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Resumo 

Esta pesquisa compreende a reflexão sobre um conjunto de obras que 
se enquadram no conceito de Envoltórios para o corpo e para a arqui-
tetura, partindo da perspectiva poética da Arte Contemporânea,  ten-
do como intuito aludir às questões das diversas camadas que, ao longo 
da vida,  vestem e revestem esse corpo nas suas formas de envolver-se 
e/ou ser envolvido pelo mundo. A ideia de envoltório é aqui tomada 
como território poroso que encontra abrigo nos interstícios, nas in-
terseções, nos  entremeios do dentro e do fora, nas contaminações 
e nos atravessamentos; membranas como resquícios do tempo e da 
memória,  que se encontram nas extensões com a arquitetura e a pai-
sagem. Essas obras foram apresentadas entre os anos de 2003 e 2017 
por meios e materiais diversos, e trazem em sua essência a dicotomia 
entre a vestidura e o despimento, a proteção e a fragilidade. Duran-
te o processo experimental da pesquisa, investigou-se duas ideias: a 
Membrana-Corpo e o Corpo-Arquitetura como abrigos da natureza 
humana, aqui apresentadas como um “livro de invólucros”.                                       

Palavras-chave: Poro; Pele; Envoltórios; Cor-
po-Arquitetura; Membrana-Corpo;  Arte Con-
temporânea; Performance

 



Abstract

This research consists of  a reflection on a set of  artworks based 
on the concept of  body and architecture wrappers from the poetic 
perspective of  Contemporary Art. Its purpose is to allude to the 
various layers that throughout life, dress and house the body in its 
ways of  involving and / or being involved by the world. The idea 
of  the wrapper is here taken as a porous territory found in the in-
terstices, in the intersections, and the intersperses of  the inside and 
outside space, in its contaminations and crossings: membranes as 
remnants of  time and memory, throughout architecture and lands-
cape. These artworks were presented between the years 2003 and 
2017 by various ways and materials, and presenting, in their essence, 
the dichotomy between wrapping and unwrapping, protection and 
fragility. During the experimental research process, two ideas emer-
ged: the Body-Membrane and the Architecture-Body as metaphors 
of  human nature, here presented as a “book of  wrappers”.

Keyword: Pore; Skin; Wrapper; Architecture-
-Body; Body-Membrane; Contemporary Art; 
Performance Art. 
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“A casa é nosso 
canto do mundo”
Gaston Bachelard
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Setor Estrutura
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Porão
As ideias que aqui se seguem são de um tempo distante, mas ainda 
vivem e habitam em mim. São imagens que me escapam à razão, 
convidando-me até ao salão de baile, onde se dança a própria vida 
com melodias que emanam da caixa de música, fazendo o corpo 
flutuar em passos lentos – entre gingas e pensamentos, tal como 
pássaro em alto voo desejoso do sonho de Ícaro com suas asas de 
cera e mel, fugindo da Creta em mim travestida de labirinto escuro, 
que se materializa numa caixa preta - porão da alma. Gaveta dos 
sentimentos agora visitada pela luminescência exterior, que viola a 
escuridão de outrora. 

Como Ícaro que ousa beber horizontes, as asas que ganho se derre-
tem, e logo, me vejo perdendo alturas, afogando-me nas águas dos 
meus sonhos, banhado de Egeu. Encharcando-me de oceano, ex-
perimento a liturgia do recomeço, que clarifica os pensamentos – a 
água tem dessas coisas, lava o corpo e batiza a alma – compreendo, 
por fim, que a morte, temida morte, religa o corpo à sua essência 
primeira, assim como a escuridão abre suas portas para a luz, retiran-
do-se elegantemente após as formas e as cores do ambiente serem 
iluminadas e reveladas. 

Ao longe, avisto a pequena lamparina suspensa num canto de pare-
de do sossego do alpendre, enquanto a chama queima o querosene, 
alumiando a velha casa com seu fogo-luz, vejo a presença dos mora-
dores daquele lar.

Entre o aqui mirado e o ali desejado, fico em silêncio apreciando 
as travessias da sabedoria presentes em melodias que ressurgem as-
sobiadas, como revival que ressoa entre lábios firmes e enrugados 
de um homem sereno; andar lento e olhar profundo de calmaria e 
bondade. Esse homem negro de cabelos brancos trazia consigo um 
sorriso constante de olhos generosos onde residia o amor. Aprendi 
com ele - meu avô - que a imagem do divino se encarna nas sutilezas 
dessas travessias humanas.
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Seus assobios, cheios de delicadeza, preenchiam os cômodos 
da  casa, musicando o cotidiano. Agora, a canção que emana da 
caixa de música penetra os cômodos da casa da vida, instauran-
do uma engenharia que desenha no presente, as imagens dum 
passado distante, recolhidas em cacos por essa caixa de memó-
rias, gaveta da alma, passaporte com que se viaja com os olhos 
cerrados e o coração aberto.

Travessias que assumem o lugar fronteiriço entre o espiritual e o 
humano, resguardando a sina da sentinela, que vigia o silêncio onde 
se encontra a casa das palavras. De lá, a música, alimento do espírito, 
gesta a participação do público, convite feito para se adentrar e des-
nudar essa morada d´alma do artista, que preexiste entre a escuridão 
e a mudez  nas experiências com o corpo.

Sim, pois o silêncio, prefere ele trabalhar na impossibilidade da escu-
ta das palavras caladas pelo tempo; enquanto a escuridão, sua irmã 
fiel, silencia a alma, requerendo desse corpo mudo seu desligamento 
desse mundo exterior - por um instante apenas, para que se escute 
a voz esquecida no interior de si mesmo, lugar em que sempre me 
vejo duplicado, olhado pelo espelho, mas também, atravessado por 
dentro, através dos olhos de quem me vê e ouve  por fora. 

