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Resumo
Essa dissertação aborda ações e práticas cotidianas que, ao serem apropriadas por minha prática 
artística, transformam-se em procedimentos de trabalho. Através deles, cria-se uma fábrica de 
fazeres subversivos, isto é, fazeres que se utilizam da lógica de produção industrial para subvertê-
la. Visando trazer um olhar do ponto de vista do processo artístico, a dissertação apresenta um 
conjunto de reflexões, projetos, leituras, feituras, escrituras, imagens, que representam os vários 
tempos distintos do processo. Os procedimentos comuns de recortar/colar, dobrar/desdobrar e 
costurar são decompostos para, em sua recomposição, criar um campo argumentativo referencial 
- teórico e prático-, assim como um campo de possíveis leituras dos trabalhos apresentados. Nessa 
recomposição, passamos pelos modos de fazer subversivos, pela simbologia do objeto cotidiano, 
pela representação do brinquedo e do jogo, entre outras coisas.

Abstract
This dissertation addresses actions and daily practices that, when appropri-
ated for my artistic practice, turn into working procedures. By means of these 
procedures, a factory of  subversive makings is created, employing the indus-
trial production logic to subvert it. Focusing on the artistic process, the disser-
tation presents a set of reflections, projects, readings, scriptures and images 
that represent different phases of this process. Usual procedures as cutting/
pasting, folding/unfolding and sewing are decomposed and newly arranged 
to create an argumentative reference field - theoretical and practical - as 
well to foster a field of possible interpretations of the presented work . In this 
rearrangement, the subversive ways of making , the symbolism of everyday 
objects and the representation of toy and game, among other things, are 
pointed out.
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fabricar
Os trabalhos que se apresentam a seguir têm como pano de fundo 

esse pensamento de um fabricar maquinal e repetitivo. Contudo, ao fazerem 
referência a esses processos, acabam contradizendo seus modos de produção 

pela própria precariedade de seus procedimentos escolhidos.
Com esses procedimentos, cria-se então uma fábrica de fazeres subversivos.

A ideia da fábrica sempre nos chama para os processos industriais. Dentro dessa 
lógica, tempo e esforço chegam a uma equação ideal de eficiência e produtividade. 
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das ideias, de como 
surgem e por onde 
vão

É comum se ouvir dizer que um processo criativo começa na intuição. Considera-
se assim que, em princípio, nada é tão claro. Inicia-se em um terreno pantanoso, de 
imagens turvas que vão ganhando clareza, nitidez, corpo, volume. Anotações instantâneas 
servem de um instrumento. Sem querer comparar suas destinações, elas lembram aquelas 
anotações que os psicólogos pedem para fazer de um sonho, de um insight, pois que são 
fugidias. Ficam num campo rarefeito. Estão ligadas ao elemento ar. 

Tendo a pensar que não há um só caminho certeiro para que uma intuição se 
concretize, ou mesmo para que se transforme em ideia – isso considerando que ideia e 
intuição são coisas diferentes e que, talvez, a ideia já seja uma etapa na concretização da 
intuição. Entre tantas, uma imagem, uma palavra, uma ação, um texto, um conceito, ou 
todas as coisas ao mesmo tempo podem servir como primeiros passos. A palavra confere 
uma forma virtual; a ação, uma sensível. À sua maneira, ambas concretizam a intuição, ou a 
ideia. De forma conexa ou desconexa, o campo do sensível vai alimentando o processo 
criativo junto ao campo do dizível, formando passos que, independentemente da 
sequência, da justaposição, ajudam a emergir do terreno pantanoso. Porém, hoje, parece-
me que no trabalho artístico sempre se tateia, mesmo quando se chega ao que chamamos 
de definição, ao que consideramos ser o trabalho final. Uma mesma intuição, ou ideia, se 
desdobra em diversas formas finais temporárias. 

Quando imaginamos um caderno de artista, lugar ideal ou idealizado do processo 
criativo, visualizamos um resumo espacial de temporalidades diferentes que traz esses 
caminhos do pensamento. Sua fragmentação é uma propriedade básica. Um universo de 
coisas se mostra desarticulado e se orienta de formas e formas, dependendo do olhar. 

Imaginemos, então, pegar um desses cadernos, 

O caderno que aqui se apresenta se aproxima desse tipo de experiência: representa 
um conjunto de ações, reflexões, projetos, leituras, feituras, escrituras, rasuras, olhares, 

                                                                 recortar e colar suas informações de forma 
a criar uma trajetória de certa linearidade fictícia – temporal e espacial – que demonstre 
um dos olhares sobre o que foi e o que está sendo produzido.
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um atalho

imaginações, planejamentos, imagens, que estiveram por momentos desarticulados, 
fragmentados, ou articulados de outras formas, e que aqui se organizam seguindo um 
caminho de comunicabilidade. 

Introduções funcionam como atalhos de pensamentos, são um condensado geral 
do que está por vir. Nosso atalho começa com a definição do que é cotidiano. 

O termo cotidiano tem sido muito usado no contexto da arte das últimas décadas, 
isso porque, independentemente do meio de expressão- seja na pintura, na fotografia, na 
instalação, no vídeo, etc -, a utilização do cotidiano como matéria-prima se tornou o campo 
contemporâneo por excelência, o lugar do que veio a se chamar arte contemporânea. 

O que é importante destacar nessa definição é sua propriedade de constância: 
cotidiano é o que se vê, o que se faz, o que se usa, o que se fala, o que se come, o que se 
consome todo dia. A constância é uma qualidade que torna “comum” o que é cotidiano, 
pois aquilo que acontece todo dia é considerado “comum”. Desta forma, esse atributo 
essencial também diferencia, em parte, o que é e o que não é cotidiano.  

Especificamente no meio artístico, o uso do cotidiano como matéria-prima 
demarcou períodos históricos. Até a arte moderna, os materiais considerados artísticos 
estavam limitados a um conjunto de materiais ditos nobres, como o bronze, o mármore, 
a tinta a óleo etc. A partir daí, outros elementos denominados cotidianos foram sendo 
incorporados ao processo artístico, como papéis, textos, objetos, materiais industrializados, 
entre muitas outras coisas.  No cenário contemporâneo, a matéria-prima cotidiana se 
ampliou fazendo com que essa prática se fortalecesse e ganhasse mais espaço. 

Na visão do crítico e curador de arte francês Nicolas Bourriaud, desde os anos 90, 

           Em sua definição, cotidiano é o “conjunto das atividades diárias de uma pessoa ou 
de uma comunidade”1  ou ainda o “que ocorre diariamente”2 .  
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muitos artistas vêm utilizando os “produtos culturais disponíveis”3  para realização de 
suas obras, tendência a qual ele chama de arte da pós-produção. 

Dito isto, hoje, na arte, o sentido do termo cotidiano, além de remeter à sua 
característica fundamental de constância, remete-nos também ao trabalho com elementos 
que por séculos foram considerados extra-artísticos, e que ainda hoje são definidos como 
tal.  

Em meio à grandiosidade do que é o cotidiano, aqui, ele é abordado em seus 
objetos, ações, práticas, gestos – palavras que delimitam um campo dentro do reino. 
Continuando nesse caminho de delimitação, precisamos recorrer a um breve resumo 
de como se dá o processo artístico em questão.  Este processo se inicia com a escolha 
do objeto. Desta escolha, decorrem ações, práticas, gestos que se transformam em 
procedimentos.  Tornadas procedimentos, elas tomam corpo e se transformam em 
conteúdo de trabalho.

Os objetos escolhidos têm a ver com um universo afetivo, lúdico, infantil. Já os 
procedimentos que provêm dos gestos/ações/práticas levam-nos ao precário, surreal, 
repetitivo, obsessivo. Todas essas qualificações- afetivo/ lúdico/infantil/ precário/surreal/
repetitivo/obsessivo, por sua vez, criam um outro campo  dentro do campo objetos/
ações/práticas/gestos. Assim, podemos criar um desenho dessa taxonomia imaginária na 
qual todos os termos vão demarcando campos, agrupamentos, e delimitando os graus de 
semelhança e parentesco entre os trabalhos artísticos que os compõem.  

 

Segundo ele: “(...) Essa arte da pós-produção corresponde tanto a uma multiplicação da 
oferta cultural quanto – de forma mais indireta – à anexação ao mundo da arte de formas até então 

ignoradas ou desprezadas. (...) (para esses artistas) não se trata de elaborar uma forma a partir de 
um material bruto, e sim de trabalhar com objetos atuais em circulação no mercado cultural, 

isto é, que já possuem uma forma dada por outrem.”4 

Se o termo cotidiano demarca então uma espécie de reino5 , que qualifica a arte contemporânea em geral, 
e no qual também estaríamos localizados, passemos a pormenorizar em quais de seus filos, classes, ordens 
familiares, gêneros, espécies, e outras delineações possíveis, encontram-se os trabalhos aqui apresentados.  
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Esse conjunto de termos cria, então, os primeiros atalhos de acesso ao processo e 
pensamento artísticos:

cotidiano/
objetos/ações/práticas/gestos/

afetivo/lúdico/infantil/precário/surreal/repetitivo/obsessivo

Entrando em algumas dessas palavras, continuaremos com os agrupamentos 
desse reino. Veremos então como elas se conceituam e se definem dentro dessa pesquisa. 
Começamos pela palavra cotidiano, passemos então para objeto, que, como vemos na 
imagem, se encontra em um primeiro subgrupo. 

Assim como a palavra cotidiano, a palavra objeto entrou para o dicionário7  da 
arte no período moderno, a partir do momento em que elementos considerados extra-
artísticos passaram a ser tomados como matéria-prima. Neste caso, o objeto seria um dos 
elementos cotidianos, considerando que existem muitos elementos cotidianos que não 
poderiam entrar na definição de objeto, como os sons, a luz, as imagens em movimento, 
etc. A incorporação de objetos cotidianos8  ao trabalho artístico teve diferentes momentos 
no século XX, resultando em transformações na própria concepção do que é arte. O que 
nos convém discorrer nesta introdução é sobre os atuais significados do uso do objeto 
cotidiano no trabalho artístico. 

O objeto cotidiano provém de um contexto social, cultural, político, econômico. 
Para explorar seus conteúdos (semânticos e simbólicos), é importante compreender 
seu conjunto de relações com o meio e com o sujeito; ter um domínio sobre suas 
representações e conhecimento do que ele carrega de história, vivência, memória, para 
assim desvelar seus sentidos, pois, ele é: 

 
Na visão do filósofo francês Pierre Levy, a história da humanidade esteve vinculada 

ao surgimento de novos objetos e, por sua vez, de novas formas de interação social 

    Umas das definições de objeto nos diz que ele é “Tudo o que se oferece à vista, que 
afeta os sentidos. Qualquer coisa.”6 . Nessa acepção, objeto tem a ver com uma 

materialidade. 

“ (...) suporte de uma rede de hábitos, ponto de cristalização de rotinas do comportamento.”9. 
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propiciadas por eles. De maneira semelhante, os objetos levariam a conhecimentos 
coletivos específicos e a transformações sociais, pois eles 

Sabemos que, desde o início da Revolução Industrial11 , momento em que o sistema 
de fabricação começava a produzir em grandes quantidades e a baixos custos, o mercado 
passou a funcionar como um sistema de criação de necessidades. Para o sociólogo francês 
Jean Baudrillard, enquanto se foram criando tais necessidades, objetos de toda natureza 
começaram a se multiplicar, e a produção embasada nesses termos abreviou seus tempos 
de vida. Segundo Baudrillard, nos inventários de objetos existentes até então, privilegiava-se 
sua dimensão funcional. Contudo, para ele, seria necessário se criar um sistema que levasse 
em conta a forma

Afinal, há todo um sistema de relações – sociais, culturais - que influi sobre a 
percepção do objeto e faz com que ele seja visto não apenas em sua dimensão funcional 
no decorrer da vida cotidiana. Avaliando que os objetos são criados em função das 
necessidades humanas, e que sem a sua ação permaneceriam isolados de suas funções, é 
importante ponderar suas outras dimensões.  

Somando a essa reflexão, o filósofo italiano Mario Perniola afirma que os adventos 
da sociedade de massa, como a divulgação e a multiplicação de dados e produtos, 
contribuíram para o surgimento de um outro tipo de protagonismo das coisas. As 
exposições universais e a invenção de novos espaços de consumo foram responsáveis por 
uma transformação tanto à nível urbanístico quanto a nível social, criando novas formas 
de se relacionar, que ele qualifica como “transorgânicas”13. Nessa realidade, 

“(...) induzem usos comuns, tornam-se vetores de competência, 
mensageiros de memória coletiva, catalisadores de cooperação. (...) objetos 
técnicos e artefatos são a cola que mantém os homens juntos e implica o mundo 
físico ao mais íntimo de sua subjetividade. Assim o objeto (...) é constitutivo do 
humano como sujeito social, sujeito cognitivo e sujeito prático”10  

 “(...) como os objetos são vividos, a que necessidades, além das 
funcionais, atendem, que estruturas mentais misturam-se às estruturas 
funcionais e as contradizem, sobre que sistema cultural, infra ou transcultural, é 
fundada a sua cotidianidade vivida.”12  “(...)

Na história das 
formas de so-

ciabilidade não 
é difícil, sem, 

dúvida, encon-
trar exemplos 

e evidências da 
existência de uma 

vida social das 
coisas 
 (...)” 

(PERNIOLA, 2005, p.13)



16

“(...) a fronteira entre inorgânico e orgânico é superada pelas propriedades comunicativas 
e performáticas de objetos industrialmente produzidos e comunicativamente 
multiplicados.”14  Atualmente, a ampliação das ferramentas de comunicação e de objetos 
eletrônicos, assim como sua difusão, além de ampliar a capacidade de geração de 
significados sociais dos objetos, da mesma maneira que anteriormente, geram novas formas 
de relações sociais, que consideram espaços e tempos diferentes.  

Voltando a nosso caminho de delimitações dentro de nossa taxonomia imaginária, 
passamos pelas definições dos termos cotidiano e objeto. Continuemos pela definição de 
uma das qualificações desse objeto: o lúdico. 

Lúdico é um adjetivo que significa “Referente a jogo ou brinquedo. Prazer 
lúdico”15 . Atualmente, falar em jogos e brinquedos nos leva diretamente para o universo 
infantil. Digo atualmente, pois o conceito de infância como o temos hoje foi determinado 
apenas entre os séculos XVII e XVIII, devido a fatores históricos, políticos e educacionais. 
Segundo Walter Benjamin, “até o século XIX a criança como ser inteligente era totalmente 
desconhecida, ao que se agrega o fato de que para o educador o adulto era o ideal proposto 
como modelo às crianças.”16 . 

