo, ou de certos corpos, também é uma 

descoberta fundamental que permite que fiquemos atentos ao 

caráter de “atendimento” da arquitetura.  

A perspectiva é ainda mais virulenta na arquitetura que na 
pintura devido às exigências imperiosas do olho e do corpo para 
se orientarem no espaço arquitetônico por meio de processos de 
ordenação racional perspectivada. Assim, não foi por acaso que a 
invenção por Brunelleschi da perspetiva linear (com um ponto de 
fuga) tenha ocorrido em uma época de mudança de paradigma, quando 
a visão de mundo teocêntrica e teológica foi substituída por uma 
visão de mundo antropomórfica e antropocêntrica. A perspetiva 
tornou-se então o meio pelo qual a visão antropocêntrica se 
cristalizou na arquitetura subsequente àquela mudança de 
paradigma. (EISENMAN, 2008, p. 602) !
O que fica destacado até aqui é a atenção do texto ao “ator 

de ver” e ao “ato de pensar”. Ao vínculo que existe entre esses 

atos. E ao desconforto de Peter Eisenman ao que ele chama de 

“discurso dominante” (2008, p. 602) na arquitetura. Sendo esse 

“discurso dominante” aquele que não toca na relação entre esses 

atos, que não faz os vínculos aparecerem.  

“(...)por que o problema da visão nunca foi devidamente 

problematizado pela arquitetura?” (Ibidem, p. 603). A pergunta 

que Eisenman faz tem uma resposta possível quando ele aponta que 

o debate sobre a “visão” é impedido por uma compreensão estreita 

de alguns elementos que fazem parte do discurso da arquitetura: 

o conceito de “sujeito”, o termo “quatro paredes” – e ainda, e 

mais especificamente:  “ao fato de que, na verdade, sempre 

estamos 'dentro' ou 'fora' na arquitetura, ao contrário do que 

se passa na música ou na pintura” (Ibidem, p. 604). Para Peter 

Eisenman, esse fato não problematizado levaria a uma “concepção 

clássica ou renascentista” do discurso da arquitetura, 

prejudicando o esgarçamento do conceito de “visão”. O “dentro” e 

o “fora” enquanto “fatos”, portanto, são apontados como locais 
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onde poderiam surgir o debate e a experimentação no discurso; 

debate e experimentação que também poderiam surgir no conceito 

de “sujeito” e no conceito de “objeto” (das “quatro paredes” que 

ao mesmo tempo são “sujeito” no projeto e “objeto”  que afirma o 

“sujeito” no edifício construído). 

Pode-se definir a visão como um modo essencial de organizar o 
espaço e os elementos no espaço. É um modo de olhar para, que 
define uma relação entre um "sujeito" e um "objeto". A 
arquitetura tradicional se estruturou de tal modo que qualquer 
posição ocupada pelo "sujeito" lhe fornece os meios para 
compreender essa posição com relação a uma tipologia espacial 
particular, como uma rotunda, uma cruz transepta, um eixo, uma 
entrada. Qualquer conjunto de condições tipológicas semelhantes 
organiza a arquitetura como uma tela a ser observada atentamente. 
(EISENMAN, 2008, p. 604) !
É assim que Peter Eisenman define “visão”. A “visão”, para 

ele, é a essência da ação de organizar o espaço, do modo. O 

espaço, sem ela, não se organiza: não é construído visualmente 

de uma maneira orientada pela disciplina que permite a sua 

construção. Dizendo em outras palavras – instigando outras 

palavras –, pela maneira como são administradas as elaborações 

espaciais, as justificativas e a utilização dos conceitos. 

Sublinho essa organização. O trabalho da “arquitetura 

conceitual” seria realizado aí? Estaria o trabalho da 

“arquitetura conceitual” localizado entre a organização e o 

desejo reprimido a ser manifestado: entre a organização e alguma 

necessidade de desorganizar, de desarranjar, de fazer aparecer a 

diferença, de produzir diferentemente um, “os espaços outros”? 

Essa “visão” é uma condição dada e repassada – e uma condição 

pode sofrer interferências, pode gerar dissonância, pode ser 

investigada e repensada.  

O autor indica que a “visão – monocular e antropocêntrica –“ 

é aquilo que pode ser fraturado na busca pela re(des)organização 

das relações “entre sujeito e objeto” (2008, p. 603), na busca 
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por um “outro espaço” (Ibidem, p. 604). “Visões que se 

desdobram: arquitetura na era da mídia eletrônica” é escrito, 

portanto, enquanto pensamento sobre o desconforto, enquanto 

necessidade de uma outra prática, enquanto crítica e 

possibilidades de fratura, de experimentações, de esgarçamento 

de compreensões; o debate sobre a possibilidade de outras 

possibilidades. A publicação desse texto talvez seja a a procura 

pelo diálogo com outros que também sintam o desconforto, a 

procura de parcerias e de enfrentamentos. 

Há a necessidade da elaboração de táticas e de termos – 

“táticas-termos”. Seria o  “outro espaço”  uma possibilidade de 

“tática-termo”? O que é esse “outro espaço”?  

Para continuar no texto de Peter Eisenman – e para tentar 

compreender o “outro espaço” por ele –, um desvio  precisa 

acontecer. O termo “espaço outro” conduz ao que Michel Foucault 

chama de “heterotopias” numa conferência de 1967 intitulada 

“Outros espaços” (sendo ela publicada posteriormente, em 1984). 

O nome que Peter Eisenman utiliza obriga a parada, o respiro, 

chama a minha atenção. O nome faz com que se volte para a 

semelhança, para a referência, para a improvável coincidência 

desses nomes – da mesma maneira que o título “Visões que se 

desdobram: arquitetura na era da mídia eletrônica” traz Walter 

Benjamin (referência que será instigada no encerramento desta 

parte da pesquisa).  

As “heterotopias” são “lugares que estão fora de todos os 

lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis” (2001, p. 

415), diz Foucault, quando as diferenciando das “utopias”. Isso 

afirma a existência das “heterotopias” enquanto espaços reais, 

diferentemente das “utopias”: entendidas por ele como “espaços 

que fundamentalmente são essencialmente irreais” (Idem).  
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A “utopia”, para Foucault, “é a própria sociedade 

aperfeiçoada ou o inverso da sociedade” (Idem), já a 

“heterotopia” é apresentada como um “espaço diferente”, um 

“outro lugar”, “uma espécie de contestação ao mesmo tempo mítica 

e real do espaço em que vivemos” (Ibidem, p. 416). É valiosa 

essa associação dos “outros espaços” de Eisenman às 

“heterotopias” trazidas por Foucault uma vez que o pensamento é 

feito no choque de um espaço que existe ou que pode existir na 

sociedade em que estamos. A ação de construir ou de viabilizar 

no discurso “outros espaços”, logo, pode ser observada enquanto 

uma ação política. O que se quer é uma prática, possibilidades 

de prática – mesmo que sejam práticas de resultado frustrado ou 

frustrante. O  que se faz na “arquitetura conceitual” é um 

pensamento que choca conceitos e que busca “outros espaços”. A 

“heterotopia” serve como “outro espaço” que permite pensar o 

espaço em que estamos, em que vivemos e alguma diferença. Ele 

provoca uma reflexão, um olhar de onde estou que volta para mim, 

mas que também vem de onde não estou “de fato" e interfere na 

relação que tenho com o espaço que não é esse “outro espaço” – 

como no espelho. O "de fato" volta a aparecer no debate quando 

Foucault aproxima a “heterotopia” do espelho: o dentro e o fora 

são experimentados e problematizados.   

Na medida em que o espelho existe realmente, e que tem, no lugar 
que ocupo, uma espécie de efeito retroativo; é a partir do 
espelho que me descubro ausente no lugar em que estou porque eu 
me vejo lá longe. A partir desse olhar que de qualquer forma se 
dirige para mim, do fundo desse espaço virtual que está do outro 
lado do espelho, eu retorno a mim e começo a dirigir meus olhos 
para mim mesmo e a me constituir ali onde estou; o espelho 
funciona como uma heterotopia no sentido em que ele torna esse 
lugar que ocupo, no momento em que me olho no espelho, ao mesmo 
tempo absolutamente real, em relação com  todo o espaço que o 
envolve, e absolutamente irreal, já que ele é obrigado, para ser 
percebido, a passar por aquele ponto virtual que está lá longe. 
(FOUCAULT, 2001, p. 415) !
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A fala de Foucault abre caminhos para investigar as 

provocações desse “outro espaço” – tanto o que o provoca, quanto 

o que é provocado por ele. Quando digo “o que o provoca” e “o 

que é provocado por ele”, tenho o objetivo de deixar claro que 

esse  “outro espaço” é provocado por algo ou alguém e que ele 

provoca algo ou alguém. Sinto o impulso, mais especificamente, 

de quebrar essa palavra: “provoc-a-ção”, “provoca a ação”. A 

chave da provocação pode estar no “retorno”, no “efeito 

retroativo”: no questionamento do que está lá e do que é 

possível com aquilo que se tem em termos, em conceitos. Seriam 

precisos novos – outros – termos, novos – outros –  conceitos? 

Poderia dizer que esse “retorno” e que esse “efeito retroativo” 

se fazem como questionamento? O “outro espaço” seria produzido 

metaforicamente, talvez? Seria o “outro espaço” uma 

representação que confronta a representação do “espaço”? Uma 

representação instigada por outros termos e conceitos, por outro 

desejo, por outras necessidades e atendimentos, por outro 

“objeto” idealizado a partir de outros conceitos, junto de 

outros termos. 