Numa ação sincera de desnudamento em versos e ações, mostro 
quem não costumo facilmente transparecer, deixo-me ser banhado 
duma consciência friccionada pelas cordas da canção, projeção do 
assobio cantarolado que gira paulatinamente a chave da vida, deixan-
do-se esgarçar como a casca de noz, casa da amêndoa, gaveta, porão 
- maquete-casa de onde balbucio os primeiros trechos desse corpo 
de palavras, e que agora apresento como a estrutura dessa casa. 

 – Convido-te, portanto, a adentrar nessa 
modesta morada...
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Bem-Vindo! Bien-
venido! Welco-
me! Bienvenue! 
Willkommen!
(Instrução de Performance ou visita-guiada à maquete-casa)

.Ao entrar em contato com a maquete-casa, leve-a até um 
lugar que lhe pareça tranquilo e silencioso (dentro da biblio-
teca, ou fora dela).

.Garanta que esteja confortável e que  nada ao seu  redor lhe tire a atenção.

.Posicione a Maquete-Casa de forma que a gaveta do  porão  fique à 
sua  frente.

.Feche  os olhos e, lentamente, respire, observando o ar entrar e  sair 
de seu  corpo.

.Mentalize que esse ar é uma forma de invólucro que está lhe reves-
tindo, penetrando-lhe.

.Com a mão direita, gire a chave da caixa de música, dando 3 voltas.

.Solte a chave e permita que a melodia atravesse seu corpo e o espaço 
a sua volta.

.Observe as pessoas ao seu redor, possivelmente você chamará a 
atenção delas.
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.Olhe fixamente nos olhos da pessoa que lhe olhou com reprovação, 
alegria ou surpresa; sorria-lhe.  

.Não fale nada, mesmo que lhe peçam pra falar ou fazer algo. Os  
seus olhos e o seu sorriso serão a sua voz.

.Se a pessoa lhe sorrir de volta, levante-se lentamente – vá até ela, 
convide-a para um abraço (em silêncio) 

 e retorne para a “visita guiada”, a maquete-casa. 

.O abraço é outra forma de vestir o corpo, aquecê-lo, protegê-lo – e 
de ser uminvólucro no mundo.

.Ao finalizar a música, escolha um caminho para entrar no cor-
po da casa, você pode entrar pela cozinha,  sala de estar, corre-
dor ou porão.

.Um deles lhe atrairá primeiro, Siga a sua intuição.

.Ao sair da maquete-casa, pense numa forma de expandir seu corpo 
no mundo – envolvendo ou sendo envolvido por algo ou alguém. 
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Planta Baixa – 
Estrutura do texto
A estrutura desta investigação se apresenta como um “livro de invólucros” 
que parte da minha memorabilia, ou seja, dos momentos dignos de serem 
lembrados por mim e que foram/são relevantes para a compreensão/for-
mação das minhas escolhas e percursos com a Arte Contemporânea. 

Há neste livro de artista, frestas de pensamentos que me levam até a casa 
de minha infância – são memórias pessoais e íntimas da casa de taipa de 
mão, lugar seminal e sagrado (para mim) onde a infância era gerada na len-
tidão dos dias e nas brincadeiras, que partiam do quintal se estendendo até 
o externo, à casa e à estação de trem do bairro Floresta, onde morava. 

Mais que um espaço construído que abriga e protege a couraça hu-
mana, essa casa simples, mas honesta, encarna o etéreo no efêmero 
como envoltório1 do meu corpo em memórias e sentidos. Dela tam-
bém parte a imensidão dos meus sonhos e desejos deslumbrados em 
sua essência ilusória ou fabulante, observados a partir do contato com 
o mundo que se apresentava a mim, e que parece ter forjado em minha 
pele os sentidos individuais do corpo e da arquitetura, como matéria 
viva que respira por seus próprios poros, mas também, que anseia are-
jar-se nas outras porosidades da vida.

Para a materialização desta casa como um “livro de invólucros”, pri-
meiramente, ancorei-me nas memórias da velha casa em mim, dos seus 
fragmentos espalhados nas gavetas da minha vida, vasculhando também 
outras mobílias empoeiradas através dos depoimentos de minha mãe, 
dona Fátima, e de meu tio, Nonato; ambos testemunharam oralmente 
e graficamente, esboçando desenhos e garatujas, cujas descrições foram 
preenchendo em mim as lacunas que o esquecimento apagou. Vivência 

1 O sentido da palavra Envoltórios (título desta tese) está ligado a propriedade de vestir, revestir, 
proteger, encapsular, encapar, cobrir, embrulhar, dentre outros – são portanto, invólucros ou 
materiais usados para cobrir alguma coisa ou alguém. No sentido tomado na tese, estendo essa 
propriedade material também para os invólucros imateriais, subjetivos e invisíveis  da vida. Vide 
in: <https://www.dicio.com.br/envoltorios>. Acesso em: 05 jan. 2018.
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essa que possibilitou a mim representar a antiga planta-baixa da casa de 
taipa que fora demolida, dando lugar à casa de tijolos (atual).