Para muitos teóricos, a maioria dos jogos e brinquedos tiveram raízes sacras, não 
sendo inicialmente destinados especificamente para as crianças. Na visão do filósofo 
italiano Giorgio Agamben a esfera dos jogos está diretamente relacionada à do 

sagrado e à do prático-econômico, assim: 

Depois dessas reflexões, podemos considerar que, para além de suas características funcionais, 
para além de sua objetividade, os objetos falam e se relacionam. 

Numa espécie de identificação orgânica, os seres humanos pegam suas varinhas mágicas e dão vida 
a seus objetos. Ao tocá-los, estas coisas inanimadas se tornam seres vivos que saem caminhando, 
falando, rindo, criando afetos e desafetos.  Se isso não acontece no real, ao menos, no virtual, 
esse antropomorfismo faz com que o objeto seja ponto de formação de grupos, crie formas de 
relações, transforme relações, crie conhecimento etc. 

Agora, se os objetos interagem, o que aqueles de nossa escolha artística 
nos falam? 
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Em outra visão, o historiador Michel de Certeau afirma que os jogos se 
apresentam como um dos lugares onde as sociedades mostram: 

“(...) as formalidades a que suas práticas obedecem.”18 
O que significa dizer que: “os jogos específicos de cada sociedade: essas operações 

disjuntivas  (produtoras de acontecimentos diferenciadores) dão lugar a espaços onde os 
lances são proporcionais a situações.”19 

Se o jogo e o brinquedo então não eram algo produzido especificamente para as 
crianças, na medida em que o conceito de infância foi se impondo durante os séculos 
XVII e XVIII, assim como o entendimento de que os processos cognitivos humanos 
se transformam durante a vida, passa a haver uma necessidade de compreensão sobre a 
importância do jogo e da brincadeira no desenvolvido do indivíduo20 .   Por diversas linhas 
de pensamento - na psicologia, na pedagogia e na filosofia-, jogos e brinquedos vão sendo 
entendidos como auxiliares no processo de desenvolvimento humano. 

Atualmente, a infância é considerada a primeira parte da vida de um indivíduo, 
sendo que esses elementos lúdicos estão ligados a ela.  Por todas as considerações feitas, 
podemos pensar que 

Chegamos até aqui com as definições dos termos cotidiano, objeto e lúdico. Uma última 
definição nos seria interessante: a de ação (também presente em nossa taxonomia da arte). 
A definição primeira de ação é: “resultado de agir”21. Esta palavra tem como um de seus 
sinônimos o fazer, vocábulo que nos leva mais precisamente ao que queremos expor nesta 

Muitos jogos conhecidos 
provêm de antigos rituais 
e cerimônias sagradas, 
com a diferença de que, 
no jogo, “(...) apenas 
o rito sobrevive, e não 
se conserva mais que a 
forma do drama sagrado, 
na qual todas as coisas 
voltam sempre ao início. 
Mas foi esquecido ou 
abolido o mito, a fabula-
ção em palavras ricas de 
significado que confere 
aos atos o seu sentido e a 
sua eficácia”. Da mesma 
forma, o jogo está ainda 
ligado a esferas prático-
econômicas de períodos 
anteriores, pois que, 
segundo Agamben “(...) as 
crianças(...) brincam com 
qualquer velharia que 
lhes cai nas mãos, (...) o 
jogo conserva assim ob-
jetos e comportamentos 
profanos que não existem 
mais. Tudo aquilo que 
é velho, independente-
mente de sua origem 
sacra, é suscetível de virar 
brinquedo.”  
(AGAMBEN, 2005, p.85)

“(...) a essência do brinquedo (...) é, então, algo de eminentemente histórico: 
aliás, por assim dizer, é o Histórico em estado puro. Pois, em nenhum lugar como em 

um brinquedo, poderemos captar a temporalidade da história no seu puro valor diferencial 
e qualitativo: não em um monumento, que conserva no tempo o seu caráter prático e documental 
(o eu “teor coisa”, diria Benjamin), objeto de pesquisa arqueológica e erudita; não em um objeto de 
antiquário, cujo valor é função de uma antiguidade quantitativa; não em um documento de arquivo, 

que extrai seu valor do fato de ser inserido, em uma cronologia, em uma relação de contiguidade e de 
legalidade com o evento passado.”17

                              para o adulto, brinquedos e jogos colocam em contato direto com 
outros tempos (tanto a nível individual, quanto social), e, igualmente, colocam em relação 
com códigos que regem a sociedade.
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introdução.  As primeiras definições de fazer são: “1.Criar, elaborar, produzir.(...) 
2.Construir, fabricar (...) 3.Pôr em prática (...) 4. Dedicar-se (...).”22  

Retomando questões do processo artístico, relembremos que ele começa na escolha 
do objeto, do qual decorrem ações, práticas e gestos que, por sua vez, são transformados 
em procedimento de trabalho - e em conteúdo de trabalho. O que significa dizer que, neste 
processo, a dimensão do fazer é tão importante quanto a dimensão do pensar. 

Antes de tudo, a importância desse fazer tem uma raiz na ideia de que o fazer 
afeta nossa maneira de pensar. Nas reflexões do sociólogo e historiador norte-americano 
Richard Sennett, fazer é pensar. Em seus estudos, Sennett oferece um olhar especial para a 
mão - como representante de uma técnica mal vista. Para ele, diversos estudos científicos 
tentam demonstrar como os movimentos da mão se relacionam com nossa forma de 
pensar, sendo que alguns deles, como as pesquisas citadas do neurologista Frank Wilson, 
indicam que “os movimentos corporais constituem a base da linguagem.”23 Um bom 
exemplo para essas reflexões seria o seguinte fragmento : 

 

 

“A mão é a janela que dá 
para a mente” 

Immanuel Kant

“O desejo de algo 
mais duradouro que 

as matérias que se 
decompõem é uma 

das explicações, 
na civilização oci-

dental, da suposta 
superioridade da 

cabeça sobre a mão, 
considerando-se o 

teórico melhor que 
o artífice porque as 

ideias perduram.” 
(SENNETT, 2009,p.143)  

“No banal gesto físico de pegar um copo, a mão assume uma forma 
arredondada, adequada para cingi-lo, antes de efetivamente tocar sua 
superfície. O corpo prepara-se para segurar antes mesmo de saber se aquilo 
que vai segurar está gelado ou fervendo. Os movimentos em que o corpo 
antecipa e age na frente dos dados sensoriais são os da preensão. (...) A 
preensão confere determinada configuração ao entendimento mental, assim 
como a ação física: não esperamos para pensar até que todas as informações 
estejam à mão, antecipamos o significado.”24
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Em nosso atalho, trabalhamos em cima da metáfora de que a arte contemporânea 
seria um grande universo dentro do qual o cotidiano representaria um reino. Através 
dos agrupamentos e do conjunto de definições referentes aos termos cotidiano, objeto, 
ação e lúdico, passamos por conceitos fundamentais para a pesquisa, trazendo linhas de 
pensamentos e alguns teóricos que irão embasá-la. Por meio dessas definições, criamos, em 
nosso atalho, o último agrupamento dessa taxonomia imaginária(da arte contemporânea):                                    

Os próximos capítulos são responsáveis por outras delimitações e agrupamentos de 
nossa taxonomia. O fundamental até aqui é perceber que, na intenção dos trabalhos que 
seguem, o que funciona como pano de fundo são as ideias de:

 

Na sequência de capítulos, as “artes de fazer” ou os fazeres de nossos trabalhos 
serão decompostos para, em sua recomposição, indicar seus outros agrupamentos. Até 
aqui chegamos nas ordens familiares - passando pelos filos e classes. Quem sabe não 
conseguimos delimitar os gêneros, espécies, e outras delineações possíveis de nosso reino 
cotidiano? 

cotidiano
objetos/ações/práticas/gestos/

afetivo/lúdico/infantil/precário/surreal/repetitivo/obsessivo
Pierre Levy/ Mario Perniola/ Jean Baudrillard/Giorgio Agamgen/ Richard Sennett/Michel de Certeau

 abordar o objeto como instrumento criador de relações, que traz 
uma historicidade desses afetos;

trazer o brinquedo como elemento que também tem raízes na história cultural, social e 
econômica, falando tanto do universo infantil quanto o do adulto; 

considerar que o fazer e o pensar não são categorias estanques, e 
sim dimensões que afetam uma à outra; 

trabalhar o cotidiano na arte e a arte no cotidiano, ativando, assim, 
outros espaços que não só os da arte;
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recortar e colar
Recortar no sentido de separar, dividir em partes, é uma ação normalmente 

associada ao colar. Na prática, ambas viram quase uma mesma ação, ou uma ação 
simultânea: recorte-cola. Dois atos que, vinculados, originam o procedimento da colagem. 
Com o recorte, divide-se um objeto em duas ou mais partes. Essas partes podem ser 
coladas umas nas outras, ou em outros objetos. No primeiro caso, o mesmo objeto é 
reconfigurado. Foi ele subdividido em partes que, reorganizadas, formam outro elemento. 
No segundo caso, interfere-se em um objeto. Partes estrangeiras a ele foram-lhe fixadas. Da 
mesma forma, ele também foi reconfigurado. Não é mais o mesmo. 

O pensamento da colagem está ligado à ideia de reconfiguração ou de associação de 
elementos.  Faz parte dele se valer de um campo de possibilidades combinatórias.  

Algumas delas serão concretizadas e outras não, havendo, assim, sempre um campo 
potencial a ser percorrido. Parte dessas possibilidades será conquistada através de uma 
experimentação material. Nela, valem as tentativas de encaixes, as combinações fortuitas, o 
improviso que se dá no próprio ato de tatear uma coisa e outra. 

No âmbito da vida prática, a colagem se integra aos trabalhos artesanais. Sua 
estrutura associativa nos chama para outras práticas como a da sucata e a da gambiarra. 
Cada uma delas possui um significado diferente, mas, em sua prática, todas cerceiam a ideia 
de colagem: 

 

Podemos exemplificar 
o termo gambiarra 
através do trabalho do 
artista brasileiro Cao 
Guimarães (Fig. 1 e Fig. 
2) chamado Mosaico 
de fotografias da série 
Gambiarras – 2008. Nessa 
série de 45 fotografias, 
o artista Cao Guimarães 
cataloga diversas soluções 
improvisadas para o uso 
dos objetos. 

“Gambiarra: (...) 3.Popular Solução improvisada para um problema.”2

“Sucata: (...) 2.Coisas (geralmente de metal) rejeitadas ou jogadas no lixo que 
podem ser reaproveitadas em trabalhos artísticos, em atividades de reciclagem etc.”1  
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Para o historiador francês Michel de Certeau, a sucata é tida como um exemplo 
de produção popular. Segundo ele, a “cultura popular” se estabelece fundamentalmente 
por “artes de fazer”3 , isto é, práticas que empregam “uma maneira de pensar investida 
numa maneira de agir (...)”4. Como parte das “artes do fazer”, e distinta dos padrões 
estabelecidos, a sucata se constitui como uma atividade através da qual o indivíduo se 
apropria do “espaço organizado pelas técnicas da produção sócio-cultural”, transformando 
e manipulando suas regras segundo interesses e normas particulares:

A gambiarra também é uma prática que se aproxima muito desse pensamento. 
Com grande presença no cotidiano brasileiro, ela é considerada uma arte do improviso. 
A gambiarra estabelece um modo de lidar com as adversidades, subvertendo as funções 
originais dos elementos envolvidos, e muitas vezes das próprias leis (como no caso 
dos gatos de luz, por exemplo), para usá-los em função dos problemas imediatos que a 
realidade coloca. 

As práticas da sucata e da gambiarra nos chamam ainda para outra forma de 
atividade, classificada por Lévi-Strauss como “ciência primeira”6 , e designada como 
bricolage7 . Para o antropólogo e filósofo francês, o bricoleur é aquele que trabalha com 
as próprias mãos, realizando uma variedade de tarefas. Buscando solucionar problemas, 
ele utiliza dos meios mais imediatos. Seu conjunto de instrumentos é limitado e não se 
determina por um projeto específico. Nele, o que define a existência de um elemento 
é o juízo de que tal artefato pode servir em algum momento - atitude de coleta e 
armazenamento. Desta forma, nenhum componente se restringirá a uma função específica, 
servindo para diversos casos. O bricoleur trabalha, assim, com uma memória do que esses 
utensílios podem realizar. 

Nessas imagens, vemos 
como o pensamento 
associativo da colagem 
paira por várias áreas de 
pensamento, como a do 
artesanato, a da reciclagem 
e a do designe. Acima, 
vemos lustres cujo designe 
simula objetos reciclados, 
mas que, no entanto, são 
objetos novos. Logo abaixo, 
um exemplo de trabalho 
artesanal que utiliza a 
sucata como matéria-
prima.  

“O mecanismo 
da gambiarra (...) 

tem um acento 
político além do 

estético.” 
(LAGNADO, http://p.

php.uol.com.br/
tropico/html/

textos/1693,1.shl)

“Longe de ser uma regressão para unidades artesanais ou 
individuais de produção, o trabalho com sucata reintroduz no espaço 

industrial (ou seja, na ordem vigente) as táticas “populares” de outrora 
ou de outros espaços. (...) A ordem efetiva das coisas é justamente 

aquilo que as táticas “populares” desviam para fins próprios, sem a 
ilusão que mude proximamente.”5Fig. 4 – Luminárias novas 

com design de recicladas
Fig. 3 – Objeto de decoração 
feito com ferro velho
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Assim, para Lévi-Strauss, o instrumental do bricoleur: 

Ao se deparar com um problema, o bricoleur retorna a seu conjunto de utensílios, 
sem criar algo novo e específico para o caso. Através do conjunto, ele visualiza e 
experimenta uma série de relações antes de chegar à escolha da mais adequada. Assim se 
caracteriza sua ação.

Ao que nos parece, todas essas práticas - sucata, gambiarra e bricolagem 
- se estabelecem como uma experiência de colagem. Através de uma ação que tem 
como base a memória (o armazenamento) e a experimentação tátil, os dados em questão 
são articulados e rearticulados. Os instrumentos usados foram retirados de suas situações 
específicas para servirem a qualquer situação. Tais utensílios são recortados e colados em 
outras realidades. 

No âmbito das artes, a colagem foi um procedimento incorporado às técnicas 
artísticas logo no início do século XX, com o cubismo. O procedimento cubista, na 
busca de alternativas que o desviassem da perspectiva renascentista, começou a tratar 
a tela (assim como a escultura) em sua espacialidade real. Isto quer dizer que o plano 
pictórico deixou de ser uma janela para além da qual se constrói uma realidade, para além 
da qual se representa o mundo. Longe dos efeitos ilusórios, desejava-se ressaltar a própria 
materialidade do quadro. 