Na continuação do texto de Michel Foucault, o cemitério é 

apresentado como uma “heterotopia” que, ao longo do tempo, foi 

modificada – passando de um espaço antes localizado no centro na 

cidade para um espaço que passou a ser localizado nos limites da 

cidade. O “Memorial aos judeus mortos da Europa”, projetado por 

Peter Eisenman em Berlim, não é um cemitério, mas faz lembrar 

um. Uma decisão projetual dura, questionável e intrigante para 

mim que  me pergunto se essa relação do Memorial com o cemitério 

não é apenas uma leitura superficial. Na medida que ele lembra  

um cemitério, ele me deixa desconfortável com a possibilidade 

dessa relação explícita. Mas talvez essa seja a torção mais 
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radical no projeto de Eisenman: no meio da zona turística de 

Berlim há um Memorial que parece um cemitério. 

Esse grande tema da doença disseminada pelo contágio dos 
cemitérios persistiu no fim do século XVIII; e foi 
simplesmente ao longo do século XIX que se começou a 
processar a remoção dos cemitérios para a periferia. Os 
cemitérios constituem, então, não mais o vento sagrado e 
imortal da cidade, mas a “outra cidade”, onde cada família 
possui sua morada sombria.   (FOUCAULT, 2001, p. 418) !
Eisenman traz o cemitério de volta para o meio da cidade, 

para sua parte nobre, turística, constante, visível. O projeto 

do Memorial que lembra um cemitério não está nos arredores da 

cidade, enquanto “outra cidade”. O Memorial que lembra um 

cemitério está no centro. Uma decisão do projeto que enfrenta a 

ação de projetar os cemitérios nos limites urbanos ou na 

periferia. Eisenman, ao confundir cemitério e Memorial, repensa 

e põe em evidência os vínculos do pensamento que decide a 

localização de certos espaços e a ação de projetá-los a partir 

de uma escolha, de certo modo, de certa maneira. Há uma 

provocação no projeto de Peter Eisenman quando ele o realiza 

numa centralidade e faz lembrar um cemitério.  

O Memorial poderia ser compreendido como um “outro espaço”, 

como uma “heterotopia”? Acredito que sim; mas o que percebo é a 

“heterotopia” da “heterotopia”. O movimento do projeto de 

Eisenman é duplo: ele decide pela “heterotopia” e a retira do 

limite, recolocando-a no centro – complicando o pensamento que, 

noutro tempo, disse que o cemitério não poderia mais ser ali, em 

certo espaço. O que Peter Eisenman faz é desorganizar um 

entendimento; ele joga com a localização do "objeto" no espaço 

da cidade, com o "sujeito" que o organiza em sua racionalidade 

em certo espaço, no espaço correto para aquilo que será 

construído. O Memorial desnaturaliza o lugar de construção e a 
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construção do cemitério; ele joga com a interpretação, com 

aquele que interpreta. Ele aponta para a leitura e para a 

possibilidade de releitura assim como para as possibilidades de 

um projeto. 

Entretanto, há mais a discutir sobre o “outro espaço”. Por 

isso, é preciso ir novamente a “Visões que se desdobram: 

arquitetura na era da mídia eletrônica” para investigar o que 

Peter Eisenman diz ser o “olhar de volta”. 

A ideia de um ‘olhar de volta’ implica um deslocamento do 
"sujeito" antropocêntrico. Para olhar de volta não é necessário 
que o "objeto" se torne um "sujeito", isso seria o mesmo que 
antropomorfizar o "objeto". O olhar de volta diz respeito à 
possibilidade de desatrelar o "sujeito" da racionalização do 
espaço. Em outras palavras, trata-se de permitir ao "sujeito" ter 
uma visão do espaço que não esteja mais subordinada à construção 
mental da visão, normatizadora, classicizante ou tradicional; ou 
seja, um outro espaço, onde, efetivamente o espaço ‘olhe de 
volta’ para o "sujeito".(EISENMAN, 2008, p. 604) !

 Que “tática-termo” é o “olhar de volta”? O “olhar de volta” 

vem para – conceitualmente – tentar viabilizar o “deslocamento 

do sujeito antropocêntrico” através do pensamento que procura 

“desatrelar o sujeito da racionalização do espaço”. Eisenman 

alerta que o “objeto” não pode ser “sujeito” pois, nessa ação, 

os valores ainda seriam os mesmos e nada seria modificado em 

termos racionais: a “visão” ainda seria a mesma.  

Um primeiro passo possível na conceitualização desse “outro 
espaço” seria separar o que se vê do que se sabe – o olhar do 
pensamento. Um segundo passo seria inscrever o espaço de modo a 
dotá-lo da possibilidade de retornar o olhar para o "sujeito". 
Pode-se dizer que toda a arquitetura já está inscrita: janelas, 
portas, vigas e colunas são um tipo de inscrição; tornam a 
arquitetura conhecida e reforçam o sentido da visão. Uma vez que 
não há nenhum espaço isento de inscrição, que não vemos uma 
janela sem associá-la a uma ideia de janela, este tipo de 
inscrição parece ser não apenas natural como necessária à 
arquitetura. Para obter um olhar de volta, é preciso repensar a 
ideia de inscrição. No barraco e no rococó, a inscrição estava na 
decoração em estuque que começava a obscurecer a forma 
tradicional de inscrição funcional. Esse tio de inscrição 
“decorativa” era considerado excessivo quando não exigido pela 
função. A arquitetura tende a resistir a esse excesso como 
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nenhuma outra arte devido ao poder e à natureza difusa da 
inscrição funcional. A coluna anômala da igreja de San Vitale 
inscreve o espaço de uma maneira que, na sua época, parecia 
exótica ao olhar. O mesmo se pode dizer das colunas na escadaria 
do Wexner Center. No entanto, a maioria dessas inscrições são 
intencionais, resultam do desejo de uma expressão autoral 
subjetiva que apenas restabelece a visão preexistente. O 
deslocamento da visão talvez exija uma inscrição que resulte de 
um discurso externo, nem sobredeterminado pela expressão de um 
desígnio nem pela função. Mas como seria possível traduzir no 
espaço essa inscrição de um discurso exterior? (EISENMAN, 2008, 
p. 604) !

 A citação retirada se encerra numa pergunta que tentará ser 

respondida na continuação desse mesmo texto de Eisenman. 

Todavia, evita-se a resposta – ou as tentativas de resposta – da 

pergunta pois se tem o objetivo de chegar a algum posicionamento 

acerca das questões – e não das respostas no que se realiza. O 

interesse está na provocação, nos impasses, no estudo do 

questionamento; menos nas soluções. No “olhar de volta” daquilo 

que é “encoberto pela visão”; uma “tática-termo” que pensa na 

construção de um “outro espaço” que ao mesmo tempo é alteridade 

e que põe em evidência essa “alteridade reprimida pela 

visão” (Ibidem, p. 607).  

[visto que o discurso] não é simplesmente aquilo que manifesta 
(ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o "objeto" do 
desejo; e visto que – isto a história não cessa de nos ensinar – 
o discurso não é simplesmente  aquilo que traduz as lutas ou os 
sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o 
poder do qual nos queremos apoderar.(FOUCAULT, 2013, p.10) !
O texto de Eisenman, lido junto de Foucault, faz pensar numa 

batalha que, travada num outro campo, é levada para a 

arquitetura. Isso quer dizer: termos e conceitos elaborados em 

outros locais poderiam atuar no pensamento da arquitetura, 

consternando, tensionando a disciplina e seus conceitos 

naturalizados; fazendo a disciplina e seus conceitos 

naturalizados reagirem a esses corpos estranhos no momento em 

que são “estranhados” por eles. A “inscrição” é chave nesse 
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“outro espaço” que “olha de volta”. Se na arquitetura Eisenman 

entende que “janelas, portas, vigas e colunas são um tipo de 

inscrição; tornam a arquitetura conhecida e reforçam o sentido 

da visão”, a necessidade de trazer “inscrições” de fora da 

arquitetura para mexer na própria arquitetura seria uma maneira 

de agir no e pelo discurso na tentativa de possibilitar uma 

prática. Destacando que o nome “arquitetura” persiste, ele não 

diz querer uma “arquitetura expandida”, por exemplo. É como a 

diferença entre “utopia” e “heterotopia”: a sociedade é a mesma 

na “heterotopia”, mas há um “outro espaço” que a faz ser 

repensada, que expõe o pensamento dessa sociedade pois está, ao 

mesmo tempo, dentro e fora dele. 

Se na arquitetura a luta pelo e no discurso já foi vencida – 

sendo a “visão” e aqueles que a utilizam os vencedores –, talvez 

a produção de uma arquitetura que tenha seu processo mental 

exposto, passível de ser periclitado, que sofra interferência de 

outros discursos e que repense a arquitetura de onde veio, seja 

uma passagem por entre as construções. Talvez aí esteja a 

importância da “arquitetura conceitual” defendida por Peter 

Eisenman. Ela não deixa de ser “arquitetura”, ela é “apenas” o 

pensamento sobre o “outro espaço” que discute, que questiona e 

que expõe um espaço onde estamos, de onde viemos; um espaço que 

já está tão atrelado a suas “inscrições” a ponto de naturalizá-

las e de limitar diferenças. A “arquitetura conceitual” é a 

possibilidade de possibilidades de realização, de leitura, de 

existência, de resistência e de fala sobre o desconforto. O 

desafio, a contundência é permanecer na “arquitetura”; 

permanecer na disciplina para mexer na disciplina, lutando pelo 

e em seu discurso.  