Assim, esta tese de artista, que tem como título, “Envoltórios”, toma 
como referência o estreitamento entre o meu corpo e a arquitetura que 
me cerca, reconhecendo que essas relações estão intrínsecas e imbri-
cadas em minha história e vida desde a infância. Relação singular que 
parece ter forjado as minhas escolhas passadas, assim como quando 
busquei a dupla formação de artista visual e de arquiteto-urbanista. 
Muito embora já não exerça a arquitetura como ofício, é dela o crédito 
de eclodir em mim os questionamentos acerca da sua natureza mais 
humana, em detrimento dos ideais obstinados, que tentam tomar essa 
essência embriagando-a em equívocos e ideologias que cingem a casa 
como “uma máquina de morar” (CORBUSIER, 1981, p. 31). 

No meu íntimo, a casa já era corpo, e não máquina. Olhar o mundo 
pelas lentes da arte, com a sensibilidade e a postura crítica, inconscien-
temente (ou não), foi me devolvendo a minha própria história, como 
uma “metáfora da condição do artista”2 , fazendo-me inclinar para a ri-
queza que habita os entremeios da arte e da arquitetura, compreenden-
do que “O artista contemporâneo habita todas as formas de arte. O 
problema não é produzir novas formas, mas inventar dispositivos de 
habitar. Habitar formas de arte já historiadas, reativando-as, mas tam-
bém habitar outros campos culturais” (BOURRIAUD, 2003, p.77).3 

2 Cildo Meireles, em entrevista à Priscila Arantes, deu o seguinte depoimento: “No co-
meço dos anos 60, comecei a trabalhar com desenhos que se referiam muito às questões 
sócio-políticas. É difícil determinar o que me fez seguir por este caminho, mas há uma 
história de infância que gosto de contar porque, de certa forma, é uma metáfora da 
condição do artista. Quando eu tinha uns sete anos fui passar uns dias na casa da minha 
avó materna numa cidadezinha da periferia de Goiânia. Era um lugar ermo, uma espécie 
de sítio. Um dia vimos um andarilho, maltrapilho, um homem pobre, andando no meio 
do mato cerrado, perto de nossa casa, a uns 400 metros de nós. No dia seguinte, logo ao 
levantar, voltei ao local. Percebi que o andarilho tinha passado a noite lá. No lugar, tinha 
deixado uma casinha feita de gravetos, de madeira, uma casa lindíssima, uma espécie de 
maquete de uma casa, com tudo funcionando, com portas e janelas. Eu nem formulava 
desta forma, mas era como se eu tivesse ganhado, de alguém cujo nome nem sabia, um 
presente... “ Vide in: MEIRELES, Cildo. Malhas da liberdade: Entrevista com Cildo 
Meireles. São Paulo Princípios, n. 64, 2002. p. 44. Acesso em: 24 jan. 2018.
3 Vide In: BOURRIAUD, Nicolas. O que é um artista (hoje)? Revista Arte  & Ensaio,  
Programa de Pós-Graduação  em Artes Visuais/Escola  de Belas Artes, UFRJ, n. 10, 
2003.  ISSN  1516-1692 .  
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Maquete-casa

“Existe um lugar quase pontual que o corpo inteiro as-
sinala na experiência espacial  da passagem... Desde 
meu quase naufrágio, costumo chamar de alma esse 
lugar. A alma mora no ponto onde o eu se decide”                                                        

Michel Serres, Os cinco sentidos4 

 

Para a estruturação da tese, uma maquete-objeto, em escala 1/30, faz 
alusão à essa casa da infância. A mesma é composta de 5 (cinco) ni-
chos distintos e divididos em 2 setores: Setor estrutural, com 1 (um) 
nicho no subsolo;  Setor casa , com 4 (quatro) nichos na superfície, 
podendo o leitor-participador5  “caminhar” livremente pela casa, es-
colhendo qual(is) ambiente(s) visitará/lerá primeiro.

O setor casa é composto por quatro capítulos, divididos em cômo-
dos: Sala de Estar, Corredor, Alcova e Cozinha.  Os  trabalhos que 
se apresentam na Casa operam uma dimensão física e simbólica que 
repensa o corpo em ressonância com a arquitetura,  de forma a se 
esgarçar os poros do corpo e da  casa para o mundo.

O leitor-participador tem em mãos as ferramentas para fabular e 
inventar seus mundos ao entrar na casa e se imaginar dentro dela, 
preenchendo seus vãos vazios com as suas próprias mobílias, e tam-
bém acionando a sonoridade da caixa em qualquer momento que 
estiver em contato com o objeto, seja em espaços privados ou em 
espaços públicos. 

4 SERRES, Michel. Os cinco sentidos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001, p.14.
5 Nominarei doravante o  Leitor como um participe e performer, chamando sua ação 
de interação com o trabalho como “Leitor-participador”
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Perspectiva da maquete-casa dividida em 2 setores (Setor Estrutura e Setor Casa). 
Fonte: Autor.
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O Porão
O porão da casa, enterrado abaixo da edificação, reforça que a me-
mória é escavada e revelada pelas histórias narradas. Na gaveta do 
subsolo ficam alocados os dois capítulos estruturais (da tese), de-
nominados de Porão e Telhado, são nesses dois capítulos que “ha-
bitam” o núcleo estruturante e filosófico da pesquisa, fazendo uma 
alusão aos lastros, sapatas, pilares e vigas que sustentam as paredes e 
tetos transparentes da casa (acima). 

O porão, na parte baixa da casa, é constituído de uma caixa preta de 
acrílico, que remete à memória autobiográfica do artista - no seu interior 
escuro, um instrumento sonoro poderá ser acionado pelo leitor-partici-
pador, ao girar a chave (lado externo) que “dá cordas” ao sistema, trans-
mutando sua forma/função de caixa ordinária em caixa de memórias. 
Memórias essas que se diferenciam das lembranças, já que “por mais 
nítida que pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma ima-
gem que se experimenta na infância” (BOSI, 1994, p. 56).