Ao trazer para a superfície da tela elementos da realidade (como pedaços de papel, 
recortes de jornal, papéis imitando veios da madeira, objetos etc), os artistas cubistas 

Em sua prática, ele cria relações, associações diversas, tanto entre o conjunto pré-determinado e fechado 
de instrumentos, quanto entre este e o problema em questão. Os mesmos materiais podem solucioná-lo de 
diversas maneiras. Isso só vai depender da forma como forem feitas as associações.

“(..)é o resultado contingente de todas as oportunidades que se apresentaram para 
renovar e enriquecer o estoque ou para mantê-lo com os resíduos de construções e destruições 
anteriores.(...) Tais elementos são, portanto, semiparticularizados: suficientemente para que o 
bricoleur  não tenha necessidade do equipamento e do saber de todos os elementos do corpus, 
mas não o bastante para que cada elemento se restrinja a um emprego exato e determinado. 
Cada elemento representa um conjunto de relações ao mesmo tempo concretas e virtuais: são 
operações, porém, utilizáveis em função de quaisquer operações dentro de um tipo.” 8

Fig. 5 – Banheira reciclada
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ampliaram as fronteiras do universo da pintura. O novo procedimento, inaugurado 
por Braque e seguido por Picasso, teve forte impacto dentro das vanguardas históricas, 
representando um período de ruptura no qual pintura e escultura começam a se entrelaçar. 

Para a crítica e teórica de arte norte-americana Rosalind Krauss, os fragmentos 
de artefatos extra-artísticos usados nas colagens cubistas funcionam como signos 
autônomos. Como tais, estes elementos perdem suas funções de referenciar e representar 
seus objetos de origem. A junção desses fragmentos nas colagens resulta numa pluralidade 
de vozes, numa polifonia que Krauss qualifica como a “circulação do signos”9. Para ela:

Krauss relaciona o procedimento da colagem com diversas mudanças que 
aconteceram na mesma época em outras áreas do conhecimento, como na literatura e na 
economia (com a mudança da utilização do ouro para o papel moeda). 

Os princípios de composição da colagem tiveram outras expressões dentro dos 
movimentos de vanguarda.11 Com o Dadaísmo e o Surrealismo, por exemplo, a ideia de 
colagem recebeu a propriedade da associação de elementos díspares. De um modo geral, 
esta se colocou de forma tão veemente que muitas vezes o próprio termo colagem é usado 
como sinônimo de união de elementos desconexos.

Observa-se então que, neste momento, os objetos reais são incorporados ao 
processo artístico, sendo considerados em sua materialidade, para auxiliar a criação 
de novos procedimentos técnicos. 

 Percorrendo ainda o âmbito da arte, para além dessa dimensão da colagem que 
lida com as transformações da matéria, há uma outra que parece transitar pelo próprio 
conceito de colagem. 

Quando um objeto é retirado de seu contexto usual e levado para outro contexto, o 
contexto da arte, ele não deixa de estar sendo colado em outro âmbito. Todo objeto possui 
uma definição. Através dela podemos estabelecer sua utilidade, seu uso, suas relações, e, 

“a colagem 
é o encontro 

de realidades 
distintas em um 

plano estranho a 
ambas.”

Max Ernest

Krauss encontra em 
um ensaio de Simmel 
um comentário 
fortuito sobre as 
colagens de Picasso. 
Para ela, Simmel 
projeta um espaço 
social no qual: “ (...)
os símbolos circulam 
incessantemente como 
fragmentos leves de 
uma conversa ágil e 
inteligente, destituídos 
de conteúdo prático 
– o conteúdo 
de informações, 
discussões, negócios 
– e assumindo como 
seu conteúdo o 
próprio jogo funcional 
da conversa, dotada 
de uma jocosidade 
que se manifesta na 
velocidade e na leveza 
com que seu objeto 
muda de momento 
para momento, dando 
a seus tópicos um 
caráter intercambiável, 
casual.”
(1910 apud KRAUSS, 
2006,p.76) 

“É essa agitação de significantes que se reformam em relação uns com 
os outros e reorganizam seu significado aparentemente a partir do nada, 
numa disjunção quase mágica da realidade, essa manipulação no âmbito da 
estrutura, também pode ser apreciada (...) no âmbito da representação textual 
da “voz”.10 
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por conseguinte, os possíveis lugares aos quais ele está associado. Se o retiramos de seus 
prováveis contextos, perdemos sua dimensão útil, e, consequentemente, seu sentido. Deste 
modo, o que se corta, primeiramente, ao tirar um objeto de seu contexto, é sua 
própria definição. Modifica-se a relação entre significante e significado12. O objeto deixa 
de reportar-se à sua definição primeira, ganhando uma nova. Vemos, então, que aqui não se 
trata mais de uma colagem de elementos materiais, mas sim de elementos conceituais. 
Poderíamos dizer que estamos lidando com uma espécie de “colagem semântica”, cuja 
obra inaugural seria o ready-made de Marcel Duchamp. 

O termo ready-made designa objetos do cotidiano que, deslocados da esfera 
mundana para o domínio da arte, adquirem um coeficiente artístico sem passar por 
algum procedimento, sendo apenas envolvidos por outra definição. Considerado como 
a obra paradigmática de Duchamp, a partir dele, o que entra em questão é outro modo 
de compreender e pensar a arte. Depois de ter passado pelos procedimentos, Duchamp 
descobriu que, independentemente do artista e da obra, há uma instituição Arte com ‘a’ 
maiúsculo (como ele dizia) que estabelece os valores artísticos, sem a qual nenhum artista 
ou obra teriam reconhecimento. 

O ready-made marca a incorporação de objetos do cotidiano ao processo artístico, 
prática que posteriormente ficou conhecida como apropriação. A apropriação surgiu 
como um procedimento artístico que colocava em pauta questões como originalidade, 
autenticidade e autoria da obra de arte, discutindo a natureza da arte e de sua definição. 

A entrada do objeto do cotidiano na arte oferece um novo contorno ao processo 
criativo de uma forma geral. Com o ready-made, o objeto é incorporado à criação artística 
não mais por sua fisicalidade, mas por sua representação, o que passa a ser abordado, 
desde então, são seus dados simbólicos e semânticos. 

Na década de 1960, a obra de Duchamp desponta no cenário das artes num 
forte processo de revalorização, influência que foi crescendo desde então. Hoje, 
Marcel Duchamp é uma figura presente no repertório de referências dos artistas da 
contemporaneidade.

Para Nicolas Bourriaud, a apropriação é a primeira etapa da pós-produção, 
tendência da arte que vimos na introdução. Em sua visão, apesar de a apropriação ter bases 

Em 1960, um dos 
movimentos que retoma 
a influência duchampiana 
e dadaísta é o Nouveau 
Réalisme. Nele, a 
apropriação se coloca 
novamente como recusa da 
técnica. Para o historiador da 
arte Giulio Carlo Argan, neste 
momento, o que se recusa 
é a forma de organização da 
sociedade industrial - que 
embasa sua ação no projeto. 
Em contrapartida a esse 
funcionamento, propor-se-
ia “ (...) uma técnica não-
projetual, que consiste em 
tomar e utilizar coisas ou 
imagens que fazem parte do 
contexto social, do ambiente. 
É a técnica que Lévi-Strauss, 
do ponto de vista da 
antropologia cultural, chama 
de bricolage: a do primitivo 
que vive da coleta. (...)” 
(ARGAN, 1995, p.558.). O que se 
coleta e acumula, a partir de 
então, são os excessos das 
sociedades industrializadas – 
seja de objetos físicos ou de 
imagens. Como reflexo dessa 
sociedade, muitos trabalhos 
passam a lidar com a ideia 
de acúmulo.

Dentro do quadro 
contemporâneo da 
arte, Argan, junto a 

outros historiadores, 
aproxima 

determinados 
trabalhos artísticos à 
prática do bricoleur. 

Essa analogia 
aponta para outras 

formas de lidar 
com o objeto na 

arte. Como Argan 
mesmo observa  

(citando Pierre 
Restany), acumular 

certa quantidade 
de objetos iguais 

marca um processo 
diferente do de 
trabalhar com o 

objeto em sua 
unicidade - assim 

como com o objeto 
desmembrado, 
quebrado, etc.
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históricas, o ready-made:
“representa uma primeira manifestação conceitualizada, pensada em 

relação à história da arte: Quando Duchamp expõe um objeto manufaturado (...) 
como obra do espírito,(...) afirma que o ato de escolher é suficiente para fundar a 
operação artística, tal como o ato de fabricar, pintar ou esculpir: “atribuir uma nova 
ideia” a um objeto é, em si, uma produção. Desse modo, Duchamp completa a 
definição do termo: criar é inserir um objeto num novo enredo, considera-o como 
um personagem numa narrativa.”13

Nesse sentido, o artista interfere em narrativas já existentes, criando suas próprias 
relações e narrativas, que estão abertas a outras interferências. O ciclo de contribuições fica 
aberto para que outros (sujeito/observador/expectador) tenham possibilidade de criar suas 
próprias analogias. 

Cabe ainda ressaltar que, desde os primórdios da apropriação, a lista de elementos 
passíveis a serem apropriados pela prática artística não se limita mais à definição de objeto, 
abarcando qualquer coisa do cotidiano – luz, som, etc. Sendo assim, as reflexões feitas 
sobre o uso do objeto cotidiano na arte, podem ser deslocadas, de formas diferentes, para a 
análise dos outros elementos, pois tudo o que está a nossa volta possui uma representação, 
dentro da qual a arte vai entrar e interferir.   

Hoje: “A pergunta 
artística não é mais: 
“o que fazer de 
novidade?”, e sim: 
“o que fazer com 
isso?”. Dito em outros 
termos: como produzir 
singularidades, como 
elaborar sentidos a 
partir dessa massa 
caótica de objetos, 
de nomes próprios 
e de referências que 
constituem nosso 
cotidiano?”
(BOURRIAUD, 2009,p.13)

Vimos então que, depois do ready-made, os procedimentos artísticos que tangenciam o conceito de colagem 
operam através de um conjunto instrumental que é físico, conceitual e simbólico. Se pensarmos na 
arte atual, podemos dizer que todas essas instâncias se unem no processo de trabalho.  

Dito isto, neste capítulo, vimos que a colagem (recortar e colar) é um procedimento comum que, dentro das 
práticas cotidianas, remete-nos aos trabalhos artesanais, à sucata, à gambiarra e ao pensamento do bricoleur. 
Como procedimento artístico, ela representou o desejo de trabalhar com os dados mundanos. Porém, a entrada 
desses elementos na

Observamos, então, que os elementos do cotidiano são deslocados de seu contexto usual, sendo de 
diversas maneiras (re)significados pela prática artística: ora eles são envolvidos por outro pensamento, sem 
passar por alguma interferência física, ora são tidos como referencial para a produção de objetos similares, 
ora são manipulados, quebrados e rearticulados, enfileirados ou dispostos em vitrines. Enfim, as formas de 

trabalhar com esses elementos são infinitas. 
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encaixar

obra de arte não veio sem consequências, pois os objetos do cotidiano, assim como 
seus outros elementos, carregam consigo seus traços mundanos mesmo quando deslocados 
de seu contexto. A partir do ready-made, além do conteúdo material do objeto, seus dados 
semânticos e simbólicos passam a ser incluídos no conjunto de ferramentas do processo 
artístico. Referimo-nos a ele como um procedimento que tangencia o conceito de colagem. 
Os subsídios materiais e imateriais, pormenorizados até aqui, caracterizam o “conjunto 
instrumental”14 do  artista hoje. O trabalho com o objeto cotidiano na arte se determina, 
então, nas diversas relações, associações, entre esses elementos e entre eles e o meio. 
Apresenta-se, então, com essa argumentação, um campo referencial geral para os trabalhos 
que lidam com a ideia de colagem na atualidade. 

Encaixar significa: “Fixar-se (uma peça) em outra de modo a haver um ajuste 
perfeito.”15 Por seu potencial de unir partes, aqui, o gesto de encaixar é tomado como 
um procedimento de colagem, ou um primeiro fazer de nosso trabalho. 

O primeiro conjunto de trabalhos que segue surge da relação associativa entre duas 
instâncias cotidianas: a dos brinquedos infantis de encaixe e a das embalagens de produtos 
de consumo doméstico. 

Os brinquedos de encaixe fazem parte de uma memória infantil que é ao mesmo 
tempo particular e coletiva – pois presentes no aprendizado de toda criança. Lembremos 
novamente que, desde o século XIX, os brinquedos são considerados como auxiliares no 
processo de desenvolvimento humano. Um dos pioneiros na valorização do brinquedo, e 
criador do brinquedo construtivo, foi o pedagogo alemão Friedrich Fröbel, fundador do 
primeiro jardim de infância. Segundo Lígia Mefano, para Fröbel: “A criança se expressaria 
através das atividades de percepção sensorial, da linguagem, e o brinquedo seria um 
instrumento dessas atividades. (...) Como desdobramento da importância que deu aos 
brinquedos, Fröbel criou jogos de construção, que introduziu nos jardins de infância para 
serem usados como suporte pedagógico.”16 Posteriormente, seus brinquedos construtivos 
foram produzidos industrialmente. 



Hoje, a função didática desses brinquedos vem ressaltada em suas próprias  
embalagens. Conforme a embalagem de um dos brinquedos de encaixe atuais, eles 
possibilitam “o desenvolvimento do pensamento lógico, da imaginação, da criatividade, das 
noções espaciais, das relações parte-todo/ todo-parte, coordenação motora”.17 

Os brinquedos construtivos de encaixe são destinados a crianças de faixas etárias 
específicas, sendo de uso individual ou coletivo.  Constituídos por uma grande quantidade 
de peças, devem ser manuseados durante o jogo. Parte de seu conteúdo didático está nos 
diversos formatos, cores e desenhos, que podem ser combinados e recombinados de várias 
formas num tipo de pensamento associativo. Quanto maiores forem as possibilidades de 
criação, mais atraente o brinquedo. 

Independentemente de seus formatos e cores, o princípio do brinquedo de encaixe 
é sempre o mesmo: a união de peças para uma construção espacial determinada ou não. 
Devido ao objetivo construtivo e criativo, grande parte destes brinquedos se constituem 
como sistemas abertos de encaixe, onde haverá sempre áreas de encaixe para outras peças, 
o que significa que o jogo nunca se fecha. 