A “arquitetura conceitual” é onde são especulados – na 

variação positiva ou negativa dessa palavra – esses “outros 
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espaços”, os conceitos, os termos. A discussão acerca do 

“sujeito” e do “objeto” no campo da fotografia num texto que 

pensa a arquitetura, assim como a “heterotopia” colocada para 

dialogar com o Memorial projetado por Peter Eiseman em Berlim, 

são exemplos de “tradução” de uma “inscrição” vinda de um 

“discurso externo” que passa a atuar na viabilização de outras 

cenas, de “outros espaços” na arquitetura.  A ação de traduzir 

gera dúvidas e alguma insegurança – sobretudo na “veracidade” do 

traduzido. Na “veracidade” do significado de uma palavra, de uma 

frase, de uma expressão que passa de um lugar ao outro.  A 

equivocidade, a qualidade do equívoco, está em jogo. 

Traduzir é agir sabendo da impossibilidade da certeza 

completa de todo um texto que é passado de uma língua para 

outra; é, também, retirar a “autenticidade” das “inscrições”. A 

impossibilidade da certeza completa afeta tanto o leitor como o 

tradutor (também um leitor); dúvidas, descobertas e algumas 

certezas vão acompanhá-los.  

A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo o que foi 
transmitido pela tradição, a partir de sua origem, desde sua 
duração material até o seu testemunho histórico. Como este 
depende da materialidade da obra, quando ela se esquiva do homem 
através da reprodução, também o testemunho se perde. Sem dúvida, 
só esse testemunho desaparece, mas o que desaparece com ele é a 
autoridade da coisa, seu peso tradicional. (BENJAMIN, 1994, p. 
166) !
A leitura de Walter Benjamin feita em conjunto com a leitura 

de “Visões que se desdobram: arquitetura na era da mídia 

eletrônica”  faz pensar que não é somente pelo paradigma – da 

“reprodutibilidade técnica” num, da “mídia eletrônica” noutro – 

que os textos se relacionam. A referência a Walter Benjamin em 

Peter Eisenman vem no ataque ao homem e sua tradição (ou à 

tradição e seu homem), à autoridade desses conceitos associados.  
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Quando é dito que a tradução de um conceito ou de um termo 

de um discurso para o outro  retira “autenticidade”, quer-se 

levar em conta a maleabilidade desses conceitos que podem 

transitar e a instabilidade que eles causam ao serem levados de 

um “discurso externo” para o discurso da arquitetura. Buscar 

esses conceitos “desautorizados” é tentar pensar noutros valores 

na arquitetura. Desses outros valores, possibilidades surgem e 

até mesmo novos conceitos podem ser elaborados. 

Os conceitos seguintes, novos na teoria da arte, distinguem-se 
dos outros pela circunstância de não serem de modo algum 
apropriáveis pelo fascismo. Em compensação, podem ser utilizados 
para formulação de exigências revolucionárias na política 
artística.  (BENJAMIN, 1994, p. 166) !
Eis uma citação de Walter Benjamin em “A obra de arte na era 

de sua reprodutibilidade técnica” que parece deixar mais clara a 

importância da “arquitetura conceitual” no campo discursivo da 

arquitetura. É preciso fazer algumas flexibilizações nos 

significados dessa citação; o que ela abre e produz no debate é 

notável enquanto possibilidade. A referência de Eisenman em 

“Visões que se desdobram: arquitetura na era da mídia 

eletrônica” não se mostra de maneira desapercebida. O que se 

quer são novos, outros conceitos, questionamentos e 

problematizações de certas autoridades. Atrelar a “arquitetura 

conceitual” à política parece vital quando investigo as 

exigências ao pensamento e à prática da arquitetura formuladas 

por ela.   

A “arquitetura conceitual” seria, portanto, uma 

“arquitetura-política” que provoca ações na arquitetura, que 

discute a disciplina da arquitetura e os fundamentos discursivos 

que a sustentam. Por que o hífen em “arquitetura-política”? Para 

esgarçar as palavras e mostrar que uma toca na outra. O tocar 

não é de continuação, mas de trânsito. De trânsitos, melhor 
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dizendo. De forças, de movimentos, de manifestações, de 

desconfortos, calmas, atenções e ansiedades. A “arquitetura 

conceitual” parece dar voz aos trânsitos contidos, reprimidos da 

e pela arquitetura “maior”; uma arquitetura “vigorosa” que se 

sustenta em seus conceitos, termos, fundamentos. Em suas 

pequenas batalhas muitas vezes não entendidas, escondidas ou não 

estudadas, a “arquitetura conceitual” provoca essa arquitetura 

“maior” e “robusta”, hegemônica no discurso. Estão aí as suas 

forças que atuam politicamente, enquanto política. Está aí, 

talvez, a sua importância. Há, também, suas limitações. 

!
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!
Resumo: O presente artigo explora a relação entre música e 
poesia de modo a ampliar o diálogo entre os campos, ou mesmo de 
anular a sua distincão. O objeto de estudo aqui é o conjunto de 
obras onde existe um tênue limite entre palavra e som. Nosso 
intuito é explorar esse limite. !
Palavras-chave: poesia; música; signo !
Abstract: This article explores the relationship between music 
and poetry in order to increase the dialogue between these 
fields, or even cancel its distinction. The object of study here 
is the set of works where there is a fine line between word and 
sound. Our aim is to explore this limit. !
Key-words: poetry; music; sign  !
 Poesia e música formam uma espécie de amálgama, ou seja, 

estão conectadas em seu surgimento e em seu processo de criação. 

Ao longo dos séculos, porém, na sociedade ocidental, seguiram 

caminhos divergentes e se afastaram. Abaixo seguem algumas 

citações de pensadores, poetas e músicos sobre a poesia e a 

música exemplificando como esses terrenos se confundem e se 

fundem. 

 Em O arco e a lira, Octavio Paz nos apresenta um conceito de 

poesia que vai além de um gênero literário: “O poema não é uma 

forma literária, mas o lugar de encontro entre a poesia e o 

homem” (PAZ, 1982, p. 8). Os campos da poesia e da música se 

confundem e se fundem desde há muito, da poiesis grega até hoje. 

Para Aristóteles, pintura, escultura, música e dança também são 

formas poéticas. No campo da poesia, em tempos mais recentes, 
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Augusto de Campos declarou: “Depois que Pound morreu, o maior 

poeta vivo americano é músico; John Cage, talvez porque não 

pretenda ser poeta” (CAMPOS, 2006, p. 9). Cage nunca escreveu 

poemas, mas revelou: “Eu não dou essas conferências para 

surpreender as pessoas, mas por uma necessidade de 

poesia” (CAGE, 1961, p. 10; tradução minha). 

 Jean-Luc Nancy, em Resistência da poesia, diz: 

«poesia», antes de ser a designação de uma arte particular, é o 
nome genérico de toda a arte. Isto implica uma essência dinâmica e 
plural da própria poesia. É como se não fosse possível falar senão 
de poesias, já que esta se estende a uma pluralidade de aplicações 
(NANCY, 2005, p. 14). !

 Segundo Décio Pignatari, em O que é comunicação poética, 

a poesia parece estar mais do lado da música e das artes plásticas 
e visuais do que da literatura. Ezra Pound acha que ela não 
pertence à literatura e Paulo Prado vai mais longe: declara que a 
literatura e a filosofia são as duas maiores inimigas da poesia. 
De fato, a poesia é um corpo estranho nas artes da palavra 
(PIGNATARI, 2006, p. 6). !

 No Dicionário Houaiss da língua portuguesa, a palavra 

“lírica” é definidacomo um tipo de poesia que teve origem na 

Grécia. Lírica vem de lira, instrumento musical de corda usado 

para acompanhar os poetas em suas apresentações. O livro The 

Sound of Poetry/The Poetry of Sound, organizado por Marjorie 

Perloff e Craig Dworkin, mostra como música e poesia estavam 

associadas e se encaminharam para uma “fissura” ocorrida entre 

música e verbo a partir do século XV. Perloff revela que a 

poesia teve sua origem na Grécia antiga, continuando nos 

chamados trovadores. Após o surgimento da escrita, sobretudo 

após sua disseminação, a palavra e o som foram se distanciando 

(PERLOFF, 2009, p. 15). 

 A poesia se encaminha para a literatura e a música europeia 

segue cada vez mais em busca da autonomia, chegando por fim à 

ideia de música “absoluta”, de Hanslick, no século XIX. A ideia 
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de música absoluta é explorada no livro The Idea of Absolute 

Music, de Carl Dahlhaus (1991). Ela expõe a existência de uma 

supremacia da música em relação às outras artes. Por meio desse 

ponto de vista, acredita-se que as palavras, em vez de serem um 

componente essencial, são irrelevantes e podem até distrair o 

ouvinte do “real” sentido da música. Esse pensamento se iniciou 

nos séculos XVII e XVIII e está relacionado ao romantismo 

alemão. E.T.A. Hoffmann, quando escreveu sobre a Quinta Sinfonia 

de Beethoven, usou esse argumento explorando a ideia de sublime 

e de música absoluta, proclamando que a música instrumental era 

a “verdadeira” música, uma arte autônoma. Assim, gradativamente, 

apesar de certa resistência, o conceito de música absoluta se 

tornou o paradigma estético da música alemã no século XIX: até 

os opositores de Hanslick chamavam o texto em músicas vocais de 

influência “extramusical” (DAHLHAUS, 1991). Cabe a pergunta: a 

poesia sonora seria um dos esforços de retomar, na forma de 

ouvir e ver, essa ligação entre poesia e música no Ocidente? 

!
Poesia sonora 

Eu prefiro o sol, eu aprecio a noite, eu aprecio os meus barulhos e os 
meus sons, eu admiro esta fábrica imensa e complexa de um corpo, eu 

aprecio meus olhares que tocam, meus ouvidos que veem, meus olhos que 
recebem... eu não preciso ter minha vida derivada do inteligível. Eu 

não quero estar sujeito à palavra verdadeira que sempre confunde e 
mente, não suporto mais ser destruído pela Palavra, esta mentira que 

se abole no papel.  2!
 O objeto de estudo aqui é o conjunto de obras em que existe 

um tênue limite entre palavra e som, visando explorar esse 

limite. Alguns pesquisadores denominaram certos trabalhos texto-
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som (KOSTELANETZ, 1980), voz-música (EL HAOULI, 2002) e talvez 

outros nomes ainda apareçam. São todas expressões artísticas que 

caminham na fronteira entre poesia e música. 