A ideia de afastar a memória da lembrança contribui para localizar o 
meu lugar de fala, uma vez que as lembranças, por serem cumulativas, 
são facilmente contaminadas com os eventos vividos em intervalos 
de espaços e de tempos; já a memória, por ser singular e individual, é 
em si mesma autobiográfica, sendo fonte viva que não se apaga com 
as enxurradas nem com os vendavais. As lembranças são reais, já as 
memórias, por serem existenciais, permitem-se as fabulações. 

O que faz da caixa de música um envoltório dessa memória específica, 
que se mantém viva e eficaz em mim. Não como depósito (de lembran-
ças), mas, sim, como seletor que traz à tona o que melhor apraz conser-
var e mostrar à consciência, criando um memorial corpóreo que reside 
no espírito, e de onde se acessam seus fragmentos através da arte e dos 
sonhos, retomado como verdades. Ainda que inventada ou fabulada.
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A Casa

Planta baixa da casa e sua disposição quadripartida. Fonte: Autor.
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Já nos cômodos do plano superior ao porão, no setor Casa, estão 
alocados os quatro capítulos propositivos da tese, que correspon-
dem, cada um, a um dos cômodos do habitar; nesses capítulos pro-
positivos, nominados de: Sala de Estar, Corredor, Alcova e Cozinha, 
formam-se o lay-out que se ergue com paredes e telhados translúci-
dos, permitindo que sejam atravessados pelo olhar e pelo toque do 
público, ao manusear a casa de leitura como proposição artística. 

Alguns dos trabalhos que estão no setor Casa foram endereçados es-
pecificamente para a fotografia ou o vídeo, enquanto outros se deram 
como performances ao vivo ou instalações.  Em alguns momentos 
esse corpo ocupa os espaços vazios, lixeiras, terrenos, ruínas, de forma 
que o vazio é o próprio duplo do artista, os  fragmentos dos tijo-
los nas ruínas completam  os espaços entre a sua carne e a parede, 
a materialidade  do corpo  se perde, e é ressignificada na arquitetura, 
onde a efemeridade das ações se tornam permanentes,  compreenden-
do que as performances, após sua execução, se desdobram em outro 
corpo através do “conhecimento  narrativo” (MELIM, 2008, p.109), 
pois não havendo mais o ato em si, as narrativas ocupam esse lugar 
de performação através  dos testemunhos das audiências, dos vídeos, 
das fotos e textos. Assim, esse livro de invólucros é também um livro 
de testemunho de ações que se deram entre os anos de 2003 e 2017.

Como estratégia de pensar o corpo como arquitetura, e vice-versa, 
cada um desses quatro capítulos propositivos (Sala de Estar, Cor-
redor, Alcova e Cozinha) está associado a uma parte da fisiologia 
humana, que tem como referência a quadripartição do corpo em 
suas funções e segundo as suas anatomias, como: Cabeça, Pescoço, 
Tronco e Membros (inferiores e superiores).  

Essa coincidente quadripartição do corpo e da arquitetura instru-
mentaliza a pesquisa com o objetivo de tomar as funções dos am-
bientes da arquitetura com as funções do corpo. Assim, cada cô-
modo da casa corresponde poeticamente a um dos cômodos desse 
corpo a partir das suas especificidades. 

Vale ressaltar que nos capítulos propositivos, os trabalhos ali alo-
cados preenchem os vazios das paredes transparentes com as 
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histórias, memórias e lembranças significativas, mas, também, e, 
sobretudo, com as proposições do corpo do artista por meio das 
descrições dos espaços e das suas relações arquiteturais, que mobi-
lham com a imaginação o cômodo preenchido, não somente com 
os volumes de obras, mas, também, com as camadas de significação 
que cada leitor-participador trocará ao ativar a proposição com sua 
LeiturAção (Leitura + Ação performativa)6.

Na literatura projetual, a definição do programa habitacional da 
arquitetura geralmente está relacionado às práticas sociais e cul-
turais da família que usa a casa. No ocidente, convencionou-se 
estabelecer quatro esferas para a constituição da forma/função  
de uma casa, a partir de um programa que atenda os 4 domínios 
básicos: A esfera social,  a esfera íntima, a esfera de serviços e a 
de passagem (ou auxiliar). 

O conjunto destes quatro domínios constitui, por fim, a práti-
ca do morar, por essa razão, tomo licença poética para alinhar 
as formas/funções do corpo com às formas/funções da Casa. 
Essa aproximação sensível permite imaginar a casa como sendo 

6  Aqui nomino o processo performação do Leitor-Participador como LeiturAção. 
Como uma leitura performativa . 

Diagrama de representação das partes do corpo relacionados aos capítulos propo-
sitivos do setor Casa. Fonte: Autor
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um organismo vivo, que respira e tem suas próprias camadas 
porosas, assim como o corpo as tem.

No diagrama abaixo, elaboro o argumento desse pensamento, to-
mando três colunas: Na primeira coluna - apresento o escopo do 
projeto da casa; na segunda coluna – faço a divisão dos capítulos 
propositivos da tese (Setor Casa) e na terceira coluna – exponho a 
divisão fisiológica do corpo a partir da literatura médica.