Por sua vez, as embalagens de produtos remetem às esferas do útil e do 
consumo, mais especificamente ao campo da higiene, da saúde e da alimentação. 
Estando no domínio do consumo, normalmente, muitos dos recipientes que abrigam 
produtos de higiene e de alimentação possuem cores intensas e atraentes.  Já os produtos 
farmacêuticos, trabalham com certa neutralidade, e por vezes com uma assepsia estética. 
Além de suas cores, outra estratégia de venda está presente nos diversos formatos das 
embalagens. Muitas dessas silhuetas identificam diretamente o conteúdo do produto em 
questão. Certamente, as imagens de embalagens que apresentamos aqui não precisam de 
nenhuma legenda, pois através de seus perfis já podemos identificar os tipos de produtos 
que representam e, às vezes, até mesmo suas marcas.  Por serem objetos de uso diário, 
estas embalagens são de rápido descarte, e entram hoje para a lista de objetos passíveis à 
reciclagem.  
 
 

(acima de cima para baixo)
Fig. 6 e Fig. 7 – Exemplos de brinquedo de encaixe

(à esquerda de cima para baixo)
Fig. 8- embalagens de produtos de limpeza

Fig. 9 – embalagens de produtos de higiene pessoal
Fig. 10 – embalagens de remédio 
Fig. 11 – embalagens de remédio
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Independentemente dessas características, a função primordial da embalagem é 
guardar e proteger seu conteúdo interno – o que institui uma relação entre interior e 
exterior. Essas embalagens são constituídas por duas partes, corpo e tampa. A 
primeira armazena os produtos, enquanto a segunda os fecha. Essas duas partes se 
unem através de um sistema de encaixe, que, muitas vezes, é a rosca. Para se chegar ao 
produto, esse objeto deve ser manuseado. Através do enroscar, as duas partes se juntam 
(ou se separam) e se transformam em um único objeto. Um só elemento fechado em si.

Para ambos os casos, apresentamos algumas das propriedades mais evidentes que 
qualificam tais objetos no âmbito social. Dito isto, vemos que essas duas instâncias, a do 
brinquedo e a da embalagem, representam objetos táteis cujo funcionamento comum está 
no encaixe.  

Atualmente, os brinquedos fazem parte de uma paisagem de objetos projetados  por 
designers, ofício que tem por base: 

Se levarmos esse pensamento para o caso das peças de brinquedo de encaixe, 
devemos ponderar primeiramente a função do jogo ao qual elas servem – por exemplo, se 
o brinquedo terá uma forma final definida ou não. De acordo com essa função, podemos 
considerar os tipos de encaixe e suas facilidades ou dificuldades de manuseio. Esses e 
outros aspectos dessa projeção têm por finalidade tornar os jogos infantis acessíveis às 
diferentes faixas etárias da criança, fazendo com que as peças tenham certa transparência 
de montagem. 

Ao relacionar os sistemas de encaixe do brinquedo e da embalagem, 
criamos  peças19  de encaixe através das embalagens de produtos. As peças são criadas 
aleatoriamente através da colagem da tampa no corpo (como podemos ver na 
imagem). Porém, sem a etapa do projeto das peças, há uma quebra na dimensão inteligível 

“os aspectos culturais ligados ao comportamento humano, os aspectos 
semióticos, semânticos e psicológicos (cognitivos, psicológicos e subjetivos). 
Para o designer, o usuário é a referência do processo de desenvolvimento 
do produto. A adequação ergonômica, as possibilidades de interação, as nor-
mas de segurança que vai adotar, a planilha que resulte em um preço viável para 
comercialização do produto e a correta interpretação e tradução dos desejos e 
anseios do usuário passam a ser da maior relevância.”18
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do jogo, há uma quebra com a transparência do ato de montar. Não se sabe como se dará 
a montagem, nem como as peças irão reagir aos encaixes. Deslocamo-nos assim para um 
campo construtivo desconhecido.  

A relação com as probabilidades de criação, com os caminhos possíveis, com o 
fazer e o desfazer, necessário para que o jogo continue, faz parte dos elementos lúdicos do 
trabalho. Quando montado, o conjunto assume uma forma que faz com que o espaço ao 
em torno participe. Ele se precipita fisicamente - e potencialmente - no ambiente, estando, 
portanto, localizado em um hiato entre instalação e objeto.  

   Explorando o potencial poético conceitual do sistema de encaixe das embalagens, foram elaboradas peças 
que, ao serem encaixadas arbitrariamente umas nas outras, formam um conjunto de resultado diverso a 
cada montagem. No processo de montar, é como se as peças tivessem um funcionamento próprio que é descoberto 
no momento, como num jogo cujas regras são reveladas no processo. Pelo próprio caráter das peças, a montagem 
envolve um vaivém de tensões que se deslocam entre instabilidade/estabilidade, imprevisto/controle, 
sendo que o conjunto final alcança uma espécie de equilíbrio instável. Levando em conta que o fazer é essencial 
para a compreensão do trabalho, em determinadas situações, esse vaivém de tensões é trazido à tona através de uma 

Nesse jogo, a finalidade é a própria montagem. Não há um objetivo final, uma 
forma à qual se queira chegar. É o próprio jogar e descobrir que interessam. Estando sempre 
com partes de encaixe em aberto, o conjunto sugere uma expansão espacial em potencial. Nessa 
espécie de jogo sem fim, de algo que se prolifera, o conjunto oferece a noção de acúmulo. 
Neste caso, o jogo vem enfatizar uma característica inerente ao material, um acúmulo 
sem fim de objetos que foram descartados. Como vimos, por serem objetos rapidamente 
descartáveis, essas embalagens nos levam à ideia de acúmulo e, por sua vez, de reciclagem. 

Os diversos objetos envolvidos no trabalho - potes de vidro farmacêutico, potes de vidro alimentícios, 
potes de plástico/pet, cartão de caixas-de-fósforos, bolas de encher – contribuem para seu desenvolvimento, 
determinando algumas regras de construção e contagiando a percepção geral de cada conjunto. Seja por suas 
características materiais, seja por suas características simbólicas, cada um sinaliza para certos padrões. Cada um constrói 
um sistema poético peculiar, pedindo uma forma, uma estrutura ou um procedimento de trabalho diferente. 

Fig. 12 –  Sem título, 2011
Processo de montagem
Leandra Espírito Santo
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 “(...) cada 
materialidade 
abrange certas 
possibilidades 
de ação e 
outras tantas 
impossibilidades. 
Se as vemos 
como limitadoras 
para o curso 
criador, devem 
ser reconhecidas 
também como 
orientadoras, 
pois dentro das 
delimitações, 
através delas, 
é que surgem 
sugestões para 
se prosseguir um 
trabalho e mesmo 
ampliá-lo em 
direções novas.” 
(OSTROWER, 1978, 
p.32)

Fig. 13 - Sem título (2010) 
Leandra Espírito Santo

Fig. 14 - Puxadinho (2010) 
Leandra Espírito Santo
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Fig. 15 - Plasticombo, 2010
Exposição Prêmio EDP nas Artes –

Instituto Tomie Ohtake
Leandra Espírito Santo
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Fig. 16 - Plasticombo (montagem/performance) 

Exposição Cadê a arte que estava aqui? - UERJ 2010
Leandra Espírito Santo
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Fig. 17 – (acima) Ferramentas criadas 
para corte de embalagem de plástico.

Fig. 18 – (ao lado) Ferramenta criada 
para colagem de vidro farmacêutico.
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Tudo isso dito, podemos afirmar então que brinquedos e embalagens são objetos 
cotidianos, pois que presentes em nosso dia-a-dia. No caso do brinquedo, mesmo que não 
sejamos criança, ele é um objeto que se encontra à nossa volta, passamos por ele nas ruas, 
ou nas lojas etc. Apropriados da realidade de suas definições constantes, nesse trabalho, 
suas características foram misturadas para a composição de peças de um outro brincar. 
O procedimento para a feitura das peças, artesanal e precário (dada sua incerteza), é o da 
colagem de corpo e tampa, realizado repetidas vezes para concretização das diversas peças 
necessárias para o tipo de jogo. Esses dois primeiros fatores, o deslocamento de um objeto 
de seu uso comum e a utilização de um fazer precário (não projetado para essa situação), 
fazem com que relacionemos este trabalho às práticas da sucata, da gambiarra e do bricoleur.  

Quanto aos fazeres do trabalho, aqui, estão associados tanto à feitura das peças do 
jogo, quanto à ação de encaixar. Ambos os fazeres se configuram como atos repetitivos, 
todavia, o primeiro nos leva à ideia da técnica, da artesania manual, enquanto o segundo a 
um dado performativo do trabalho – que vai se configurando através da ação repetitiva de 
encaixar. 

Com relação à artesania precária da técnica de colagem, sua repetição nos leva 
a ideia do trabalho manual mecânico, que poderia estar entre o alienante e o meditativo. 
Como uma observação sobre o processo artístico, essa necessidade da repetição de um 
fazer para produção das peças fez com que ferramentas específicas fossem projetadas para 
realização do trabalho. 

Se pensarmos na repetição do ato de encaixar como procedimento construtivo 
do trabalho, podemos ponderar esse repetitivo como um fator de composição que, 
dentro da arte, seria considerado um procedimento minimalista. Nesse sentido, 
podemos recorrer às reflexões de Rosalind Krauss sobre a repetição e o minimalismo. Para 
a crítica, no uso de elementos provindos do circuito industrial, os minimalistas avaliavam 
antes suas decorrências estruturais às temáticas: “(...) Sua prática consistia em explorar 
a ideia do ready-made de uma forma bem menos anedótica do que os artistas pop (...)”20. 
Em seus procedimentos, os minimalistas adotavam a repetição ou a progressão como 
forma de composição, pois desprovida de pontos hierarquizados (reflexão que caberia 
ao trabalho em questão). Por outro lado, podemos pensar nesse mesmo ato repetitivo de 
encaixar fazendo referência ao ato da criança que deseja fazer repetidas vezes a mesma 
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Fig. 19 – (ao lado) Flirt, Liebe usw. 1984-85
Peter Fischli & David Weiss

Fig. 20 –(alto à esquerda) Outlaws, 1984
Peter Fischli and David Weiss

Fig. 21 – (acima e à direita) The First Blush of Morning
from the Equilibres series, 1984
Peter Fischli & David Weiss

Fig. 22 – (alto no meio) Equilibres 01
Peter Fischli and David Weiss
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coisa, pois, segundo Benjamim: “Sabemos que a repetição é para a criança a essência 
da brincadeira, que nada lhe dá tanto prazer como “brincar outra vez”. (...) Não se trata 
apenas de assenhorar-se de experiências terríveis e primordiais pelo amortecimento gradual 
(...); trata-se também de saborear repetidamente, do modo mais intenso, as mesmas vitórias 
e triunfos. O adulto alivia seu coração do medo e goza duplamente sua felicidade quando 
narra sua experiência. A criança recria essa experiência, começa sempre tudo de novo, 
desde o início.”21 

 Unindo o fator artesanal precário ao material usado, essa prática se assemelha à 
prática do artesanato popular e da reciclagem com elementos descartáveis, o que faz com 
que o trabalho esteja num limítrofe entre artesanato e arte, ou que seja as duas coisas ao 
mesmo tempo, dependendo do ponto de referência. Essa fronteira tênue cria um campo 
para diversas leituras do trabalho, podendo ele ser considerado desde “a árvore de natal” 
até o objeto ready-made construtivo aleatório e precário.  

De forma direta ou indireta, específica ou tangencial, outros artistas poderiam entrar 
como referência desse rumo de questões discutidas. 

  Em muitos dos trabalhos do artista brasileiro Barrão, a colagem é um 
procedimento evidente em todos os aspectos até aqui descritos. Neles, vemos objetos 
domésticos antigos fragmentados e reunidos através da colagem física. A repetição 
da ação de quebrar e colar, assim como dos elementos que se unem, aparece como 
procedimento que nos remete à ideia de acúmulo. Barrão lida de forma veemente com os 
dados simbólicos do objeto. O acúmulo presente em seus trabalhos pode nos levar tanto 
à sociedade de consumo, quanto ao acúmulo de memórias provindas do tipo de material 
antigo usado: 

“A obra de Barrão orienta-se pela lógica da bricolagem: trata-se do reaproveitamento de 
restos e sucatas, conferindo-lhes novos sentidos. (...) Diante dos resultados dessas operações 
de encaixe e desencaixe, não há como deixar de perceber a crítica implícita à sociedade 
contemporânea. O riso primeiro, inevitável, dá lugar, em seguida, a certa melancolia provocada 
pela identificação das peças desgastadas, parte de um mundo familiar, não tão distante, mas já 
completamente passado, morto.”22

Fig. 23 - Casulo ram (2012) 
Barrão
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Fig. 24 – (acima) Bengalas, 2010
Alexandre da Cunha

Fig. 25 – (abaixo) 
Alexandre da Cunha
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De forma diversa, no processo de outro artista brasileiro contemporâneo, 
há a prevalência dos aspectos mais conceituais dos procedimentos que tangenciam 
a colagem. José Damasceno, em alguns de seus trabalhos, faz uso de materiais pré-
fabricados e objetos retirados de seu uso cotidiano. Em trabalhos como Elemento 
Cifrado Subitamente Revelado (1988), no qual são colados tripés de partituras formando 
um objeto tridimensional, o artista demonstra um processo construtivo que estabelece 
relações entre o pensamento e a constituição formal da obra. Nessa espécie de sistema 
que alia pensamento e forma, o resultado formal fica entre o orgânico e o racional. 
Esse processo construtivo aparece em outros trabalhos e demonstra não uma forma de 
pensar diretamente o objeto do cotidiano, mas uma forma de pensar o próprio cotidiano. 
Falando sobre suas instalações para a 25ª Bienal de São Paulo (2002), Damasceno explica 
que elas “(...) criam um ambiente comum. E elas criam uma atmosfera, um espaço onde 
seja possível visualizar sistemas que estão entre nós, que nos pertencem, mas que nós 
não estamos diretamente ligados, nós não vemos eles.” 23 Gerardo Mosquera, crítico e 
historiador da arte, complementa esse pensamento evidenciando, no artista, esta forma de 
perceber a realidade que avalia variados pontos de vista: 

 innumerables estratos, dimensiones, densidades y porosidades de toda índole. Para el 
artista se trata de una constelación de universos disímiles, de una inabarcable red de 
canales de gran complejidad estructural, que se mueven y transforman de acuerdo con otro  
universo vastísimo, el de los diferentes puntos de vista desde los cuales la abordamos.”24 

“Damasceno ha insistido en que lo que llamamos ‘realidad’ es un tejido de

Fig. 26 - Elemento Cifrado Subitamente 
Revelado, 1988  
José Damasceno
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nodarNodar significa: “Atar, prender, segurar com nó.” 25 Também por seu potencial 
de unir partes, aqui, esse outro gesto é tomado como um procedimento de colagem, ou 
um outro fazer de nosso trabalho. 