 No Brasil, temos a figura do poeta Philadelpho Menezes como 

autor das primeiras pesquisas sobre esse tema. Segundo Menezes, 

trata-se de “uma vertente da poesia experimental que dá especial 

atenção ao som da fala” (1998, p. 111). A poesia sonora é 

constituída pelo som e por suas articulações influenciadas pela 

língua associada a dispositivos que permitam reprodução, 

gravação e manipulação do som. A matéria-prima básica é a voz 

humana. Esse tipo de arte representou uma revalorização da 

cultura oral, um caminho contrário ao “aprisionamento” das 

manifestações poéticas na escrita. Por aprisionamento entende-se 

uma submissão da palavra sonora ao papel e à escrita demonstrada 

nas ideias de Marshall McLuhan e Walter Ong. 

 A poesia sonora vai além da poesia recitada, pois trabalha 

muito com a sonoridade da palavra sem necessariamente se prender 

ao significado desta. Para Philadelpho Menezes, a poesia sonora 

“se apresenta como um novo modo de pensar a poesia como arte da 

vocalidade não domada pela linguagem comunicativa e 

letrada” (Menezes, 1993, p. 10). Segundo William Burroughs: 

Com respeito à poesia sonora, na qual as palavras perdem o que 
costuma ser denominado sentido e novas palavras podem ser criadas 
arbitrariamente, surge a pergunta sobre a fronteira que divide a 
música da poesia [...]. A resposta é que tal fronteira não existe 
[...] e a poesia sonora foi concebida precisamente para romper 
essas categorias e libertar a poesia da página impressa, sem 
eliminar dogmaticamente sua conveniência (BURROUGHS, 1979, p. 10). !

 Na introdução do livro Text-Sound, Richard Kostelanetz 

explicita a dificuldade de precisar limites para esse tipo de 

arte: “Não há meio seguro de distinguir o verdadeiro texto-som 

intersígnico, por um lado, da música e, por outro, da 

poesia” (KOSTELANETZ, 1980, p. 14). 
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As origens da poesia sonora 

 A partir do início do século XX, observamos uma dissolução 

dos limites entre as artes, uma interpenetração de campos 

artísticos. O verbo, que na antiguidade era demiúrgico, ligado a 

Deus na tradição judaico-cristã e às musas na tradição grega, 

com a modernidade passa a representar as marcas da impotência 

humana. A desilusão da arte verbal associada à dissolução dos 

limites entre artes é o terreno em que vai surgir a poesia 

sonora. Ela nasce usando a palavra não apenas como veículo de 

significados, mas também explorando suas possibilidades 

acústicas e performáticas. 

 Segundo Enzo Minarelli, as origens da poesia sonora estão no 

futurismo. O autor mostra como os movimentos futuristas, russo e 

italiano, retomam a importância da declamação, da performance e 

da fonética. Eles querem “desbloquear o corpo do poeta”, evitar 

o “ônus da gramática e a alfândega da sintaxe” (MINARELLI, 2005, 

p. 179). Em 1913, Luigi Russolo produz o manifesto “A arte dos 

ruídos”. Três anos após, em 1916, Marinetti publicou “A 

Declamação Dinâmica e Sinóptica, Manifesto Futurista”. Os 

futuristas italianos acreditavam na necessidade da criação de 

uma nova linguagem que expressasse a nova realidade. Assim 

sugerem a abolição do advérbio, a supressão da gramática e a 

sintaxe, da utilização do verbo no infinitivo, suprimir o “EU”, 

além da mudança dos signos de pontuação por signos matemáticos e 

musicais e a utilização de martelos, buzinas, motores ou 

máquinas de escrever como instrumentos musicais. Ainda na 

Itália, Depero inventa a onomolíngua (língua baseada em 

onomatopeias). Do futurismo russo encontramos o manifesto de 

Krutchnonikha “A textura da palavra”, além da linguagem Zaum 

(transmental) de Velimir Khlebnikov, em que encontramos “uma 

língua privada, de significado indeterminado (ainda não 
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cristalizado)” (KRUTCHENIK, 1992, p. 30). A linguagem Zaum 

buscava uma “expressividade fônico-emotiva” não coagulada pela 

gramática e pela sintaxe. Os futuristas queriam que o poema 

saísse da página. O recital poético futurista era encenado, um 

espetáculo visual e fonético. 

 Em 1916, surge o Cabaret Voltaire,em Zurique, onde nasce a 

proposta dadaísta. O Dada foi um movimento de vanguarda 

realizado por um grupo de escritores e artistas plásticos 

durante a Primeira Guerra Mundial. Dada em francês significa 

cavalo de brinquedo. Sua utilização reafirma o nonsense e a 

falta de sentido que a linguagem pode ter, ponto de especial 

interesse para a poesia sonora. Hugo Ball, fundador do Cabaret 

Voltaire, diz em sua biografia: 

I have invented a new genre of poems..(poems without words) or 
Lautgedichte (sound poems), in which balance of the vowels is 
weighed and distributed solely according to the values of the 
beginning sequence (BALL, 1974, p. 70). 

 Além de Hugo Ball são figuras importantes nesse movimento 

Raoul Haussmann, Tristan Tzara e Kurt Schwitters, entre outros. 

!
Figura 1 – Poema “Karawane”, de Hugo Ball !!
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 Na “partitura” do poema fonético de 1916 “Karawane, de Hugo 

Ball, observamos a tipologia usada como elemento de 

representação para orientar, sugerir sonoridades por meio da 

visualidade. Kurt Schwitters compôs “Ursonate”, ou sonata pré-

silábica, a partir de um poema-cartaz de Raoul Haussmann entre 

1922 e 1923. Trata-se de um poema fonético que apresenta uma 

estrutura musical de sonata, com partes A e B e quatro 

movimentos – rondo, largo, scherzo e presto.  Schwitters, apesar 3

de ter partilhado de ideias e obras com vários dadaístas, nunca 

se identificou completamente com eles, tendo “fundado” o 

movimento Merz, movimento de um homem só (AGRA, 2008).  4

Schwitters teve formação em artes plásticas, porém era um 

artista múltiplo. Realizou poemas, colagens, pinturas, poemas 

fonéticos, mas não gostava dessa distinção entre as artes e dava 

a suas obras de qualquer tipo o nome de Merz, que tem origem 

derivada da palavra comércio (Kommerz) em alemão. O multiartista 

realizou muitos trabalhos de colagem e se utilizou da colagem na 

poesia (visual). Schwitters trabalha com "restos" de linguagem 

verbal, anda nos limites e fronteiras entre artes, posição 

semelhante à da própria poesia sonora. 

 Enquanto o futurismo russo e italiano e o dadaísmo 

aconteciam, entre 1910 e 1923, na América Latina, ocorria o 

chamado Estridentismo, no México com a figura de Manuel Maples 

Arce, que pregava a importância das novas tecnologias de 

comunicação na criação literária e poética, assumindo posição 

semelhante à dos futuristas. Na França, aparece o letrismo e 

isouismo, com sua característica de dissolução e de destruição 
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da palavra. Isidore Isou, criador do manifesto da poesia 

letrista, diz: “A palavra escrita é a primeira estereotipia 

[...]. A rigidez das formas impede a transmissibilidade” (ISOU, 

1992, p. 43). Todas essas manifestações, letrismo, isouismo, 

dadaísmo, futurismo, estridentismo, atuaram a fim de retirar a 

carga semântica da palavra. A poesia em sua grande parte está 

questionando os signos. Na poesia sonora, esse questionamento é 

também em nível fonético, sonoro e por que não dizer musical. 

 A poesia fonética, ou, como Steve McCaffery nomeou, 

paleotechnic era da poesia sonora, abriu-se para um novo momento 

com o surgimento do gravador em 

1934-35. Poetas e compositores começam a ser capazes de 

manipular os sons gravados, modificando tempo, velocidade, 

acrescentando camadas e camadas de som, invertendo o som, 

copiando e colando fragmentos sonoros. Sendo assim, por volta de 

1950, após a invenção dos dispositivos que permitiam a 

reprodução e a gravação da voz humana, é que se consolida o 

nascimento da poesia sonora, ou seja, a poesia sonora surge 

junto com a música concreta.  5

 Henri Chopin, poeta francês, surge como um dos pioneiros da 

poesia sonora, tendo sido o responsável pela criação do nome 

poesia sonora para classificar seus primeiros poemas realizados 

com equipamentos eletroacústicos. Eram obras vocais que 

combinavam performance, manipulação eletrônica da voz, 

experimentalismo e a busca por uma poesia do som não subjugada 

pela semântica. 

!
O poema sonoro 

 O poema sonoro caracteriza-se pelo uso da voz, de técnicas 
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fonéticas, da utilização de meios tecnológicos e, sobretudo, por 

seu experimentalismo no uso da linguagem. Segundo Philadelpho 

Menezes (1992), a poesia sonora segue um caminho de 

experimentação poética. Na poesia sonora, o que se destaca é a 

materialidade sonora da palavra. O significado, a semântica não 

são aqui elementos essenciais para a comunicação, pois esta 

parece acontecer mais em um plano fenomenológico, já que o 

encadeamento de ideais nesse tipo de obra muitas vezes ocorre 

por meio de outros elementos da palavra que não o semântico: 

pelo timbre, pelo ritmo, por suas características sonoras. 