Para justapor as relações entre as funções arquiteturais com as fun-
ções do corpo, parto das características dos trabalhos artísticos que 
apresento em cada um dos cômodos do setor casa, a saber: 

A Sala de Estar, enquanto espaço de sociabilidade da casa, frontei-
ra entre o fora e o dentro, lugar do ócio, da TV, das comemorações 
e recepção das visitas; onde os limites  entre o íntimo da casa e o de-
vassado da rua se rompem, abrindo-se aos fluxos de trocas de forma 
potente e rica. Razão pela qual associo a Sala de Estar à Cabeça, 
que faz limite com o pescoço (sistema neural e vertebral), de onde 
todos os sentidos são ativados: a visão, a audição, o olfato, o paladar 

 
Casa 

(divisão funções) 

 
Envoltórios 

(divisão capítulos) 

 
Corpo humano 

(divisão fisiológica) 

Social Sala estar Cabeça 

Passagem Corredor Pescoço 

Intimo  Alcova Tronco 

Serviço Cozinha Membros 

A tabela acima enuncia o fundamento da pesquisa, relacionando a quadripartição 
fisiológica do corpo humano com as esferas de formas e funções da arquitetura; ao 
meio, encontra-se a mediação entre o corpo (divisão fisiológica) e a casa (divisão 
funções) – compondo por fim a ideia dos capítulos  propositivos. Fonte: Autor.
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e o tato. Assim, os trabalhos artísticos alocados na Sala de Estar se 
associam ao limite entre o público e o privado, onde o corpo é ter-
ritório das experiências nas performances e nas intervenções urba-
nas,  habitando ou sendo habitado em suas essências expressas nos 
trabalhos:“Amplexo”(2016); “Condomínio”(2014); “A casa”(2009-2016) 
e “Eucasa” (projeto). 

O Corredor, por sua vez, parece ser o ambiente mais tímido e tal-
vez pouco valorizado, muitas vezes associado ao que restou entre as 
divisões das esferas social, íntima e de serviço da casa, não receben-
do o devido mérito dos arquitetos que o evitam em suas pranchetas 
ao tratá-lo com desimportância. Eu o vejo reconhecendo a sua capa-
cidade discreta de servir e conectar, como pontes que levam o corpo 
aos outros ambientes da casa, dividindo as funções e as  hieraquias 
de forma mais justa, sendo passagem para o corpo e os sentidos. 
Relevância discreta e neural, por ele passam os comandos do cére-
bro ao corpo e vice-versa,  de forma que o Corredor ao Pescoço; o 
representarei com os trabalhos “Membrana-corpo” (2016) e “Pele e Cor-
po”(2014)  como indumentárias (roupas sonoras) de passagem entre 
o  corpo e a arquitetura. E o ensaio “Corpo-doce” (2014). 

Alcova, diferentemente do quarto, é um dormitório sem janelas. 
Geralmente pequeno, úmido e escuro. Por essas características espe-
cíficas a Alcova é o lugar da  intimidade e da virilidade da casa. Razão 
pela qual a tomo como equivalência ao Tronco (ou torso) do corpo, 
pois no Tronco estão  os membros sexuais de prazer e reprodução, 
mas também está o ventre que albergará e formará a criança. As obras 
que apresento no cômodo Alcova estão ligadas à intimidade desse 
corpo no espaço, onde a porosidade e o desejo de ser arquitetura se 
faz presente de forma mais tenaz nos trabalhos:“Pele” (2017); “La 
Arquictetura“ (2016); “Comunión” (2016); e “Cuerpo-Cabaña” (2016).

E por fim, a Cozinha, que na  esfera da casa tem a função de servir 
e alimentar  as demais funções do corpo, sendo possivelmente uma 
das esferas mais importantes, já que é na cozinha que o alimento 
preparado transitará pelos fluxos do Corredor, socializará o cafezi-
nho na Sala e alimentará  a virilidade na Alcova. Laboratório para os 
sentidos, razão pela qual a represento como aos Membros (inferio-
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res e superiores), com  pés que levam e trazem o corpo da rua pra 
casa. E mãos  que produzem o alimento após o labor do dia. Pés e 
Mãos que ao entrarem em contato com o mundo exterior, selam os 
compromissos humanos dentro e fora da casa. As obras que estão 
no cômodo Cozinha são as que representam os trabalhos que lidam 
com o alimento (pão e rapadura) presentes em Instalações, objetos e 
em múltiplos, são eles: “Sólido e Dissóluvel” (2015); “Anteparo” (2014); 
“Corpo-Pele” (2013); e “O pão nosso de cada dia” (2004);

O Telhado
Na terminologia projetual, o telhado é pra casa o que o sombreiro é 
para o corpo, apresenta-se como um elemento estrutural áereo natu-
ralmente situado acima de todas as paredes da casa, a fim de garan-
tir o conforto ambiental em seu interior provendo sombra, alento e 
proteção das chuvas e da insolação. Aqui, tomo a cobertura de telhas 
de barro com a prerrogativa poética de apresentá-lo no subcapítulo 
final, “Quando o telhado é de estrelas”, em alusão aos meus momen-
tos de introspecção e recolhimento no telhado da casa de taipa. 

Por essa razão, o aloquei compartilhado com o porão no mesmo 
nicho-gaveta, de forma a termos no subsolo dois capítulos que com-
partilham da mesma morada. Assim, o porão é o capítulo introdutó-
rio, enquanto o Telhado, o capítulo conclusivo, que tem seu ponto de 
inflexão no trabalho “Parede-Malecón” com as considerações refle-
xivas na Cumeeira7 da casa. 