O procedimento da colagem se apresenta em outros termos na instalação Embola 
(2011). O trabalho também surge de uma associação de dois objetos que derivam de 
instâncias diversas do cotidiano: o balão de látex e as pérolas de isopor. Estes objetos 
precisam de outros elementos para tomarem forma. Um funciona como recipiente, é uma 
estrutura que deve ser preenchida para ganhar forma. Outro é um item de preenchimento 
que oferece forma a algo, mas sozinho se dissipa. O que os dois objetos possuem em 
comum são estas funções inversas. Porém, sua associação atípica se deve ao fato de um não 
ter por função completar o outro. 

O balão de látex é normalmente preenchido com ar. As pérolas de isopor, por 
sua vez, são usadas habitualmente como preenchimento de estofados. O primeiro alude 
a festas e comemorações, o segundo a decoração de interiores. Ambos são elementos 
familiares, muito próximos de nossa vivência. Fixados em nossa memória e em nossas 
referências, possuem padrões demarcados. 

Dessa união atípica surge um objeto independente, um terceiro elemento que é 
estranho à lembrança, dado não possuirmos sua referência visual. Este objeto resultante, 
carismático ao tato, foi escolhido como módulo de construção. Sua fina película de látex 
deixa transparecer o conteúdo interno, criando uma relação entre interior e exterior. Seu 
conteúdo transbordante sugere a ideia de proliferação. Diversamente aos outros trabalhos, 
esta união camufla momentaneamente as origens dos objetos - que, no, caso dos trabalhos 
de encaixe, eram imediatamente reconhecidas. Da mesma forma, o trabalho ganha uma 
dimensão mais narrativa.

O resultado da união repetitiva de balões preenchidos com bolinhas de isopor é 
a impressão de um organismo vivo que se prolifera pelo ambiente, precipitando-se no 
espaço. Novamente, é a repetição de uma mesma ação (o nodar) e de um mesmo elemento 
(o balão preenchido) que se define como procedimento construtivo. A união modular aqui 
se dá através dos nós. Neste caso, são eles que se apresentam como os instrumentos de 
colagem.  
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Fig. 27 - Embola (2012) 
Leandra Espírito Santo

SARP Ribeirão Preto
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Fig. 28 - Embola (2012) 
Leandra Espírito Santo

SARP Ribeirão Preto
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Ao explorar a ideia de proliferação sugerida em cada balão, o pensamento instalativo 
vem reforçar uma narrativa inata do objeto. Os balões parecem caminhar e se acumular 
pelo espaço, tendo como resultado desenhos semelhantes a elementos naturais – como 
ervas daninhas, estalactites, micro-organismos. No espaço, aquela relação entre interior 
e exterior, antes observada em cada balão, é refletida para o ambiente. É como se esse 
organismo estivesse se proliferando de algum lugar interno que não vemos, mas que 
imaginamos. A essa proliferação sem limites é permitido expandir-se, numa espécie de 
expansão em potencial. O processo construtivo, assim como as características do material, 
parecem resistir ao olhar que enrijece a forma. Por essa propriedade da forma, que se 
encontra em potencial expansão, poderíamos dizer que este trabalho carrega uma marca 
do informe, noção desenvolvida por Yve-Alain Bois e Rosalind Krauss no catálogo da 
exposição L’Informe: Mode d’emploi.26

Como dito, o pensamento instalativo reforça a narrativa de proliferação do objeto, 
não havendo um espaço específico para ele. Porém, de acordo com a própria ideia de 
instalação27, a função do espaço não é apenas receptiva. O espaço é elemento ativo, 
constituinte do trabalho, contribuindo de forma definitiva para sua percepção, tanto quanto 
o material e o processo construtivo. Os diversos espaços provocam leituras distintas do 
trabalho. 

Apesar de a conjunção de materiais camuflarem rapidamente suas origens, a 
descoberta não se demora. A curiosidade gerada pelo elemento estranho chama para o 
objeto. O descobrir o material vai acontecendo com a vivência do trabalho e exige que 
todos os sentidos estejam atentos. O cheiro do látex e o apelo ao tato fazem parte dela, 
despertando os sentidos que auxiliam o desvendar do objeto. A descoberta é sempre algo 
de cômico, que remonta ao objeto em sua origem cotidiana. 

Apesar de a instalação já nos levar para outras esferas - devido aos materiais envolvi-
dos - vemos ainda um caminho de pensamento semelhante ao dos outros trabalhos. No 
início, a atitude associativa do bricoleur que, unindo dois objetos distantes, cria um terceiro 
objeto diferenciado de seu corpo instrumental. Os objetos se unem uns aos outros através 
dos nós, sendo estes últimos os meios de colagem. Por fim, o objeto é levado para a esfera 
artística. 

Fig. 29 - (detalhe) Embola (2012) 
Leandra Espírito Santo
SARP Ribeirão Preto
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Mais uma vez podemos trazer artistas que dialogam com as questões levantadas 
sobre colagem, e mais especificamente com as da instalação Embola (2011), como é o 
exemplo da artista norte-americana Tara Donovan. 

Donovan trabalha com materiais descartáveis produzidos em larga escala. Em 
sua lista, encontramos materiais como palitos de dente, copos de plástico, copos de 
isopor, elementos que nos remetem ao consumo de massa e a questões ambientais de 
sustentabilidade.  Em seus trabalhos, a artista opta pela mínima interferência no 
material, utilizando procedimentos simples. Numa primeira instalação, a artista escolhe 
como material o copo de isopor. Aqui, os copos são colados lado a lado gerando uma 
paisagem de proporções monumentais. Uma única forma se inicia ao teto e cresce 
tomando o espaço horizontal e verticalmente em movimento borbulhante. Ligada 
ao universo do natural e orgânico, ela nos remete a paisagens oceânicas. Por essas 
características, foi dito da artista:

Em outra instalação de 2006, Donovan trabalha com o empilhamento de copos 
de plástico – forma mais comum de armazenamento deste material. Através deste ato 
corriqueiro, repetido de forma obsessiva, a artista chega a uma paisagem de características 
também monumentais, sendo que o monumento ao qual se refere é a própria natureza. 
Vemos que aqui é também um gesto simples e cotidiano que se estabelece como 
procedimento para criação artística. 

Esta paisagem de relevo sinuoso, que se espalha pela sala de exposição, oferece-nos a 
impressão de estarmos diante de uma visão aérea de algo distante, distância que é reforçada 
pelo fato de não podermos entrar na instalação, apenas observá-la. Então, por um instante 
saímos da esfera do consumo de massa – à qual o objeto nos remonta – para entrar em 
outra.  É interessante notar que, em ambos os casos, apesar de a monumentalidade dos 
trabalhos nos levar para outra esfera, não perdemos de vista o material. Em meio a essa 
imensidão, os copos nos chamam a atenção e nos retomam sua origem. 

 “In a minimal yet commanding gesture, she shifts attention away 
from the cultural and environmental implications of  consumer goods, 
and summons up the sublime.”28

Fig. 30 – (acima) Sem título (2008)
Tara Donovan

Fig. 31 – (abaixo)  Sem título (2006)
Tara Donovan
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COMO ENCHER BALOES
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anexos: 
preencher e 
cultivar

balão de látex + bolinhas de isopor + funil +colher de pau
Pensando em solucionar essa tarefa, foi elaborada uma ferramenta para a criação de

uma “linha de montagem” para o preenchimento de balões com bolinhas de isopor.

Como dissemos anteriormente, o fazer repetitivo, a necessidade de repetição de um 
mesmo procedimento técnico para manufatura das peças e módulos desses trabalhos fez 
com que fossem criadas ferramentas específicas para cada um. Algumas delas continuaram 
nos bastidores desse processo, e outras se tornaram tema de trabalho, ou trabalhos autôno-
mos. 

Embola é uma instalação que se vale de uma atitude simples: união repetitiva de 
balões preenchidos com bolinhas de isopor. Porém, sua execução é custosa, pois cada 
instalação leva no mínimo 1.000 balões preenchidos. A primeira forma de encher esses 
balões foi manual usando os seguintes componentes:

(...) é importante pensar no ato criador como um processo inferencial, no qual toda 
ação, que dá forma ao novo sistema está relacionada a outras ações de igual relevância, ao se 
pensar o processo como um todo. Sob esse ponto de vista, qualquer momento do processo é 

simultaneamente gerado e gerador. Se o pensamento em criação é relacional, há sempre signos 
prévios e futuros.” (SALLES, 2006, p.152)



Como encher um Balão de látex com Bolinhas de isopor?

Pegue o Balão e o 
Compressor de ar

Encaixe o balão na parte 
inferior do compressor

Depois de encher completamente o balão, esvazie-o, assim, você terá um balão mais flexível

Pegue o funil e encaixe o balão em sua parte inferior Pegue as bolinhas de isopor e jogue-as dentro do funil Com o cabo da colher de pau, empurre as bolinhas para 
dentro do balão

Repita a ação até que todas as bolinhas estejam dentro do balão Depois de cheio, retire o 
balão do funil e dê um nó 
no bico

Aperte o balão espalhando 
suas áreas de tensão

Está pronto seu Balão de 
Látex preenchido com 
bolinhas de isopor

Repita o processo

Procedimento
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Linha de montagem para preenchimento de balões de látex com bolinhas de isopor

1 Relógio

2 Elevador

3 Funil

4 Máquina de Encher

5 Esteira

6 Amarrador

7 Empilhadeira
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Fig. 32 - Cultivando Pedaços de arte, 2013/2014 
Instalação/performance

10º Abre Alas - Gentil Carioca - RJ 
Leandra Espírito Santo  
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Fig. 33 - Cultivando Pedaços de arte, 2013/2014 

Instalação/performance
10º Abre Alas - Gentil Carioca - RJ 

Leandra Espírito Santo  
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Fig. 34 - Cultivando pedaços de arte, 2013
instalação/performance

Leandra Espírito Santo
CasaMata – Rio de Janeiro
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Fig. 35 – Cultivando pedaços de arte , 2013
instalação/perfromance

Leandra Espírito Santo 
CasaMata – Rio de Janeiro
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O papel em branco pode ser também instrumento de outro ato: o dobrar. Através 
de vincos, dobramentos e desdobramentos, converte-se sua superfície bidimensional 
em formas tridimensionais diversas, oferecendo-lhe um outro devir, . As 
dobraduras exigem simetria e precisão. Poderíamos dizer ainda que, em outro nível, 
trabalham com a ideia de concentração e paciência. No Brasil, as dobraduras estão ligadas 
ao universo infantil e lúdico, além de nos remeter à magia e à transformação. A passagem 
do bidimensional para o tridimensional é como um momento mágico.  

, ora repetitivos e ora dissonantes, atos que muitas vezes são difíceis de 
acompanhar e memorizar, . De 
um simples papel podem surgir figuras inimagináveis.  

dobrar e desdobrarPegue uma folha de papel 
retangular e dobre-a ao 
meio. Com a folha dobrada, 
leve uma das pontas, em 
movimento diagonal, até 
o centro do papel e dobre, 
deixando a parte solta da 
folha voltada para baixo. 
Repita o movimento do 
outro lado. Pegue as duas 
partes soltas e dobre-as 
para cima, criando uma 
parte interna. Aperte as 
duas laterais trazendo-
as para baixo e deixando 
duas pontas soltas. Pegue 
uma das pontas e leve-a 
para cima dobrando-a ao 
meio. Repita do outro lado. 
Puxe a parte interna da 
folha abrindo-a ao centro. 
Segurando a parte central, 
pegue as duas partes soltas 
e traga-as para baixo.  A 
parte central irá subir e 
as duas partes laterais 
formarão duas linhas 
paralelas. Abra a parte 
interna da forma até que 
ela se sustente.

O papel, quando abordado em sua materialidade, nos traz a ideia de fragilidade e sutileza.  Esvai-se 
com a água, rasga-se com a pressão, esmaece-se com o tempo, enruga-se ou desfigura-se com facilidade. 

 Tudo que por ele passa deixa sua história registrada 
sem possibilidade de rasura, pois até mesmo ela permanece ali gravada. 

Um papel em branco é um material comum presente em distintos 
ambientes cotidianos. Mais do que um objeto qualquer, é um meio de 
comunicação.  

 Seu futuro, seu devir, muitas vezes, chega através de um 
recado, de um conto, de uma história, de um número, de um desenho, de uma 
pintura, de um poema, de um risco ou de um rabisco. Enfim, frequentemente, 
seu devir provém de um mesmo ato: o ato de traçar, de delinear.  Com o 
auxílio de algum instrumento de fixação e demarcação - lápis, caneta, giz, 
pincel -, essa superfície é carregada de matéria simbólica.  
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Fig. 1 - Projeto Desdobramentos
Sem título, 2012

Leandra Espírito Santo

Fig. 2- Projeto Desdobramentos
Sem título, 2012

Leandra Espírito Santo
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Na cultura japonesa, a dobradura é uma prática tradicional muito disseminada e possui 
caráter simbólico acentuado: 

Apesar de não ser uma atividade tão desenvolvida no Brasil, de uma forma geral, 
aqui as  

.  O barquinho de papel, o avião, o balão, o chapéu, a espada, estão entre as 
dobraduras mais populares que aprendemos quando criança. São dobraduras simples que 
não exigem maestria técnica, como é o caso de muitas dobraduras japonesas. Em função 
da imigração japonesa datada do início do século XX, outras dobraduras foram sendo 
divulgadas aqui, e hoje se veem com frequência dobraduras de tsurus, cisnes, flores, figuras 
geométricas etc. 
 

 

“Goheï é a pronúncia japonesa do caráter chinês e mitegura é a palavra propriamente japonesa 
que designa as dobraduras esotéricas do papel. Essas dobraduras rituais, talvez mágicas, são ao 
mesmo tempo uma oferenda simbólica e o signo da presença do kami (divindade) no santuário. 
Existem vinte formas de dobrar o papel, tendo cada uma significações simbólicas e esotéricas 
e servindo a um treinamento espiritual. Perto dos templos, se vêem montanhas dessas 
dobraduras, que lembram as velas acesas dos santuários cristãos.”1  
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No conjunto de trabalhos apresentados neste capítulo, apropriamo-nos dessa 
atividade que traz em si todo esse contorno, passando pelos simbolismos do papel, do 
ato de dobrar (e de suas várias conotações), das formas que deste ato surgem e de como 
elas se relacionam com o meio.  Durante o processo de trabalho, pretendeu-se explorar 
o potencial destas dobraduras nos âmbitos da performance, da escultura pública e da 
intervenção urbana. 