Assim, a escuta desse tipo de poesia se aproxima da escuta 

musical em que o significado verbal não é o único condutor da 

obra. A poesia sonora, porém, também pode se utilizar de 

palavras conhecidas. Em um poema sonoro, podemos encontrar 

rugidos, balbucios, gritos, gemidos, sussurros, risos, soluços, 

sopros, assobios, suspiros, sibilos, uivos e as mais diversas 

formas de vocalidade. 

 Partindo da voz e de sua materialidade, a poesia sonora se 

equilibra e se desequilibra na gangorra entre o som e o sentido, 

alimentando-se dessa posição limítrofe. O poema sonoro não se 

limita a jogar com o significado e o significante sonoro; ele 

pode também explorar os quatro elementos característicos da 

composição musical tradicional: duração, altura, timbre e 

dinâmica, além de poder lançar mão da espacialidade, explorada 

pela música eletroacústica, e de critérios como massa, grão, 

allure “desvendados” pela morfotipologia schaefferiana,  e tantos 6

outros modelos analíticos posteriores a Schaeffer. Além de tudo 

isso, como veremos mais à frente, o poema sonoro nos apresenta 
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aos ouvidos todo o sentido não semântico presente no som da 

palavra. 

 Philadelpho Menezes foi um dos primeiros no Brasil a olhar 

para a poesia sonora como área de estudo e de criação. Compôs 

alguns trabalhos como Futuro, realizada nos anos 1980 em 

parceria com Milton Ferreira, e a peça Poema não música. Essas 

duas obras e mais dezessete poemas sonoros fazem parte do CD 

Sound Poetry Today. An International Anthology,  editada em 1998 7

pelo próprio Menezes. Nessa coletânea, encontramos ainda Enzo 

Minarelli, Alex Hamburger,  Jamil Jorge, entre outros. 8

!
O poeta sonoro 

 Henri Chopin é o protótipo do poeta sonoro, se isso 

existir. Um poeta com grande bagagem e estudos musicais, que 

começou a explorar a fonética e a vocalidade da palavra. Como 

não tinha como classificar o seu trabalho, afinal não era a 

poesia feita pelos poetas de então e nem música, batizou o seu 

trabalho de Poesia Sonora. Chopin começa a utilizar meios 

eletrônicos para manipular o som da voz.  9

 O poeta sonoro pode ser o poeta que escreve poesias no papel, 

o músico, o artista plástico e mesmo qualquer um, o poeta sonoro 

pode ser qualquer um, porque não existe um profissional da 

Poesia Sonora. Ela é “amadora”, daí a sua conexão com tudo que é 

experimental. Não existe um modelo de compositor de poemas 

sonoros, mas existe o poema sonoro. 

 Muitos dos trabalhos de poesia sonora são realizados em 

colaboração. Como exemplos temos o 73 poems do poeta Kenneth 
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Goldsmith e da cantora e compositora Joan La Barbara, realizados 

a partir dos poemas litografados por Goldsmith, nos quais La 

Barbara os vocaliza utilizando litografias como “partitura”. 

Este poema sonoro é estruturado em várias camadas de sua própria 

voz.  10

!
Figura 2 – 73 poems, de Kenneth Goldsmith e Joan La Barbara !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!!!

Figura 3 – 73 poems, de Kenneth Goldsmith e Joan La Barbara !
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 Morton Feldman é compositor minimalista que compôs em 

associação com o poeta Frank O’hara a poesia sonora Wind. No 

Brasil, Willy Correa e Décio Pignatari realizaram parcerias e 

Augusto de Campos e Gilberto Mendes compuseram “Nascemorre” nos 

anos 1960. Nos anos 1970-1980, Caetano Veloso e Augusto de 

Campos concretizaram algumas parcerias como “O pulsar”, 

encontrado no disco Velô.  11

Figura 4 – Poema “O pulsar”, de Augusto de Campos !
 O compositor Silvio Ferraz, em associação com a poeta Anitta 

Malufe, realizou incursões no meio da poesia sonora. No trabalho 

da dupla, encontramos a utilização da espacialização do som e 

manipulação em tempo real através de programas como MAX-MSP.  12

Rodolfo Caesar também realizou experiências nesse campo em 

parceria com as poetas Valeska de Aguirre e Marília Garcia.  13

Além de poemas sonoros realizados em parcerias poético-musicais, 

temos exemplos de compositores populares, poetas, artistas 
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plásticos realizando trabalhos nesse campo. Caetano Veloso 

realizou experiências de poesia sonora no CD Araçá azul.  Carles 14

Santos, músico espanhol que realizou trabalhos com 

característica de poesia sonora em 1981 em seu cd Voice tracks . 15

Arnaldo Antunes músico, poeta e artista plástico, que realizou 

poesia sonora no livro-cd Dois Ou Mais Corpos No Mesmo Espaço. 

Leo Küpper compôs e-poem 1967. Küpper é um compositor 

eletroacústico e na peça em questão utiliza microfones dentro do 

aparelho fonador para captação. Assim mostra um radicalismo 

anatomo-fisiológico do som. No poema Cidade, Augusto de Campos 

explora a transformação do som em sentido, aqui através da 

manipulação da velocidade, alteração de tempo, a “palavra” passa 

de som sem sentido semântico a som com sentido semântico. 

 Cildo Meireles é um artista plástico que realizou uma 

instalação com características de poema sonoro chamado Marulho. 

Nessa obra, de 1997, o artista coloca um píer de madeira sobre o 

chão, abaixo do píer, milhares de livros com imagens de mar, 

enquanto na sala ecoa a palavra água gravada em oitenta idiomas. 

A gravação da mesma palavra em oitenta línguas questiona a 

relação significante sonoro – significado. Não poderia ela ser 

classificada como poesia sonora? John Cage compôs peças 

radiofônicas que poderiam ser consideradas poemas sonoros. Além 
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destas não podemos esquecer os seus mesostics , trabalhos em 16

que, a partir de um texto, se estabelecia uma performance com a 

utilização de apenas de um instrumento: a voz humana. Todos 

estes exemplos mostram a variedade de formas artísticas onde 

verbo, som e voz humana se conjugam para estabelecer o que 

Philadelpho Menezes nomeou como “uma poética da voz”, eles 

reafirmam que não existe o poeta sonoro como tal - um tipo 

específico com uma formação definida, mas existem indivíduos 

compondo poesia sonora. 

 O poema sonoro realizado por cada um destes “personagens” vai 

apresentar peculiaridades pessoais e correspondentes ao meio em 

que se encontram. Em muitos destes trabalhos encontramos uma 

conjugação de poesia, música e vídeo, aqui muitas vezes a 

semântica é reconhecível, apesar de presenciarmos uma comunhão 

entre música e poesia, muitas vezes não há um questionamento 

claro dessas fronteiras: 

!
- o trabalho áudio visual do poeta Márcio-André que associa 

projeções e manipulação eletrônica de som de violino e 

voz . 17
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 A mesostic é um tipo específico de acróstico. Aqui a frase ou palavra lida 16
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- o meu trabalho poema diluído  realizado em parceria com o 18

poeta André Vallias, que realizou a animação do mesmo. 

Poema diluído foi exibido/escutado no evento Ciclo de Arte 

Sonora, realizado no Parque Lage no Rio de Janeiro em 

2011. Neste trabalho junto com a decomposição dos versos 

realizada em vídeo-animação ocorria uma espacialização do 

som das frases do espaço. Uma “diluição” conseguida 

através da disposição de seis caixas amplificadas em uma 

espécie de círculo. 

- Outro trabalho bastante interessante que associa poesia, 

som e imagem é Convergências de Milton Machado. 

- Podemos citar ainda como realizadores de poemas sonoros 

no Brasil: Ricardo Corona, Ricardo Aleixo e Celso Borges 

entre outros.  19

 Talvez, segundo as ideias de Philadelpho Menezes muitos dos 

trabalhos acima poderiam ser questionados em sua classificação 

como poemas sonoros visto que para Menezes na poesia sonora “não 

há texto anterior, nem mesmo texto experimental.” Acredito que 

possamos ampliar este campo incluindo os exemplos que mostramos 

acima onde, apesar de um texto prévio, existe um trabalho 

específico pensando o som da palavra. Querer definir limites 

precisos para um tipo de expressão artística que trabalha 

justamente o espaço do “entre”, do “inter”, trabalha no espaço 

que é e não é ao mesmo tempo pode ser contraditório. 

 Pela sua característica de experimentalismo a poesia sonora 

não possui um mercado e mesmo a sua circulação se dá em meios 

específicos. O poeta Lau Siqueira diz: “Todo poema é um ato de 
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subversão da linguagem”, talvez pudéssemos dizer que todo poema 

sonoro é uma subversão do som da palavra. A poesia sonora por 

sua vez caminha a margem do sentido e na margem da poesia, 

marginalidade da marginalidade. O poeta sonoro pode manifestar-

se em qualquer pessoa que seja capaz de se debruçar sobre a 

poesia com um “olhar sonoro”, olhos abertos a novas 

possibilidades de composição utilizando a voz como elemento 

sonoro e como linguagem de forma radical. 

!
Os desdobramentos da poesia sonora 

 A poesia sonora e a polipoesia flertam com diversas artes e 

trazem para junto dela estas artes. Observamos um aumento na 

produção de poesia sonora, polipoesia, videopoesia e aplicativos 

poéticos. A facilidade na utilização de programas de edição de 

vídeo e de som vem fazendo que se torne cada vez mais acessível 

à manipulação de sons e imagens de forma produzir videopoemas, 

poemas sonoros e outras formas poéticas. Associado a este fato 

temos a popularização de sites como o youtube, vimeo, myspace, 

facebook entre outros onde a divulgação deste tipo de 

manifestação tem a possibilidade de entrar em contato com um 

grande público, antes impossível de se imaginar. 