Partindo dessa ciclicidade da vida, faço uma analogia  com a vertica-
lização da casa, em seu movimento de elevação e construção, desde  
a sua base (estrutura/porão), que recebe as paredes que desenham 
os cômodos (casa propriamente dita) até  a cobertura (telhado) que, 

7 A Cumeeira, como capítulo reflexivo, resguarda a sua condição de pesquisa em artes, 
resistindo a ideia de concluir para deixar fluir o pensamento.
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como uma pele, envolve todos os cômodos da casa, e a todos quan-
to estejam acobertados pela sua sombra, como um  organismo que 
Nasce da terra (porão), Vive no mundo (casa) e Morre nas estrelas 
(Telhado). Conforme diagrama abaixo. 

Casa de Rugas
No primeiro capítulo (porão), a câmara escura escamoteada e apre-
sentada como container e envoltório das minhas memórias da infân-
cia,  fez-me caminhar com a inebriante incerteza de quem se deleita 
com as fronteiras do mundo, do exterior e do interior, do corpo e do 
espírito, do social e do íntimo, porão da alma, habitáculo dos trapos 
humanos que se emaranham e se perdem desnudando e permitindo 
a franqueza do não dito, do não pronunciado, do não sentido, viven-
do no interstício do luto de quem desce à terra junto ao morto, em 
passos lentos, até a casa da alma, o coração humano. 

Ah... terra sagrada que é o coração, casa do silêncio e da liturgia dos 
pensamentos, sou capturado pelos lampejos de suas imagens que de 
forma atônita constrói uma película nova com os velhos rolos de 

Telhado Morre        Espírito 
Casa Vive        Corpo 
Porão Nasce         Máteria 

O  diagrama  relaciona poeticamente o movimento cíclico presente nos 3 níveis do 
corpo  e da  casa.  Fonte: Autor.
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fitas que se emaranham em cegos nós, possivelmente ressecados e 
empoeirados na velha e sólida mobília da vida, que parece desejar re-
vigorar o que antes existiu, para revelar, talvez, o que hoje possa ain-
da reexistir ou resistir nesse coração inquieto e sedento de artista. 

Coração, que busca desatar os nós para entender qual é o lugar no 
mundo que me  pertence, inquietações que iluminam os caminhos 
trilhados em minha pesquisa nos processos plásticos com a arte, e 
que a partir desse lugar seminal por excelência, venho compreender 
que ele (o lugar) preexiste primeiramente em mim, engendrando-se 
para além de medidas, cores, formas e endereço, irradiando-se a par-
tir do meu corpo. 

Constituição do envoltório como habitáculo das minhas memórias 
e experiências materializadas na imagem da casa da minha infância, 
aqui representada na maquete de paredes transparentes como pele 
desnuda possível de ser atravessada pelos olhos e pelas mãos, despe-
lada e transpassada pelo outro, com a possibilidade de transpor a po-
rosidade da maquete-réplica da casa vivida, de onde aflora a essência 
dessa pesquisa, ao falar dos envoltórios do mundo.

É nesse viés entre a arquitetura e o corpo que repousa o objetivo 
desta pesquisa com a ideia dos “Envoltórios”, presentes em minhas 
práticas com a arte contemporânea. Nela, busco escarear as paredes 
que estruturam as relações com o mundo que me cerca, ao tomar o 
espaço, seus preenchimentos e vazios, como uma experiência cons-
ciente que desabrocha ao se infiltrar no cotidiano. Busco as rela-
ções singulares entre corpo e arquitetura a partir da reflexão de um 
conjunto de obras esmiuçadas nos capítulos do setor CASA, e seus 
quatro núcleos/cômodos propositivos, como poéticas do corpo, da 
casa, da arquitetura e da pele.

Mas, haverá uma interpolação entre esse corpo e a arquitetura? 
Não seria essa relação contígua? Existirá um processo mais pro-
fícuo ao friccionar o dentro com o fora duma mesma camada 
porosa, entre a pele do corpo e a do mundo, postos que já são 
formas de invólucros? Talvez, as peles que ora vestem e revestem 
o corpo e o mundo coloquem a membrana como gênese do ho-
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mem, como um corpo-arquitetura que já nasce como corpo-indi-
víduo nesse mundo. 

Partindo dessa premissa, arrisco-me a imaginar algumas formas de 
manifestação dessas membranas, sendo a placenta, “esse saco (que) 
é parte do seu corpo tão vivo como um ventre”8, essa primeira 
membrana que nos envelopa e abriga, a casa-corpo sacralizada 
na gravidez como um milagre que encena a criação do mundo, como 
um big bang cósmico no interior do ventre da mulher, matriz da cria-
ção, símbolo do amor e proteção, jardim do éden rememorado e 
gestado por nove meses até a expulsão do paraíso-ventre, do casulo 
materno escuro e úmido para o mundo exterior frio e áspero. 

Esse novo mundo que o recebe exigirá esforço individual para sua 
sobrevivência e afirmação nas diversas camadas de invólucros que 
lhe seguirão doravante, assim, o pequeno e frágil corpo, orfão e des-
nudo do primeiro invólucro, vê-se a mercê da sorte que lhe recepcio-
na, percebendo-se integralmente revestido, por dentro e por fora, da 
nua e própria pele como o segundo invólucro. Ideia presente nas 
afirmações da curadora  e crítica Katia Canton (2009) em “Corpo, 
Identidade e Erotismo”, ao declarar que:   

A pele, como uma roupagem continua e flexível, envolve-
-nos por completo. É o mais antigo e flexível dos nossos 
orgãos, nosso primeiro meio de comunicação, nosso mais 
eficiente protetor. O corpo todo é recoberto pela pele. A 
pele também se vira para dentro para revestir orifícios da 
boca, as narinas e o canal anal.  (CANTON,  2009, p. 54).