Logo num primeiro momento, o ato de fazer a dobradura foi tomado como 
 almejando-se experimentar alguns deslocamentos nos planos do gesto e do 

corpo, assim como com aspectos de participação e interação com o público.  

“inverte essa situação: quanto menor o objeto, menos temível parece sua 
totalidade; por ser quantitativamente diminuído, ele nos parece qualitativamente 

simplificado. Mais exatamente, essa transposição quantitativa aumenta e diversifica 
nosso poder sobre um homólogo da coisa; através dela, este pode ser tomado, 

sopesado na mão, apreendido numa só mirada. A boneca da criança não é mais 
um adversário, um rival ou mesmo um interlocutor; nela ou por ela a pessoa 
se transforma em sujeito. Inversamente ao que se passa quando procuramos 

conhecer uma coisa ou um ser em seu tamanho real, com o modelo reduzido o 
conhecimento do todo precede o das partes. E, mesmo que isso seja uma ilusão, a 

razão desse procedimento é criar ou manter essa ilusão, que gratifica a inteligência 
e a sensibilidade de um prazer que, nessa base apenas, já pode ser chamado de 

prazer estético.”2   

Normalmente, . O fazer manual nos remete ao 
controle do gesto, à visibilidade tanto da forma que se está criando, quanto do gesto necessário para se chegar 
a ela.   

Lévi-Strauss faz uma observação sobre os objetos reduzidos em seu tamanho que poderíamos 
aproveitar aqui. Segundo ele, para conhecer o objeto real em sua totalidade, sempre tendemos a 
proceder começando das partes, pois assim, conseguimos apreendê-lo melhor. Quando este objeto está 
em escala menor:
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Fig. 3 - projeto Desdobramentos (2012) 
performance

Leandra Espírito Santo
Exposição Artes e Ofícios 

para todos - SP
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Fig. 4- projeto Desdobramentos (2012) 
performance

Leandra Espírito Santo
Tomada Urbana – Ato V
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O gesto, que antes era visível e controlado, não se restringe mais aos movimentos manuais, 
perpassa por outros membros do corpo, exigindo todo seu envolvimento.  A falta de 
visualização completa do papel, muitas vezes, faz com que se perca a referência do gesto 
necessário para se chegar à dobra. O gesto se torna tateante, vai sendo descoberto.  Outras 
vezes, o ato, antes individual, chama por outros corpos.  A dobra, neste momento, deve 
ser buscada pela articulação entre os corpos e gestos. O que os corpos precisam fazer ao 
mesmo tempo para se chegar à dobra? Não é mais apenas um indivíduo que controla o 
processo. 

Como vemos, aqui,  
. Trata-se de um primeiro  deste conjunto de trabalhos 

que aborda uma técnica e um processual simples, transformando-a em algo novamente 
dispendioso, e, de certa forma, precário, considerando que a grande dobradura se sustenta 
apenas através da dobra do papel. Além da ideia de apropriação de uma atividade e de seus 
aspectos culturais e simbólicos, este trabalho, desde o início, tangencia questões de arte 
processual,  e arte participativa. 

Como curiosidade de processo, em muitos momentos depois da realização da 
 e depois de ter deixado as dobraduras em seus locais determinados, era comum 

se ouvir dizer que a escultura não teria sido feita através do procedimento tradicional, isto 
é, não seria um papel dobrado.  Muitos achavam que se tratava de uma escultura imitando 
uma dobradura. 

 em que o tamanho inicial do papel chega a cinco ou seis 
metros de comprimento,  

.

De maneira semelhante, temos que  que o fazer a dobradura diante do público  
 

 

Voltando à ação da dobra, podemos dizer que dobrar é um ato que pressupõe um fim. É de 
conhecimento comum sua estrutura lógica.  

. Podemos não saber quais são estes passos, porém, por pensamento lógico, ao vermos um papel 
sendo dobrado, imaginamos de antemão que dali sairá alguma figura. Isso quer dizer que este ato gera expectativa, que pode
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Sabemos (ou pelo menos temos noção de) que dobrar significa criar ângulos, vincos, 
pregas, arestas, pontas, mudar de direção etc. Quem já fez qualquer dobradura sabe 
da necessidade de se manter a simetria entre as partes; tem alguma memória visual de 
alguns ângulos, ou figuras geométricas conseguidas através de alguma dobra; sabe da 
importância da precisão no momento de levar uma parte até outra. Se estes são gestos 
impregnados, quando acompanhamos o andamento de uma dobradura, é comum 
que se tenha um ímpeto de supor o que está por vir. Há um desejo de adivinhação 
da forma, de questionamento dos atos e passos. Assim, podemos dizer, que  

 
, que, em alguns 

momentos, torna-se impossível de se realizar individualmente. Neste caso, através 
desta atividade lúdica que pressupõe um outro, a dobradura estaria funcionando como 
um objeto de afeto, um objeto criador de relações. 

ser ainda mais reforçada  quando não se sabe o que está sendo construindo.  Cada passo, cada dobra, vai transformando o 
papel, gerando a curiosidade pelo próximo passo, e consequentemente pela figura final. O observador se questiona o porquê 
destes passos, segue os movimentos, e vai tentando antecipar o passo subsequente e o que dele pode sair.

Quando afirmamos que a dobradura pertence a uma esfera acessível à memória 
coletiva, estamos abordando também a dimensão desse próprio fazer.  

 

 
(como nos diz Agamben3),  o jogo: 

Essa atividade, em nossa cultura, tem uma representação semelhante a do jogo. 

“é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados 
limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas 

absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um 
sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da “vida 

quotidiana”.4  
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peças, em que partes geométricas vão sendo superpostas umas sobre as outras, enquanto a 
forma vai sendo construída passo a passo. A diferença é que, nos jogos de encaixe, tem-se 
uma abertura maior para a criação da forma, enquanto que a dobradura possui um objetivo 
final e um limite mais demarcado de formas. Assim, o primeiro jogo se apresenta como um 
jogo construtivo aberto, enquanto o segundo fechado, pois que possui a finalidade de se 
chegar a uma forma específica. 

“Mesmo o espectador que olha, digamos, uma criança que joga para lá e para 
cá com a bola, não escapa a isso. Quando ele, realmente “vai junto” não se trata 

de outra coisa senão da , da participação interior nesse movimento 
que se repete.(...)Parece-me, portanto, outro aspecto importante que o jogo 

(...) desconheça propriamente a distância entre aquele que joga e aquele que 
se vê colocado frente ao jogo. O espectador é notadamente mais que um mero 

observador que vê o que se passa diante de si; ele é, como alguém que “participa” 
do jogo, uma parte dele.”6  

Segundo Gadamer, o embasamento antropológico de nossa experiência de arte 
tem seu alicerce nos conceitos de “jogo, símbolo e festa”7. Para ele, o  tem um papel 
primordial na vida humana, sendo um 8 que exige sempre um outro 
participante. Além de outros aspectos fundamentais comuns entre arte e jogo, este seria 
um dos essenciais, considerando principalmente a arte desde o período moderno até hoje. 
Para o filósofo: “Um dos motores principais da arte moderna é que ela gostaria de violar a 
distância em que se mantêm os espectadores, os consumidores, o público, frente à obra de 
arte.”9 Nesse sentido, seria interessante lembrar que a  é um meio de expressão 

Poderíamos definir nosso jogo como um jogo construtivo, análogo aos jogos de encaixe de

Se qualquer ação em meio ao público gera uma expectativa, essa especificamente tem 
em si, como já dissemos, aspectos que motivam um jogo imaginativo, participativo, em que o 
espectador, trabalhando com suas referências gestuais da dobra, vai levantando imaginariamente 
seus próprios passos.  Assim, este ato performativo 

5 
Por outro lado, se jogar exige sempre alguém que jogue junto, na visão do filósofo 

alemão Hans-Georg Gadamer, , isto é: 
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artística que surgiu imbricado aos movimentos da vanguarda artística moderna do início do 
século XX. Uma de suas características principais, desde seus primórdios, é que ela sempre 
estabelece uma espécie de jogo entre quem realiza e quem observa. Institui uma relação 
entre artista, público e o que está sendo construído.  

Seguindo para um segundo momento do trabalho,  
. Segundo 

a crítica e historiadora da arte Rosalind Krauss, escultura é uma categoria histórica que 
possui normas específicas, que, por sua vez, não são amplamente modificáveis.  Seguindo a 
lógica do monumento, toda escultura é uma representação comemorativa. Isso quer dizer 
que possui um lugar fixo e fala sobre a significação deste lugar. Ainda segundo Krauss: 

 
 
 

10
Fig. 5 e Fig. 6 - projeto Desdobramentos (2012)
Leandra Espírito Santo
MoLA 2012 – Circo Voador - RJ
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Detendo-nos sobre esta definição, s  
 

 
. Daí a associarmos à ideia de permanência, durabilidade e nobreza. Em função 

da relação com as consequências do tempo na matéria, os materiais tradicionalmente 
ligados à produção escultórica estiveram vinculados à resistência.  Agora, se se tratava de 
simbolizar escultoricamente um momento de importância histórica, decorre daí a ideia de 
imponência, autoridade, tanto da temática, quanto da própria representação escultórica. 

Dito isso, podemos pressupor que, de um modo geral, o uso do papel 
como matéria-prima para uma escultura de grandes dimensões, e com intensão de 
transformá-la em escultura do ambiente público, aponta para uma relação paradoxal 
com o conceito de reiterado de escultura.  

 
. Em segundo lugar, não parece provável que algo tão delicado 

vá sustentar grandes esculturas. Desta forma, a matéria-prima papel, as dimensões 
fora de escala, a temática das dobraduras e sua falta de especificidade com o local são 
elementos que contribuem para se estabelecer uma relação irônica e engraçada com o 
espaço público e com o transeunte. 

Há algumas décadas, no meio artístico, trabalha-se com a ideia da  
.  Desde a arte moderna, o desejo da arte esteve ligado ao rompimento 

com suas categorias tradicionais – chegando ao próprio  
, tão abordada na arte contemporânea. Novos termos foram criados para definir 

os meios de expressão que tangenciam questões da tridimensionalidade:   
, objeto etc. Porém, a definição corrente do termo escultura se 

mantém a mesma.  

Com esse intuito de experimentação do trabalho como objeto escultórico, foram feitas 
dobraduras em tipos de situações variadas, ativando espaços tradicionais da arte (como a 
exposição), assim como espaços extra-artísticos (como a rua). No que diz respeito ao aspecto 
de intervenção urbana, o trabalho esteve, até meados de 2013, relacionado tanto à realização da 

, quanto à criação de uma construção cênica usando as diversas dobraduras
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e relacionando-as com os espaços. Até então, desejava-se criar um “dispositivo” que pudesse ser 
realizado e repetido em diversos tipos de paisagens urbanas, construindo relações diferentes e 
específicas com cada uma delas. Esse “dispositivo” sucedia de uma construção narrativa realizada 
através do uso serial de uma mesma dobradura gigante, dialogando com aspectos históricos, 
arquitetônicos, culturais. 

Um dos primeiros locais no qual esse “dispositivo” foi realizado foram os 
arredores da Praça XV, uma das primeiras regiões portuárias do Rio de Janeiro, 
localizada no centro da cidade. Suas ruas estreitas e longilíneas deram vazão, 
escoamento, para grandes barcos de papel. 

Fig. 7 e Fig. 8 -  projeto Desdobramentos, 2013  
Centro – Rio de Janeiro
Leandra Espírito Santo
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Fig. 9 -  projeto Desdobramentos, 2013  

Centro – Rio de Janeiro
Leandra Espírito Santo
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Fig. 10 -  projeto Desdobramentos, 2013  

Centro – Rio de Janeiro
Leandra Espírito Santo
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O centro do Rio de Janeiro é subdividido em diversas regiões: Praça Mauá, Central, 
Largo da Carioca, Uruguaiana, Praça Tiradentes, Lapa, Cinelândia, Praça XV, Saara etc. 
Todas elas detêm seu conjunto de atividades e práticas que as transformam em “territórios 
culturais”. Segundo Lilian Vaz e Paola Jacques: 

O Largo da Carioca está dentro do centro comercial da cidade, local de grande 
movimentação semanal. Além da vida empresarial e do comércio formal, o conjunto 
de  

. Seu diferencial está na forma como ele é apropriado por grande parte 
de seus usuários cotidianos. Ali, as atividades informais tomam posse do espaço público, 
erguendo lugares fixos imaginários (pois não próprios) por uma espécie de usucapião 
(termo que significa “adquirir pelo uso”).  Todos os dias se observam os mesmos tipos de 
atividades, algumas nos mesmos locais e outras em locais diferentes da região. Num breve 
quadro dessas atividades informais que notamos ali, podemos encontrar:

Depois de passar por esses momentos de experimentação da forma, do gesto, do corpo, de um 
“dispositivo” cênico, do espaço público, do trabalho coletivo, da relação com o outro, ou ainda, como 
dissemos na apresentação,  , o 
processo do trabalho chegou a outro ponto no qual todos os elementos conquistados nas etapas anteriores 
confluíram para uma distinta conjunção de fatores.

Nesta nova forma final temporária, em um dia de semana comum, um barco de papel foi feito 
no Largo da Carioca. Depois de pronto, , veículo conhecido 
popularmente como “burro sem rabo”, chegou ao local, carregou seu frete e saiu  

 pelo centro do Rio de Janeiro. Avaliemos, então, essa nova conjunção de 
fatores, a começar pelo local escolhido para início da ação: o Largo da Carioca. 

“(...) áreas urbanas podem ser marcadas pela presença forte e continuada de práticas culturais, 
quaisquer que sejam as estruturas físicas que as abriguem. As práticas desenvolvidas por 
grupos sociais podem eventualmente ser associadas a culturas públicas (cf. ZUKIN). O 

conjunto de lugares que se distinguem por estas presenças culturais chamamos de território 
cultural. Mas os territórios não são fixos uma vez que dependem de suas variadas formas de 

apropriação, podemos mesmo perceber que os territórios culturais se desterritorializam e 
reterritorializam a partir de seus usos e apropriações simbólicas”.11   
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Fig. 11 – Imagens do Largo da Carioca – 
Rio de Janeiro -  2014
Leandra Espírito Santo
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o  
  . Esse estar 

à vontade das atividades informais é que caracteriza o Largo da Carioca (assim como a 
Uruguaiana e o Saara). Desta forma, a formalidade das relações empresarias é colocada 
lado-a-lado com a informalidade dessas atividades que se espalham pelas ruas do centro. 