 Não poderíamos nos esquecer de citar Ubuweb, um site criado 

em 1996 pelo poeta americano Kenneth Goldsmith para 

disponibilizar poesia sonora, escrita e visual. O material é 

incorporado sem autorização dos autores, pressupondo que as 

obras são de vanguarda e não têm potencial comercial. A poesia 

sonora é um gênero fronteiriço entre a poesia de vanguarda, a 

música contemporânea e a performance, podendo muitas vezes 

agregar outras mídias como o vídeo, o software ou novas 

interfaces poéticas (tablets, aparelhos celulares, entre outros) 
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Ao fim, cabe novamente reafirmar a pergunta: a poesia 

sonora seria um dos esforços de retomar, na forma de ouvir e 

ver, essa ligação entre poesia e música no Ocidente? 

!
!
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O CORPO-PAISAGEM: PERCEPTO E CARNALIDADE NA OBRA DE 

LAURA LIMA 
Débora Gomes Salles 

Mestre em Comunicação e Cultura, UFRJ 

!
Resumo: Este trabalho analisa as obras da artista brasileira 
Laura Lima. Busca-se discutir a respeito de um possível corpo-
paisagem nesse grupo de trabalhos, isto é, as formas com as 
quais os corpos coisificados pela artista a partir das suas 
propostas se instauram como perceptos. A discussão, pretende, 
assim, pensar o corpo como um processo que negocia com o que 
está a sua volta, tentando apontar até que ponto ele é 
construído de forma semelhante à paisagem e de que forma ele 
pode ser examinado como um bloco de sensações inumano. !
Palavras-chave: arte contemporânea; carnalidade; corpo-paisagem; 
Laura Lima; percepto  !
Abstract: This paper analyzes the works of Brazilian artist 
Laura Lima. It seeks to discuss a possible body-landscape among 
this group of works, that is, the ways in which objectified 
bodies through the proposals made by the artist are established 
as percepts. The discussion, therefore, is concerned with the 
body as a process that deals with what is around it, trying to 
point out in which manners it is built in a similar way to the 
landscape and how it can be considered a block of inhuman 
sensations. !
Keywords: body-landscape; carnality; contemporary art; Laura 
Lima; percept !!
 A paisagem se apresenta para nós como um campo já 

construído, que se baseia na natureza e na sua representação. No 

entanto, podemos pensá-la como um lugar de criação simbólica e 

como um vasto campo de potências sensoriais. É nesse sentido, 

que a discussão central desse trabalho se apresenta: seria 

possível construir paisagens a partir de corpos em movimento? Os 

perceptos podem estar presentes em obras realizadas a partir da 
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delegação de ações a terceiros? Assim, pretendemos pensar como 

as obras produzidas por Laura Lima podem se constituir como um 

bloco de sensações a partir de corpos-paisagens. 

Ao criar instruções poéticas para os corpos em ação, Laura 

Lima inscreve os movimentos dentro de uma forma sensível 

particular, que, assim como ela argumenta, instalam sua obra em 

um lugar outro que o happening e a performance, em um lugar 

próximo à escultura ou talvez da instalação. A opção pela 

utilização de pessoas aqui carrega em si uma estratégia 

específica que é capaz de possibilitar resultados próximos do 

objeto. O tratamento reservado pela artista aos corpos traz a 

carne e a forma para o primeiro plano, se afastando da 

construção do indivíduo, do sujeito. A ideia de um organismo 

carnal poderia então se aproximar da ideia de percepto ou de 

paisagem.  

Entre os trabalhos em que essa discussão se faz mais 

contundente, selecionamos a série Homem=carne/Mulher=carne (H=c/

M=c) (1994 - ), além das obras Tatuagens Dimensionais (1997 - ), 

Baile (2003 -2004), Costumes (2001-2006), Monte de irônicos 

(2005-2007) e Biombos (2009). Assim, discorreremos sobre essas 

obras e suas questões conceituais. Esse breve estudo vai 

revisitar problemáticas cruciais na trajetória da artista, como 

as noções de corpo, carnalidade e a utilização de pessoas e 

animais. Em seguida, a partir de uma discussão sobre as análises 

realizadas por Gilles Deleuze e Felix Guattari a respeito dos 

conceitos de percepto e afecto, serão evidenciadas as dimensões 

primordiais da paisagem como percepto. Então, será pensada a 

construção do corpo-paisagem a partir da sua relação de Laura 

Lima com o percepto. 

!!
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!
O corpo, a carne e a imagem: o trabalho de Laura Lima 

O conjunto de trabalhos de Laura Lima perpassa diversas 

questões e pode ser discutido sob várias perspectivas. Algumas 

problemáticas, no entanto, se fazem mais presentes no que diz 

respeito ao corpo, como a utilização de seres vivos e a 

concepção de carnalidade da artista. É nessa direção que 

construímos a análise que se segue: sempre perseguidos pela 

questão da matéria e da carne, tentando esquematizar uma rede de 

pensamento complexa e em funcionamento. Nesse sentido, 

priorizamos a análise daquelas obras que foram desenvolvidas com 

a presença de outras pessoas, outros corpos, e suas escolhas 

conceituais.  

A série Homem=carne/Mulher=carne (H=c/M=c), desenvolvida a 

partir de 1994, consiste no emprego de pessoas entendidas como 

matéria=carne que, juntamente com outros objetos criados pela 

artista, dão forma à obra. É com esse grupo de trabalhos que se 

inicia a delegação da presença para outro seres vivos, que, por 

meio de uma partitura, recebem, instruções sobre o funcionamento 

da obra. Desse conjunto fazem parte, entre outros, os trabalhos 

Gelatina (1995-96), Bala (1995-96), Quadris (1995-1997), Puxador 

(Paisagens 1998-1999; Colunas 1998/2002; Arquitetura 1998-), 

Marra (1995-2002), Dopada (1996/2000), Sugador (1997), Três 

Graças (Rubens, 1998/2000; Rafael, 1998/2002); Arquitetura 

digestiva (1998). 

 Em 1997, Laura Lima dá início ao projeto Tatuagens 

Dimensionais, propostas de intervenções cirúrgicas no corpo 

humano com o intuito de deixá-lo mais eficaz. Os trabalhos 

consistem de cartas a médicos (cirurgiões e ortopedistas) com 

explicações e instruções de melhorias na anatomia humana. Entre 

2001 e 2002, desenvolve os Costumes, que serão retomados como 
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Novos Costumes em 2006. Surgem a partir do plano bidimensional 

do rolo de vinil e são dobrados e recortados para serem 

vestidos, portados. A ideia é que esses Costumes sejam portados 

e manipulados pelas pessoas e não permaneçam apenas expostos. 

 Em Baile (2003-4), a partir de uma representação de O baile 

na corte de Henry III, pintura anônima de 1581 integrante da 

coleção do Louvre de Paris, “a artista oferece uma dimensão 

onírica às estruturas de poder que amparam a pintura enquanto 

instituição (a estética, o mercado, os métodos e espaços de 

exposição” (CASTRO, 2014). A imagem do quadro recebeu 

intervenções psicodélicas e uma moldura exuberante, além de ter 

sido “reproduzida” como grandes festas em duas ocasiões – para a 

4a Bienal do Mercosul (2003) e no Parque Lage (2004).  

 Entre 2005 e 2007, a artista desenvolve Monte de irônicos, 

palhaços que parecem bonecos, mas que se constituem de trajes 

por baixo dos quais estão pessoas. A montagem ideal das obras é 

que elas se comportem como um objeto esquecido, largado em um 

canto do museu, sem protagonismos. Dentro desse conjunto, foram 

desenvolvidos diferentes trabalhos, como Palhaço simples, 

Palhaço de buzina torta (portando uma buzina reta) e Palhaço de 

buzina reta (portando uma buzina torta). Realiza também o Monte 

de irônicos-quadris, que, apesar de não fazer parte de 

Homem=carne/Mulher=carne, ironiza seu próprio trabalho. Em 2009 

produz Biombos, em que faz uso de partes do corpo que trabalham 

em função da dinâmica desenho-escultura-objetos. Remontando a 

participação de pessoas, braços e mãos saem das paredes e de 

biombos para realizarem tarefas simples, como desenhar com a mão 

esquerda ou bater palmas com os movimentos restritos. A obra 

cria no espaço expositivo uma forma “funcional” e ornamental, ao 

mesmo tempo.  

!99



Revista A! n. 4, 2015/02 – ISSN: 2446-6158

 Ainda no ano de 2009, realiza uma exposição na Galeria 

Laura Alvim, denominada Nuvem. As obras são desdobramentos das 

ideias de Homem=Carne/Mulher=Carne, em que partes do corpo são, 

em estruturas extraordinárias, suportes para objetos ou então 

realizam tarefas como confeccionar charutos. A exposição 

dialogava de maneira clara com os mecanismos tradicionais de 

montagem da obra de arte, trazendo para o primeiro plano as 

estruturas normalmente invisíveis da galeria. Uma fumaça tomava 

conta do ambiente, onde era permitido fumar os charutos e 

cachimbos modificados pela artista. 

 No ano seguinte, prepara outra exposição individual na Casa 

França-Brasil, também no Rio de Janeiro, intitulada Grande, da 

qual fazem parte os trabalhos: Mágico nu (2009), em que um 

mágico trabalha em seu estúdio sem truques, no caos, organizando 

e desorganizando as prateleiras expostas; Homem=Carne/

Mulher=Carne – pelos + rede (1997/2010), que consistia em uma 

rede de 25 metros que atravessava o salão da galeria, onde 

descansava um casal nu, ele com as sobrancelhas estendidas, ela 

com os pelos pubianos tocando o chão; Homem=Carne/Mulher=Carne – 

baixo (1997/2010), um quarto com o teto rebaixado onde uma 

pessoa=carne com deficiências físicas residia, e Choice (2010), 

um ambiente completamente escuro onde fenômenos sensoriais 

misteriosos acometiam o espectador. 