Assim, essa companheira, a pele, o acompanhará até o seu último 
suspiro, gotejará dela a sua última gota de suor, será ferida e cica-
trizada por muitas vezes e terá a capacidade de regenera-se mais 
ligeiramente que seu coração; será marcada, desenhada, e só por 
vezes lembrada de ser protegida da insolação, sentirá cada uma das 
quatros estações do ano e se arrepiará ao arder de desejo e prazer. 
E na inevitável velhice, o tempo lhe chegará para cobrar seu preço, 

8 Depoimento de Lygia Clark sobre o trabalho: “Nostalgia do corpo” (grifos meu)  
in: FERREIRA, Glória;  e COTRIM, Cecilia. Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2006, p. 353.
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enrugando esse invólucro-pele, a começar pelas mãos que enve-
lhecem primeiro, (a velhice entra pela Cozinha sem ser convidada) 
como lembrança da efemeridade da vida e das vaidades humanas 
que carregamos.

Esse corpo nu, consciente de sua nudez e expulso do “éden”, pro-
curou vestir-se das folhas de parreiras, cobrindo sua vergonha, 
também, sacrificou animais para vestir-se de suas peles e de suas 
couraças, a fim de proteger-se das intempéries, sendo essa, a rou-
pa, o terceiro invólucro. Manifestação das necessidades humanas, 
mas, também, de sua afirmação cultural, identitária e até mesmo de 
poder, peles-vestimentas que também trazem consigo uma marca  
social, status, assinatura ou grife.

O quarto invólucro é o corpo em si, morada da alma, do espíri-
to divino e dos sentimentos humanos, corpo que se veste tanto 
de amor quanto de ódio. Mas que no abraço materno ou da amada,  
permite-se ser envolvido e desarmado, encapado e protegido no 
acolhimento de outro corpo e das emoções. Fato que se repete na 
natureza do mundo animal, a mãe canguru, por ser marsupial, ou 
seja, por possuir a bolsa ventral fora do corpo, como uma forma 
de placenta às avessas, abriga os filhotes que já nascem prematuros 
e carecem dos cuidados singelos de uma mãe, que lhes apresentará 
o mundo interior de sua bolsa, mas, também, e ao mesmo tempo, 
o mundo externo a ela, que é a casa, como um corpo  dentro de 
outro. Uma casa dentro de outra  casa.  

Estendendo essa  ideia do meta-corpo aos invólucros dos sen-
tidos e da alma, podemos imaginar que o ato de acasalar (termo 
que significa copular ou formar par, e que tem a mesma raiz da 
palavra casal e casa) – compreendido como uma forma de “cons-
truir a casa” (a criança) no “terreno” do ventre materno. E que 
no próprio ato da “construção” o corpo feminino (vagina) é 
quem veste o corpo masculino (pênis) – engolindo o membro 
fálico, fagocitando seus fluidos (sementes) que fecundarão seu 
solo (ventre), experiência envoltórica que remete a criação do 
mundo ao realizar o religare9 (re-união) para recompor e restau-

9 A ideia de Religare trazida ao texto não se restringe á noção corriqueira de união 
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rar a essência perdida, onde “O amor tende a recompor a antiga 
natureza, procurando os dois fazer um só, e assim restaurar a 
antiga perfeição.” (GOUVÊA, 2008, p. 110). 

A arquitetura, como quinto invólucro do corpo, é evidenciada 
para além da sua função primeira, que seria a de proteger esse corpo 
de forma individual e/ou coletiva, nesse sentido, a arquitetura equi-
para-se a uma vestimenta ao trazer consigo aspectos e características 
semelhantes as da produção do vestuário, no que tange as funções, 
status e representações sociais que tanto a moda quanto a arquitetura 
contêm. Nas palavras de Gaston Bachelard, ”ela (a casa)10 mantém o 
homem através das tempestades do céu e das tempestades da vida”.  
Logo, a arquitetura é para o corpo um invólucro protetor, dando-lhe 
um espaço íntimo e individualizado, que são os quartos e as camas, 
assim, no interior das casas, encontramos os meta-envoltórios, ou 
ainda, os envoltórios do descanso, pois “sempre, em nossos deva-
neios, a casa é um grande berço”. (BACHELARD, 2008,  p.18)

E se esse homem é dotado de tantas peles, membranas e porosidades 
que se atravessam e se cruzam nessa curta passagem pela terra, quem 
sabe, até mesmo a própria morte não tarde em reivindicar seu lugar 
de invólucro para a matéria e o espírito que abandonam o corpo? 
Pois se na placenta a vida inicia o primeiro envoltório, vindo à luz na 
alegria do choro da criança; a morte se apressa em cerrar os olhos 
dessa mesma vida com a tristeza do enlutado, enterrando o morto e 
devolvendo seu corpo (matéria) à terra que lhe compôs –  do pó ao 
pó, onde a alma desalojada da sua casa-corpo, tornará a outras formas 
(talvez infinitas) de invólucros. 

sexual e amorosa, e, sim, ao ideal de conexão  (re-união) com a origem da vida e com 
o seu fim, a própria morte. É nessa relação que se origina a noção do impulso eró-
tico para “recompor a antiga natureza” e ”restaurar a antiga perfeição” e que Platão 
escreveu em o banquete que Aristófanes contou sobre os andróginos que “possuíam 
quatro mãos, quatro pernas, duas faces, dois genitais, quatro orelhas e uma cabeça. 
Esses seres, por sua própria natureza, tornaram-se muito poderosos e resolveram 
desafiar os deuses, sendo por isso castigados por Zeus, que  decidiu  cortá-los em 
duas partes. Assim eles ficariam fracos e úteis, porque seriam mais numerosos para 
servirem aos deuses.“  Vide in: BRANCO, Lúcia Castello. O que é erotismo.  São 
Paulo:  Brasiliense, 1984, p. 09.
10 Grifos meus
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Nos tratamentos feitos com a Constelação Familiar, método desen-
volvido pelo psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, o “invólucro in-
consciente” da alma é trabalhado no paciente por meio do acesso 
aos seus campos  mórficos (campos de energia), que atuam sobre o 
sistema  familiar, como uma espécie de herança dos padrões (positi-
vos e negativos), que trazemos de algum membro do sistema fami-
liar, como o caso dos vícios, traumas, medos e conflitos.  A partir 
da experiência de acessos a esses campos mórficos, o inconsciente 
é recolocado no seu devido “eixo” –  de forma que ao equilibrar o 
invólucro da alma, organiza-se o sistema da matéria, a cura da alma, 
que curará o corpo.