 
  Normalmente, trata-se de trabalhadores 

autônomos que prestam serviço à comunidade local, tanto para empresas, quanto para o 
cidadão. 

Há dois fatores nessas práticas e atividades que nos interessam. Primeiramente, a forma como 
, sendo que, muitas delas se qualificam como 

atividades proibidas legalmente, como a do vendedor ambulante, por exemplo. Em segundo lugar, 
sua diversidade, criatividade e inventividade. Muitas dessas atividades se colocam como tarefas de um 
verdadeiro bricoleur, vemos à venda uma diversidade de objetos inusitados, e muitas vezes, fabricados 
artesanalmente de forma precária.  

Em meio ao que abordamos no capítulo introdutório, essas atividades informais poderiam ser 
consideradas como “artes do fazer”, pois que subvertem os sistemas impostos, criando seus próprios 
preceitos de acordo com as demandas individuais. 

Na visão de Michel de Certeau, , no caso, o uso do 
espaço estaria sendo uma forma de consumo. Para o historiador, o consumo, ou o uso, também são formas de produção, o 
que significa dizer que: 

 
 
 
 
 
 

12

“O cotidiano se inventa com 
mil maneiras de caça não 

autorizada.”
(CERTEAU, 2000,P.38.)
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Fig. 12 – Imagens performance  Faz-se Barco, 2014 
Largo da Carioca - Rio de Janeiro

Leandra Espírito Santo
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Na falta de uma tabela que precise o valor do serviço, a informalidade dessa atividade faz 
com que a própria relação entre as partes se torne informal. O valor, então, vai depender 
também do , que pode adquirir ora tons cordiais e 
afetivos, ora tons enérgicos e agressivos. Somando a isso, frequentemente, o material que se 
vê sendo transportado na região é quase sempre de carga pesada: material de construção, 
caixas de produtos das lojas (empilhadas), galões de água, móveis e eletrodomésticos de 
grande porte etc.

Voltemos à descrição de nossa proposição: um barco de papel é feito no Largo da 
Carioca e depois carregado pelo centro através de um frete de mão. 

 
 

As reações eram diversas. Muitos transeuntes passavam e riam, dizendo em voz alta “faz-se 
barco”.  Outros perguntavam sobre os propósitos do serviço. Muitos também passaram e 
não viram nada, isto é, nada de diferente do caos de informação que já veem todos os dias.  
Agora, a questão não parece ser o acreditar ou não, mas sim a possiblidade. O que vale é a 
hipótese. 

 
 
 

 

Nas intenções dessa proposição, desejou-se que a feitura do barco fosse tomada como uma das 
tantas atividades oferecidas no centro. Ela seria então uma atividade artesanal, que estaria entre o comercial 
e o artístico, já que a disponibilizamos como serviço através de uma placa “Faz-se BARCO”.  O título da 
placa se apropria de uma forma popular de divulgação dos serviços artesanais, que muitas vezes usa placas, 
artesanais ou não, onde se lê a expressão “faz-se ...”.  Apesar da improbabilidade do serviço, a diversidade 
de acontecimentos que ocorrem ali parece gerar uma pequena possibilidade de existência para a coisa, sendo 
que a placa vem reforçar isso, suscitando uma dúvida. Sua condição formal, um banner impresso em gráfica 
apoiado em uma moldura improvisada, isto é, uma condição meio profissional e meio precária, fortaleceu tal 
dúvida: 

Será que isso realmente é um serviço? O que se está fazendo ali? 

“se for para vender, você 
não pode continuar aí.” 

– disse o guarda 
municipal.

“quanto custa?” 
– perguntou uma 
senhora.

FAZ-SE BARCO
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 Depois de feito, o frete chegou, colocou o barco no carrinho e saiu com ele pelas 
ruas do centro, passando pela Av. Uruguaiana, pelo Saara, pela Av. Presidente Vargas etc – 
todos esses locais possuem uma paisagem de atividades e práticas de uso do espaço muito 
semelhantes. 

Neste momento, a narrativa do trabalho ganha outra gravidade. Inicialmente já se via 
certa relação do elemento lúdico e improvável com a atividade objetiva. Porém, parece ser 
nesta imagem do barco sendo carregado pelo frete que essa narrativa se ratifica.  

 O que é isso? Por que um barquinho de papel 
está sendo carregado por um frete? É real ou é ficção? Para que está sendo carregado? 
Para onde está indo? Alguém o encomendou? Alguém contratou o frete para levar o barco 
para um lugar específico?   Novamente, vale a dúvida, vale a certeza de que se trata de uma 
ficção que, porém, está-se vendo acontecer, vale a hipótese, vale a suposição de que isso 
pode ser real, vale a imagem, vale a poesia, vale a utopia, . 

De forma similar ao trabalho das máquinas, o lúdico aparece novamente muito 
próximo à esfera do trabalho. Em outras palavras, podemos dizer também que se coloca o 
mundo infantil muito próximo ao mundo adulto, ou que o mundo imaginário está muito 
próximo ao mundo real. Talvez também pudéssemos dizer que real e ficção estão lado a 
lado, ou talvez estejam juntos porque não há diferença entre um e outro. 

Assim, a contratação do frete pareceu reforçar a primeira atividade de feitura do barco. 

“Apropriarse la 
realidade, viene a ser 
entonces activar em 
ella um “processo”, 
sea cual sea, y entrar 
em una temporalidade 
específica del 
mundo concreto 
confrontándose a 
su ritmo así como 
conformándose en él. 
Por morfologia, el arte 
contextual es un arte 
del acontecimento, 
considerando el 
“mundo como 
acontecimento” (...) 
acontecimento en sí, 
como fórmula que 
surge.” 
(ARDENNE,2002, p.35)
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Fig. 13 – Sem título, 2014

Largo da Carioca – Rio de Janeiro
Leandra Espírito Santo
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Fig. 14 – Sem título, 2014

Largo da Carioca – Rio de Janeiro
Leandra Espírito Santo
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Fig. 15 – Sem título, 2014

Saara – Rio de Janeiro
Leandra Espírito Santo
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Fig. 16 e Fig. 17 – Sem título, 2014
Uruguaiana – Rio de Janeiro

Leandra Espírito Santo
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Por tudo que se falou, esse 
conjunto de trabalhos nos 

levam aos trabalhos que 
seguem:

Fig. 18 - Sometimes Making Something Leads 
to Nothing, 1997
Mexico City 
Francis Alÿs

Fig. 19 - When Faith Moves Mountains,  2002 
Lima
Francis Alÿs
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Fig. 20 – (abaixo) Swing, 2008
Memorial to the Berling Army Sodiers
Warsaw
Kamila Sjejnoch

Fig. 21 –  (ao lado e abaixo) La somme de 
L’oxygéne dans une cabine téléphonique, 2008
Paris
Brad Downey

Fig. 22 – (ao lado) House of Caros I, 2007
Berlim
Brad Downey
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Fig. 23- (à esquerda) ubber Duck, 
St. Nazaire, 2007

FLorentijn Hofman
   

Fig. 24 – (à direita) Gambiociclo, 
2010

Coletivo Gambiologia
Veículo de transmissão 

multimídia, idealizado para 
intervenções no espaço público e 

realizado com materiais usados. 
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 Dois tecidos são perfurados por um utensílio pelo qual transcorre uma linha 

que os une. Como prática, a costura é anterior à tecelagem, uma ação milenar utilizada 
quase universalmente desde o Paleolítico1. Seu desenvolvimento esteve diretamente ligado 
ao próprio desenvolvimento humano, estando vinculada ao conjunto das conquistas do 
homem que o encaminharam à civilização. 

Em muitos casos, o que se costura tem por f  
. A vestimenta é uma segunda-pele artificial que impede que o corpo fique em 

contato direto com os fatores externos. Ela  nos aquece.  Em 
outros casos, também, o que se costura pode ter funções decorativas, são objetos que se 
encarregam de tornar o ambiente doméstico mais acolhedor. 

Costurar - assim como tecer, tricotar, bordar - nos remete inevitavelmente às 
, um ato associado, há séculos, às funções femininas no âmbito 

social. Em períodos históricos anteriores, a costura esteve ligada às atividades de gestão do 
lar, enquadrando-se entre os conhecimentos obrigatórios nesse aprendizado: 

Da mesma forma, a costura é uma atividade que em outros casos cria um espaço 
de convívio, um contexto para o encontro, como o da avó que costura para os netos, ou 
para a família. O grupo de pessoas que se une em torno de uma colcha de retalhos, ou 
simplesmente para tricotar junto. Por essa peculiaridade, o próprio verbo , além de 

costurar
“(...) 
Pois de tudo fica 
um pouco.
Fica um pouco de 
teu queixo
no queixo de tua 
filha. (...)” 
 (ANDRADE, 1945)

 
 

 
 
 

 
2



significar , como expressão significa , . A costura, então, representa 
uma atividade que cria um espaço comum de relações.  

Richard Sennett nos acena para possíveis origens dessa vinculação do universo 
feminino à costura (tecelagem, bordado etc ). Segundo ele: 
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Desta forma, como um costume cotidiano, passado de geração em geração, 
em outros momentos históricos, a costura esteve vinculada a uma tradição 
feminina, que segundo o teórico cultural e social jamaicano Stuart Hall trata-se de

“A tradição é um meio de 
lidar com o tempo e o espaço, 
inserindo qualquer atividade 
ou experiência particular na 
continuidade do passado, 
presente e futuro, os quais, por 
sua vez, são estruturados por 
práticas sociais recorrentes.”
(GIDDEN, 1990 apud HALL, 2006,p.14)

 
 

4

Segundo Hall, esses costumes estariam ligados às sociedades ditas tradicionais, isto 
é, sociedades que valorizam seu passado e os símbolos que dele provêm, pois são eles que 
veiculam os conhecimentos pregressos às gerações futuras. Por outro lado, ao contrário das 
sociedades tradicionais, as sociedades modernas estão em constante mudança, num movimento 
de ruptura frequente que cria uma descontinuidade entre passado, presente e futuro. 
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Atualmente, podemos dizer que, como  
, pois na prática ela já não se 

caracteriza como uma função da mulher. Somando a isso, outro fator que contribuiu para a 
transformação dessa atividade foi o processo de industrialização. Nesse período, a costura 
deixou de ser uma tarefa artesanal e doméstica para se tornar artefato de produção em 
massa. Hoje, a atividade manual de costurar é mais usada para pequenos reparos, sendo 
que o universo da costura - da tecelagem, do bordado - está mais ligado ao artesanato. 

 Apesar das modificações resultantes dos processos de rupturas do período 
moderno,  

. Por meio de práticas diversas, os mesmos 
padrões são difundidos às novas gerações. Os  podem ser inseridos 
entre estes elementos. Como vimos, desde o século XIX, eles são apresentados como 
auxiliares do processo de desenvolvimento do indivíduo, tendo também como função 
didática a inclusão da criança no meio social. É coerente, então, pensarmos que 
determinados padrões sociais sejam transmitidos através deles. Na visão de Walter 
Benjamin, os brinquedos não se originam das necessidades básicas da criança, isto quer 
dizer que: 

Um caso exemplar da relação dos brinquedos com os padrões sociais é a 
maquininha de tricô infantil, que ainda hoje encontramos à venda nas lojas. Essa 
maquininha simula, em tamanho reduzido, um dos tipos de máquinas de tricô de adulto, 
tendo funcionamento semelhante, porém mais simplificado. No caso dela, as funções se 
limitam a duas: na primeira, cria-se um tricô circular que possui uma parte interna, um 
tricô em forma de tubo; na segunda, apenas um tricô retangular achatado. Em ambos os 
casos, a largura é limitada pelo tamanho da máquina, porém, o comprimento é ilimitado, só 
depende da quantidade de voltas que se dê na máquina. 

Através do 
trabalho da 

artista Carol 
Hummel, 

podemos ver 
como a atividade 

de costurar 
está associada 

à criação de 
espaços de 

convívio.
Neste trabalho, 

ela usa a costura 
como atividade 

coletiva, 
acionando grupos 

e comunidades 
(pessoas de um 
mesmo bairro, 
família, grupo 
de amigos), e 

conectando 
pessoas de 
diferentes 

gerações, sexo, 
etnias, classe 

econômica etc.

 
 
 
 

5

Fig.1 – Knitscape Larchmere; Shaker Heights, Cleveland, 2009.
Knitscape Broadway; Cleveland, 2009.
Knitscape Cedar Lee; Cleveland Heights, 2009
Carol Hummel
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Se ela conserva alguma relação com o corpo, sendo o homem que a faz funcionar, 
o movimento que exige já não é apenas o manual, é um rodar que chama por outras 
partes do corpo (braços, ombros, cabeça, tronco, pescoço etc). 

“(...)
O brinquedo é uma 

materialização da 
historicidade contida 

nos objetos.
(...)” 

(AGAMBEN, 2005, p.86)

Para seu funcionamento, coloca-se a linha nos locais indicados e roda-se a 
manivela. Na função circular, a manivela roda em apenas um sentido, enquanto na 
retangular o movimento é de vai-e-vem também constante.  Esses  

 e por um longo tempo, até que se consiga 
chegar a algum tamanho de tricô que se transforme em algo, como em um cachecol, 
em uma almofada de rolo etc. 
Ao olhar tal maquininha, primeiramente, vemos, em suas características físicas, os 

: a cor rosa, os desenhos de bonecas que aparecem 
em sua superfície e a própria ideia da costura que está conectada ao feminino. Por outro 
lado, vemos também os  que utiliza procedimentos 
industriais para realizar grande parte de suas atividades. Nesse aspecto, apesar de já 
remeter ao industrial,  

. Ela  períodos históricos, isto é, um dos momentos 
do desenvolvimento industrial no qual as máquinas ainda precisam do homem. Assim, 

. Se estivesse no atual, 
funcionaria eletronicamente através de um apertar de botão. Se estivesse no mais antigo, sua 
costura seria feita à mão.  

Desta forma, ela já condiz com algum percentual de produtividade referente 
às necessidades modernas, que considera agilidade e eficiência, mas não representa o 
potencial exigido atualmente.  Não é a do eletrônico, 
nem a do manual. Com o olhar de hoje, a maquininha nos demandaria um tempo de 
produção presencial, corporal e repetitivo que nossas vidas não comportam mais. 