Respeitando o recorte feito dentro da obra de Laura Lima, 

podemos nos apoderar da fala de Fernando Cocchiarale (2004) que, 

no folder “Instâncias/To age de Laura Lima”, para a exposição da 

artista no Chapter Art Centre, em Cardiff, no País de Gales, 

aponta que as instâncias criadas por ela são ações concebidas 

como corpos estranhos com a participação de terceiros. Essas 

ações em forma de tarefas moldam a imagem, sem levar em conta a 
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vida pessoal dos participantes e sem tentar construir um sujeito 

ou uma subjetividade. 

Esses participantes são tidos como corpos quaisquer, 

ordinários e comuns quando se convertem em pura matéria: existe 

uma indiferença entre os corpos, eles viram artefato, carne, 

carnalidade. Em voga, estão as relações que se estabelecem, as 

atribuições e preceitos que a obra possui, e não o corpo de uma 

pessoa, a subjetividade daquele indivíduo que faz parte da obra. 

O participante se torna um elemento constituinte como outro 

qualquer dentro do conjunto em questão, neutralizando a oposição 

dicotômica entre sujeito e objeto: 

As coisas com vida eram arquiteturas de significados em potência 
(os animais também faziam parte). Eu queria construir um sistema 
de mecânica crua, o corpo estava exposto na imagem da obra, sem 
mesmo ser um corpo em si mesmo – não tinha mais identidade –, 
podendo ser substituído por qualquer outro com características 
similares, em que existia apenas um trato entre quem participava: 
realizar naquela “imagem”. Estabelecia-se, entre as partes, uma 
dependência recíproca: a imagem estava no limite de não existir 
não fosse a decisão de alguém, até mesmo de uma criança (...). Se 
admitimos uma fragilidade, ela vai em várias direções, e todas 
sugerem uma dependência. (LIMA, 2014, p.35) !
Ricardo Basbaum (2014) indica que essa perspectiva 

problematiza o corpo individual e o coletivo, questionando a 

constituição e a mobilização da formação da corporeidade. Ele 

indica que a própria noção de corpo é discutida e, ao ser 

submetida a operações físicas específicas, produz um 

conhecimento diferente. É nesse sentido que ele define Laura 

Lima como artista-predadora: ela busca matéria-carne – da qual 

também é constituída – para construir experiências-limite nas 

quais problematiza o corpo, a principal forma de individuação da 

matéria-carne como organismo vivo. Para ele, a carne é tomada 

como matéria, argamassa que será moldada dentro de organismos 

que respeitam instruções precisas, “ou seja, trata-se não de 

‘carne em estado bruto’, mas de uma ‘carne informada’ por um 
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programa deliberado e explícito, que se superpõe à pessoa (...) 

capturada para a realização proposta” (BASBAUM, 2014, p.290). 

A “carne informada” é uma questão que volta à tona quando a 

própria artista argumenta ser mais fácil trabalhar com pessoas 

que não sejam atores, performers ou bailarinos, por não terem 

camadas de saber. A ideia é que eles possam realizar as tarefas 

propostas sem acessar os códigos dessas disciplinas, facilitando 

o processo de construção da obra. Ela argumenta que em alguns 

trabalhos, as tarefas são tão específicas e demandam tanta 

concentração, que as camadas de saber são neutralizadas pela 

própria estrutura da proposta. No entanto, ao lidar com pessoas, 

a artista admite que a questão do imprevisto, do insondável, do 

acaso é crucial e esperada, afinal parte da obra pode não estar 

lá no dia seguinte. 

É importante ressaltar que, enquanto somos todos 

constituídos da mesma matéria, existem nuances fundamentais 

entre os trabalhos, que para a artista se aproximam de uma ordem 

de adaptação e sobrevivência. Há obras pensadas para mulheres, 

homens, crianças, velhos, fortes; sua natureza sendo determinada 

pela situação em que a matéria deve ser colocada naquele 

contexto. Os participantes não são sempre os mesmos, mas devem 

respeitar essas determinações sobre as figuras. A noção de 

pessoa=carne surge com a série Homem=carne/Mulher=carne, 

tratando da objetificação dos participantes e questionando a 

delegação performática, tão cara à obra de Laura Lima. Na série 

em questão, a filosofia de construção pauta que a presença dos 

corpos deve estar baseada em tarefas. Nesse sentido, a 

pessoa=carne faz parte de uma construção sem hierarquia de uma 

carnalidade do mundo que é ativada pela repetição de movimentos: 

A obra com a vaca, as anotações e a filosofia foram o início do 
que seria o Homem=carne/Mulher=carne, reunião de diversas ideias 
a serem construídas com a presença de seres vivos, principalmente 
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os humanos. (...) Parece áspero dizer assim, seres vivos, mas o 
H=c/M=c tratava da carnalidade das coisas, do mundo, da 
existência, matéria puríssima e total – as pessoas que 
participavam das imagens, às quais eu dava tarefas a serem 
cumpridas não eram mais importantes do que os aparatos que eu 
construía para a realização das imagens. Essa maneira de 
construir com a participação de pessoas, discutindo sua moldagem 
e carnalidade através da tarefa em prol de uma imagem total, 
seria a deflagração do fato de que eu não estava trabalhando 
ideias de performance historicamente, como outros artistas da 
época e de referências dos anos 1960 e 1970, como, comodamente, 
as pessoas tentavam enquadrar. (LIMA, 2010, p.8) !

 A presença de pessoas indica uma tentativa de escapar da 

representação, isto é, fazer uso da carne como uma ferramenta de 

indiferenciação e assim, ao afirmar a crueza da matéria, recusa 

a dissimulação mimética (DOCTORS, 2012). A artista repudia a 

representação clássica por verossimilhança assim como a moderna 

por abstração. Para Márcio Doctors (2012), Laura utiliza o corpo 

como limite irredutível do real, não se tratando de ser no 

exterior ou no interior da imagem, mas de ser na imagem, como 

agente cúmplice de seu devir. Laura não busca romper a barreira 

entre arte e vida, como os artistas – em especial os performers 

– das décadas de 1960 e 1970 queriam; ela elimina as 

significações e os idealismos, criando uma passagem direto entre 

o perceber e o sentir. 

Por fazer uso de seres vivos, seria possível identificar no 

trabalho de Laura Lima um caráter performático, porém, como 

falamos anteriormente, a artista discute a noção de corpo a 

partir da ideia de carne, de carnalidade como matéria formadora 

desses organismos, se distanciando da ideia de construir um 

sujeito por meio da experiência proposta. Sua intenção era criar 

um aparato em que pessoas, animais e objetos se relacionassem de 

forma horizontal, sem hierarquia de valores, sem direcionar 

importância ao sujeito e sua experiência. Buscava, assim, 

determinar um certo grau zero de subjetividade, um vivente sem 
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individualidade: “não interessa a ela fazer de si própria o 

local de trabalho, mas sim buscar possíveis alteridades 

experimentando algo de sua própria carne na carne do outro: em 

suas palavras, ‘o artista é predador, a pessoa=carne é a 

presa’.” (BASBAUM, 2014, p.290-291).  

A ideia de corpo literal como singularidade, focalizado nas 

manifestações dos anos 1960 e 1970, como happenings, 

performances, experiências sensoriais (MATESCO, 2009), é, 

portanto,  questionada por Laura Lima. Ela explora um corpo 

material, a carne como matéria, como meio poético. Sem 

distinção, sem sujeito, sem processos de construção de 

subjetividade, se trata de uma carnalidade da qual somos todos 

constituídos e pela qual se arquitetam significados em potência:  

Eu queria construir um sistema de mecânica crua, o corpo estava 
exposto na imagem da obra, sem mesmo ser um corpo em si mesmo – 
não tinha mais identidade –, podendo ser substituído por qualquer 
outro com características similares, em que existia apenas um 
trato entre quem participava: realizar aquela ‘imagem’. 
Estabelecia-se, entre as partes, uma dependência recíproca: a 
imagem estava no limite de não existir não fosse a decisão de 
alguém, até mesmo uma criança, como no trabalho que você cita de 
1996, da menina pulando corda numa poça de gelatina vermelha. Se 
admitimos uma fragilidade, ela vai em várias direções, e todas 
sugerem uma dependência. (LIMA, 2014, p.35) !
É importante relembrar que a terceirização do corpo na obra 

l e v a n t a c o n f l i t o s é t i c o s , q u e d i z e m r e s p e i t o à 

instrumentalização das pessoas e à objetificação de uma relação 

mercantil de mão de obra. A artista exerce um poder específico 

sobre aqueles corpos, de forma que tem controle sobre todos os 

aspectos daqueles indivíduos: o desejo de anular hierarquias 

lida aqui com um paradoxo diante da conotação autoritária de 

algumas de suas obras, em especial os trabalhos do começo de sua 

trajetória. As instruções, diretas e abertas, representam ainda 

um protocolo rígido, a existência de uma dependência entre a 

artista e os participantes convive lado a lado com a questão do 
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poder e de uma desigualdade de valor. No que tange à realização 

de tarefas, podemos argumentar que Laura Lima não estabelece 

propostas degradantes ou humilhantes. No entanto, seria possível 

inferir que existe uma relação de radicalidade corporal que 

reforça uma incapacidade dos participantes de controlar sua 

própria carne, deixando à cargo da obra, e consequentemente, da 

artista, o domínio de suas próprias matérias.  

Dessa maneira, por mais que sejam matéria constituinte da 

obra e se assemelhem graças à carnalidade, os seres humanos são 

utilizados de forma diferente. Apesar da estrutura conceitual 

ser semelhante, a utilização dos seres humanos em função de 

tarefas implica em uma lógica diferente na construção das obras: 

é nesse cenário que a construção de subjetividade se situa. A 

experiência, a identidade ou a individualidade do participante 

não é uma questão dentro da obra, porém ao inserir um indivíduo 

dentro de um dispositivo com um método de funcionamento 

específico no qual seus movimentos são agenciados, podemos 

inferir que se inicia um processo de subjetivação. A ideia de 

grau zero de subjetividade se mostra uma contradição diante da 

noção de dispositivo. 

A questão da possível produção de sujeitos é determinante 

na discussão sobre a carnalidade do corpo. Enquanto o indivíduo 

perde seu papel central – o corpo do próprio artista sendo usado 

como instrumento nas performances nos anos 1960 e 1970 é, 

provavelmente, a principal demonstração desse protagonismo –, 

abre-se espaço para uma nova construção corporal. Laura Lima 

constrói um corpo-carne que deixa de ser sujeito para se tornar 

forma dentro da imagem. Construídos a partir da criação da 

artista, a carnalidade se estrutura a partir de aparatos 

desumanizados. 
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Blocos de sensações e paisagem 

 Ao tratarmos da produção da arte, Gilles Deleuze e Félix 

Guattari (2010) definem que a arte desenvolve blocos de 

sensações, isto é, compostos de perceptos e afectos. Ela produz 

e gera intensidades, se configurando muito mais como um sistema 

de forças dinâmicas do que como um sistema de representação, 

isto é, como sensações, como intensidades puras que se conservam 

e se tornam independentes de seu criador e de seu observador. As 

sensações não remetem a um objeto, não têm pontos de referência. 

Se elas se parecem com algo, é graças à semelhança produzida por 

seus próprios meios. O que concerne à arte, “com os meios do 

material, é arrancar o percepto das percepções do objeto e dos 

estados de um sujeito percipiente, arrancar o afecto das 

afecções, como passagem de um estado a um outro. Extrair um 

bloco de sensações, um puro ser de sensações” (DELEUZE & 

GUATTARI, 2010, p.197).  

Nesse sentido, cabe determinar o que seriam as intensidades 

que compõem os blocos de sensações. Deleuze e Guattari (2010) 

definem os afectos como os devires não humanos do homem e os 

perceptos como as paisagens não humanas da natureza. Os 

perceptos podem ser entendidos como um conjunto de sensações e 

percepções que vai além daquele que o sente, isto é, os 

perceptos são aquilo que o corpo pode como potência sensorial em 

relação ao mundo. Enquanto isso, os afectos são os devires não 

humanos do homem: 

Os perceptos não são mais percepções, são independentes do estado 
daqueles que os experimentam; os afectos não são mais sentimentos 
ou afecções, transbordam a força daqueles que são atravessados 
por eles. As sensações, perceptos e afectos, são seres que valem 
por si mesmo e excedem qualquer vivido. Existem na ausência do 
homem, podemos dizer, porque o homem, tal como ele é fixado na 
pedra, posto de perceptos e afectos. A obra de arte é um ser de 
sensação, e nada mais: ela existe em si. (DELEUZE & GUATTARI, 
2010, p.193-194) !
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 Cabe, nessa discussão, nos aprofundarmos especialmente na 

questão dos perceptos, justamente por eles tornarem sensíveis as 

forças insensíveis que povoam o mundo, que povoam as paisagens, 

os ambientes, os territórios. O percepto seria, então, a 

paisagem anterior ao homem, existente mesmo na ausência da 

percepção. Porém, parece inapropriado seguir por esse caminho, 

uma vez que “a paisagem não é independente das supostas 

percepções dos personagens, e, por seu intermédio, das 

percepções e lembranças do autor” (DELEUZE & GUATTARI, 2010, p.

199). A paisagem se tornaria percepto quando não estivesse 

atrelada às percepções humanas, apesar de não parecer possível 

conceber a paisagem sem essas mesmas percepções. Nesse contexto, 

Anne Cauquelin (2007) também argumenta que a paisagem existe 

apenas como criação humana. A paisagem como forma simbólica se 

articula como um modo de objetivação mundo, ou seja, como uma 

maneira de apreensão do real.  

No texto intitulado “Da Paisagem”, Rainer Marie Rilke 

distingue três tipos de paisagem como formas de subjetividade: 

na Antiguidade, a paisagem-corpo; na Renascença, a paisagem-

pathos; na Modernidade, a paisagem-spatium. Cabe aqui, analisar 

como seria possível construir essa paisagem-corpo. A paisagem na 

Antiguidade era uma cena inexistente, que só ganhava sentido a 

partir da presença do homem. Ela era vista pelo olhar de um 

homem que relacionava tudo consigo mesmo, existia uma 

interdependência entre corpo e paisagem: 

Desconhecida era a paisagem que não fosse relacionada à ação do 
homem sobre ela; desconhecida a montanha que nenhum deus com 
rosto de homem morasse; desconhecido o promontório onde não se 
erguesse nenhuma estátua visível à distância. O homem era ainda 
novo demais, estava por demais encantado consigo mesmo para 
dirigir seu olhar para outro lugar longe de seu corpo. (RILKE, 
2013, p.59) !
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 O texto de Rilke (2013) suscita uma discussão sobre as 

maneiras com que podemos constituir essa relação entre corpo e 

paisagem. Uma situação externa que só poderia ser construída 

pela relação com o corpo, um cenário que existe apenas como 

reação à atuação do homem. A apreensão dessa paisagem passa pela 

dimensão do corpo, pela experiência e pelos projetos visuais 

desenvolvidos pela sociedade. Uma paisagem ativa que é derivada 

do homem, mas que em certa medida também o origina: a partir de 

uma situação espaço-temporal processual, o corpo e a paisagem se 

fundam mutuamente do ponto de vista sensorial. 

A existência da paisagem está submetida à percepção do 

homem, assim como as sensações desse corpo só tomam forma ao 

perceber a paisagem. Se pensarmos o corpo como um espaço 

processual, como um lugar de percepção do seu entorno, podemos 

questionar as limitações e as fronteiras entre o que entendemos 

por paisagem e por corpo: a ação seria capaz de fundir esses 

dois campos e formatar um novo modo de ser e de estar nesse 

ambiente. O corpo-paisagem pode surgir como uma potência poética 

nesse contexto, entendendo a paisagem e o corpo como um único 

bloco sensível. 

!!
O corpo-paisagem: considerações finais 

Ao desconstruirmos a noção de paisagem, vem à tona uma 

invenção simbólica, que faz a mediação da nossa relação com a 

natureza através de artifícios. A paisagem existe a partir da 

presença humana: os perceptos – conjunto sensações que são 

independentes de quem o sente – parecem sempre mediados por 

nossa percepção, por nossa existência. A arte se mostra um 

caminho para a criação de mundos, de sensações desconhecidos, de 

modo que,  partindo de dimensões corporais, as criações 
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artísticas são capazes de propor situações em que questionamos 

tanto a concepção naturalizada com a paisagem como a autonomia 

dos perceptos. 

É nesse sentido que devemos analisar o trabalho de Laura 

Lima. Os projetos  da artista tratam da carnalidade das coisas, 

do mundo, da existência, da matéria, de forma que as pessoas que 

participam das imagens não são mais importantes do que os 

aparatos que ela constrói para a realização dessas mesmas 

imagens. Esses corpos são coisificados, perdem sua subjetividade 

ao agirem a partir instrução da artista. O corpo objetificado se 

torna paisagem, se aproxima da escultura, da instalação. Se 

torna imperceptível enquanto homem para emergir como potência, 

como percepto. A relação impessoal e distante que se estabelece 

com esses corpos reforça uma sensação ativa, espacial. No 

trabalho de Laura Lima, nossa relação com o corpo é domesticada 

e mediada pela paisagem. 

Os corpos são dispostos nas obras segundo um modus operandi 

que define tarefas a serem realizadas pelos voluntários. Essa 

partitura lida, normalmente, com tarefas como caminhar, dormir, 

lutar, puxar e pular, que devem ser executadas em situações 

absurdas, em intervalos curtos e não-narrativos. Existe, então, 

um agenciamento de corpos que reformula a noção de paisagem. Os 

corpos se objetificam, se tornam carne, negam a encenação e as 

suas individualidades. Laura Lima busca o estabelecimento de uma 

nova economia do movimento, versando sobre uma incansável 

persistência em direção à coisificação e propondo uma discussão 

sobre a artificialidade do corpo em movimento e sobre sua 

proximidade com a escultura. 

Assim, ao utilizar corpos para criar potências sensíveis, 

ela estabelece um lugar de reformulação dos clichês 

representativos. O corpo aparece em ação e ao discutir as noções 
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de subjetividade daquele que está presente, esse movimento 

delegado suspende a individualidade e coisifica o performer. A 

instrução é superada e entram em cena corpos-esculturas que 

aparentemente se encontram em um estado de suspensão da 

consciência. Aquele que age se torna um receptáculo objetificado 

das propostas da artista. O modus operandi das obras propõe 

justamente a coisificação dos voluntários. Os corpos são 

exibidos como entes artificias, porém sem recorrerem à mimese ou 

à representação. Eles são mediados por formas simbólicas 

propostas pela artista, a partir de uma relação impessoal. Quase 

esculturas, quase paisagens, os corpos são ordenados em função 

da carne, da matéria e não das suas individualidades. Dessa 

forma, os estados corporais alcançados pelos performers os 

aproximam dos objetos, dos devires não-humanos da criação 

artística.  
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