Considerando, então, que a maquininha é um objeto infantil que se 
relaciona com algum período anterior ao atual, para o adulto, ela remete tanto 
a um passado pessoal, isto é, à própria infância, quanto a um passado coletivo 
ou social, pois representa técnicas de outros tempos. Desta forma, ao adulto, 
ela coloca passado e presente frente-a-frente. Uma consideração sobre esse 
fato é que, na concepção do filósofo Henri Bergson (1999), 

“(...) Fui-o agora 
outrora” – poema 
Pobre velha música, 

Fernando Pessoa (http://
arquivopessoa.net/

textos/213)



 
 

No conjunto de trabalhos desse capítulo,  para, 
através de abordagens ora lúdicas, ora cômicas e ora fantásticas, tratar dessas questões simbólicas 
e afetivas envolvidas no ato de costurar. Como no capítulo anterior, nesse conjunto, uma mesma 
ideia ganhou várias formas finais temporárias. 

 
 

 
 

 
Num primeiro momento, vídeo/performance chamado  (2013), a pequena 

maquininha de tricô infantil é . Uma 
mulher aparece no segundo andar de um casarão antigo, encaixa um suporte de madeira para fora 
da janela, coloca a maquininha sobre ele e tece seu tricô até o chão. Localizado dentro da Fazenda 
da Posse, marco inicial da cidade de Barra Mansa situada no interior do estado do Rio de Janeiro, 
o casarão data de 1768. Talvez possamos dizer que sua temporalidade nos remete à mesma 
temporalidade da maquininha.

No vídeo, o mesmo movimento repetitivo de tecer o cachecol é 
reiterado pelo espelhamento da ação, isto é, o cachecol chega ao chão e depois 
volta, na simulação de um fazer e desfazer ininterrupto. O conto da menina 
que usa seus longos e mágicos cabelos para fazer contato com o mundo 
completa os contornos dessa proposição. 

Fig. 2 - Rapunzel (2013)
vídeo/performance, 2’ em looping
Leandra Espírito Santo
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  Fig. 34 – Processo de trabalho realizado com moradoras do mesmo condomínio.

Fig. 3 – Ensaio fotográfico com moradoras do 
mesmo condomínio, 2012
Leandra Espírito Santo
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Nesta ocasião, mais uma vez, desejou-se criar uma espécie de “dispositivo” que 
pudesse ser usado em ocasiões diferentes, criando narrativas distintas em cada caso. Esse 
dispositivo estaria relacionado à união das pessoas através do cachecol, sendo que a ligação 
se daria em função das particularidades comuns de cada grupo – por exemplo, estudantes 
de um mesmo colégio, moradoras de um mesmo condomínio, mulheres com determinadas 
características etc.  

, ou ainda como metáfora do objeto que 
promove relações - relações de afeto, relações de conflito, relações de poder etc. 

Pensando na vocação de alguns dos trabalhos apresentados até aqui em ativar outros 
espaços para além dos tradicionalmente vinculados à arte contemporânea, fica-nos a questão 
de como acontece a relação da atividade proposta com os grupos de pessoas chamados a 
participar deles. Em um momento, interfere-se no cotidiano íntimo das moradoras de um 
mesmo condomínio, convidando-as a participar de um trabalho artístico. Em outro, meninas 
são contratadas para serem figurantes de uma narrativa inusitada. Por fim, uma atividade 
extraclasse é realizada com alunos de uma escola pública na cidade do Rio de Janeiro. 

O cachecol é um assessório de moda feito para uso individual. Como uma peça de 
vestuário usada para aquecer uma de nossas extremidades no período do inverno, sua função 
de acolhimento é reforçada. Em outro momento do trabalho, aquele  feito 
anteriormente subverte esses costumes  

e nos provocar outras possibilidades narrativas. O que essa nova imagem nos provoca? A que ideia 
está atrelada? À união? À relação? Ou será que ela contraria aquela ideia de acolhimento da costura, 
que é reforçada pelo cachecol que existe principalmente para nos aquecer do inverno? 

Num momento germinal e processual desse conjunto, foram feitos ensaios fotográficos com as 
moradoras do condomínio onde morava, numa tentativa de criar grupos cuja

. Em outro momento, trabalho intitulado  (2013), 
um grupo de meninas foi selecionado com mediação de uma agência de modelos e 
figurantes, que recebeu como escopo da seleção os seguintes parâmetros:  

 (padrões que remeteriam aos relacionados 
à boneca ). O título dado ao trabalho, , provém de um poema de Carlos 
Drummond de Andrade chamado . Nele, o poeta nos fala das formas simples de perceber,
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Um segundo grupo é reunido pelo sistema educacional comum, vídeo intitulado 
 (2013).  

 
. O vídeo  (2013), realizado junto com os 

alunos, faz um recorte deste ato, colocando-o em outro contexto do espaço escolar 
e o transformando numa ação maquinal, repetitiva e cômica – considerando ainda a 
dificuldade de movimento criada pela união dos estudantes pelo cachecol.

  

 

 

 

no presente, os acontecimentos passados. A maquininha de tricô e a permanência de algumas representações 
do feminino marcariam então alguns  de padrões.  

Num último momento de planejamento, um móvel individual é projetado especificamente 
para utilização da maquininha. Essa mesa se acopla entre as pernas, possui uma área específica para 
colocar a máquina e tem um orifício nessa parte que deixa o tricô ser produzido livremente. Com 
o objetivo de fazer uma  

, essa mesa será reproduzida em série para criar o mobiliário da 
instalação. 
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     Fig. 4 - projeto De tudo fica um pouco, 2013 
                                                     Fotografia digital

Leandra Espírito Santo
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Fig. 5 – De tudo fica um pouco, 2013
Exposição Pianinho - Sesi Cultural - Barra Mansa - RJ 
Vista da instalação: Foto digital (130 cm x 45 cm), maquininha 
de tricô infantil, 20 m de tricô.
Leandra Espírito Santo 
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Fig. 6 - Seu mestre mandou, 2013  
vídeo digital 30 segundos em 

looping 
Leandra Espírito Santo  



Fig.7 – Sem título, 2013  
fotografia digital
Leandra Espírito Santo   
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Esse fio se apresenta como uma metáfora da união entre gerações que se ligam, 
primeiramente, pelo fato fisiológico, em seguida, pelas tradições, costumes, padrões, que 
se vinculam ao universo feminino, e que passam de geração em geração. Fato fisiológico 
e fato simbólico se congregam e se apresentam de forma manifesta no trabalho  
(1976), de Anna Maria Maiolino. Segundo Marcio Doctors, a artista, em obras da mesma 
época, apresenta:  

O que ele costura são esses participantes que em ação coletiva, agem e se movem 
sincronicamente dentro dele. Com este trabalho chamado  (1968), a artista Lygia 
Pape expõe uma de suas propostas de arte participativa e coletiva.  (1968) é 
constituído pela composição de objeto produzido e participante, onde o trabalho é mais a 
vivência do tecido, que o tecido em si. Não se consistindo como obra fechada, a proposta 
se abre às possibilidades de mudança representadas por cada evento e cada grupo de 
participantes. Para Vanessa Machado: 

 Seguem alguns trabalhos que se relacionam com o processo em questão: 
, de Anna Maria Maiolino, que trata de questões de gênero 

e geração;   de Lygia Pape e os trabalhos de Carol Hummel 
apresentados no início do capítulo, pelo caráter participativo;   

 de Guto Lacaz, trabalho que remete a questões de 
certa domesticação.  

Um fio que costura gerações de mulheres da mesma família. 

Fig. 8 - Por um fio, 1976
Anna Maria Maiolino

 
 
 
 

6
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À semelhança do trabalho de Pape,  (2013) e  
(2013) são trabalhos que estão contidos tanto no objeto quanto no encontro gerado por 
ele. Nestes encontros, o aspecto lúdico fica patente pela união atípica de pessoas através 

do pescoço. Da mesma forma, cada grupo que o compõe modifica seu resultado. Se para 
Pape, o  comentava a massificação de “cada um dentro do seu escaninho”, a sua 

forma,  (2013) e  (2013) também tangenciam a mesma 
questão trazendo certa ideia de reprodução em série, massificação ou padronização.

O trabalho  (1989) de Guto Lacaz traz esse conjunto 
de cadeiras que nos lembram aquelas empresariais ou de escola. Vem-nos à mente a ideia 
de um grupo organizado em direção a um único ponto de vista. Com certa característica 
colegial, que vai remeter também a um sistema de educação, este trabalho nos chama 
a atenção para o lado do olhar domesticado, ou do corpo domesticado, educado, 
sistematizado e ordenado para uma única direção.  
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Um grupo de cadeiras é agrupado ordenadamente e na mesma direção no meio de um lago. 

Fig. 9 - Divisor , 1968
Lygia Pape

Fig. 10 - Auditório para questões delicadas, 
1989 Lago do Parque Ibirapuera
Guto Lacaz
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conclusão
 

Nesta dissertação, apresentamos um conjunto de elementos referentes a diferentes 
etapas do processo artístico em questão. Em nossa apresentação consideramos que muitas 
ideias tomam diversas formas finais temporárias e, em nosso atalho/introdução, criamos 
uma taxonomia imaginária onde a arte contemporânea seria o universo dentro do qual 
o cotidiano representaria um de seus grandes reinos. Através dos agrupamentos desse 
reino e do conjunto de definições referentes aos termos cotidiano, objeto, ação e lúdico 
passamos por conceitos fundamentais para a pesquisa, trazendo linhas de pensamentos e 
alguns teóricos que a fundamentaram. Avaliamos que esses termos embasam as intenções 
dos trabalhos, que, por sua vez, poderiam ser resumidas da seguinte forma: 

Ainda no atalho, vimos que este processo artístico começa na escolha do objeto 
e que, na busca pelas tendências dos trabalhos, são as ações que lhe vão dar o contorno. 
Tornadas procedimentos, elas se transformam em conteúdo. O que significa dizer que a 
dimensão do fazer é tão importante quanto seus resultados. 

Seguindo para a sequência de capítulos, expusemos nossos fazeres subversivos 
representados pelas ações e práticas de recortar e colar, dobrar e desdobrar e costurar. 
Esses fazeres foram decompostos para, em sua recomposição, indicar outros pontos 

 abordar o objeto como instrumento criador de relações, que traz 
uma historicidade desses afetos;

trazer o brinquedo como elemento que também tem raízes na história cultural, social e 
econômica, falando tanto do universo infantil quanto o do adulto; 

considerar que o fazer e o pensar não são categorias estanques, e 
sim dimensões que afetam uma à outra; 

trabalhar o cotidiano na arte e a arte no cotidiano, ativando, assim, 
outros espaços que não só os da arte;



102

fundamentais dos trabalhos e, desta forma, criar os últimos agrupamentos de nossa 
taxonomia imaginária. Por último, pudemos observar que os trabalhos resultantes desse 
processo se concretizam através de uma mistura de mídias: objeto/instalação, montagem/
performance, fotografia, vídeo, performance, instalação/performance, intervenção urbana 
etc. 

Desta forma, à nossa taxonomia imaginária, poderíamos somar as abordagens 
mencionadas nos últimos capítulos, então, ela ficaria da seguinte forma:

cotidiano
objetos/ações/práticas/gestos/

afetivo/lúdico/infantil/precário/surreal/repetitivo/obsessivo
Pierre Levy/ Mario Perniola/ Jean Baudrillard/Giorgio Agamgen/ Richard 

Sennett/Michel de Certeau
recortar/ colar/encaixar/nodar/cultivar/ dobrar/costurar/ 

colagem/escultura/ ready-made/site-specific/ performance/intervenção 
urbana/ dobradura/ etc 

etc /etc

Por fim, podemos dizer então que este é um fim provisório de uma taxonomia 
imaginária. 

.  
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%C3%A9%20Damasceno&auto=undefined Visitado em 15 de fevereiro de 2012
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24damasceno, 2008. p.22
25http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/definicao/nodar%20_1008766.html 
visitado em 19/07/2014
26L’Informe: Mode d’emploi  foi uma exposição realizada no Centre George Pompidou em 
Paris, em 1996, com curadoria de Yve-Alain Bois e Rosalind Krauss. A partir da noção de 
“Informe” extraída do dicionário de Bataille, Bois e Krauss elaboram uma argumentação 
que procura mapear uma terceira área situada entre a dicotomia de forma e conteúdo nas 
Artes Visuais, propondo quatro operações em resposta ao que chamaram dos quatro mitos 
fundadores do discurso modernista: horizontalidade, baixo materialismo, pulsação e entropia. 
Na exposição, os trabalhos foram agrupados de acordo com estes quarto vetores, pelos 
quais eles descobriram, a partir de Bataille, a marca do Informe. Esta divisão pressupõe uma 
classificação, que é, porém, porosa, pois não se trata de classificações fechadas. As obras 
podem situar-se em diferentes posições simultaneamente.  
27A partir da década de 60, muitos trabalhos passaram a reivindicar o espaço como elemento 
constituinte da obra. A totalidade da obra consistiria na relação interdependente entre objeto 
e espaço. A ideia de instalação surge a partir desse período, mesmo que tais trabalhos não 
reivindicassem o conceito.  Em um artigo chamado “A escultura no campo ampliado”, 
Rosalind Krauss vai argumentar sobre o tema.  Na visão da historiadora e crítica de arte, o 
que promoveu a expansão da escultura foram novas abordagens artísticas que, a partir da 
década de 1960, demonstravam uma prática diversa a da arte moderna. Muitos trabalhos 
dessa época, principalmente dos artistas vinculados ao minimalismo, aproximavam o campo 
da escultura ao da paisagem e da arquitetura, desafiando assim as tradicionais categorias da 
arte.
28Editors Of  Phaidon Press. 2009. p.98.

Notas |Dobrar e desdobrar
1chevalier; gheerbrant 2012, p.344. 
2lévi-strauss, 2011, p.34.
3agamben, 2005, p.82.
4huizinga, 2010,p.33.
5ardenne, 2002, p.130.
6gadamer, 1985, p.40. 
7gadamer, 1985, p.37.
8gadamer, 1985, p.40.
9gadamer, 1985, p.40.
10Esta lógica foi fonte de enorme produção escultórica durante séculos de arte ocidental. 
11Porém, no final do século 19, presenciamos o desvanecimento da lógica do monumento. 
In: jacques; jeudy. 2006, p.77.
12certeau, 2000, p.40.
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1 Ou Idade da Pedra Lascada: período da pré-história que vai de cerca de 2,5 milhões a.C. até 
cerca de 10000 a.C.
2 VÁRIOS AUTORES, 2000, p.33.
3 SENNETT, 2009, p.80.
4 Stuart Hall fala de tradições inventadas, porém, esta descrição poderia tranquilamente ser 
uma definição de tradição de uma forma geral. A identidade cultural na pós-modernidade.( 
Hall, 2006, p.54.)
5 BENJAMIN, 1984, p.24.
6 http://annamariamaiolino.com/pt/textos/as_nervuras_do_devir.pdf  21/07/13 
7 MACHADO, 2008, p.119.

Notas |Costurar
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