Também é interessante observar que na Rāja-Yoga, há um estado de 
consciência microcósmica  atrelado ao corpo, nominado no Tântra 
de “O conhecedor”,  que possui um“invólucro do inconsciente” ou 
Vijñānamaya Kośa. 

Ao trazer esses dois exemplos, da Constelação Familiar e da  Rāja-Yo-
ga, parece ser possível pensar que a alma (humana ou não) seria esse  
“invólucro do inconsciente” –  ligado ao nível mental  e espiritual 
do corpo. O que me faz pensar que a alma, embora abandone o in-
vólucro  carnal, seguirá abrigando outros invólucros, numa possível, 
infinita e cíclica progressão. 

Partindo dessas relações dos invólucros, onde habitamos e somos 
habitados em diversas camadas da existência humana, é que tomo a 
pele da minha memória para falar da construção da casa como “nosso 
canto no mundo”11 –  uma vez que a casa é juntamente com seu mora-
dor, um único corpo com ele. E ao me debruçar nesses pensamentos, 
sobre as camadas que carrego comigo, percebo-me sendo envolvido 
e envolvendo ao mesmo tempo, numa relação que parece caminhar 
numa via de mão dupla, de onde as camadas de interação se revezam, 
sendo por vezes receptáculo e receptor, habitáculo e habitante dessas 
membranas dotadas de porosidades e fluxos. 

É nesse viés que ressalto a relevância do passado para entender na atu-
alidade as referências de mundo lastreadas em mim, pois à medida que 

11 Tomada como  epígrafre desta tese, a partir das palavras de Gaston Bachelard.
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a casa da infância ia sendo reformada e construída, compunham-se em 
mim os ideais e sonhos carregados de riqueza, apreendidas pela obser-
vação das gestualidades das mãos dos operários enlamaçados de barro, 
que preenchiam e modelavam com seus dedos as tramas das paredes 
feitas de sabiazeiro12, em um gesto solidário carregado de solidão, em 
que a singeleza humana se materializava no barro úmido como sopro 
divino, que vivifica o homem erguendo as paredes da casa da alma – 
com a sutileza cotidiana da terra crua, a casa nua. 

As paredes físicas da casa eram estruturadas, preliminarmente, fixan-
do-se ao solo pilares de sabiazeiro ou de carnaúba13, que recebiam 

12 Sabiazeiro, típica arvore nordestina, seus galhos e troncos roliços e resistentes são 
usados na arquitetura vernacular rural do sertão, para compor cercas de animais, co-
brir telhados e estruturar paredes de taipa de mão.
13 Palmeira típica do Ceará, também conhecida como “Árvore da Vida”, onde suas raízes 

Único registo  existente da casa de taipa com minha avó, dona Raimunda, tirando 
água da bomba manual na parte externa, lateral à cozinha. Foto: Família
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na extremidade superior uma bifurcação talhada em forma de “Y”, 
propiciando o encaixe exato entre os elementos pilar/viga, cunhan-
do-os como a uma cópula. 

É interessante observar que o modus operanti nesse tipo de entrava-
mento de estruturas nas casas de taipa de mão se assemelha, contun-
dentemente, às técnicas empregadas pelas tribos de origem árabe da 
região de Kabyle, na Argélia. Pierre Bourdieu em “A casa kabyle ou o 
mundo às avessas” nos faz, precisamente, a seguinte descrição sobre 
o simbolismo contido na estrutura que sustenta a casa dos Kabyle e 
da humanização dada a casa pela sua  dinâmica: 

Pois, a viga mestra ligando as “tesouras” e estendendo a 
proteção da parte masculina à parte feminina da casa (asa-
las alemmas) encontra-se explicitamente vinculada ao dono 
da casa, enquanto que o pilar principal, tronco de árvore 
bifurcado (thigejdith, termo  feminino), sobre  o  qual ele 
repousa, é identificado com a esposa  (mas`uda) ou “a feliz”, 
seu encaixe figurando o coito.  (BOURDIEU, 1999, p. 150).

Na casa Kabyle, a viga central que suporta todo o telhado é identificada, na 
fala de Bourdieu, com a função de proteção, que na cultura Kabyle está as-
sociada à figura masculina, mas, além dessa correspondência. Toda a for-
ma/função da casa Kabyle é pensada na ocupação dos papéis que homens 
e mulheres desenvolvem em seu interior, ritos que dão à casa um caráter, 
de certa forma, humanizado em sua essência, por entenderem a casa como 
um invólucro familiar, como um organismo vivo. Ainda que se perceba na 
cultura Kabyle um mundo bastante diferente quando tomado pelos olhos e 
referenciais da cultura ocidental, a figura masculina também é poderosa, em 
detrimento da feminina, não diferindo muito da realidade social brasileira. 

Como exemplo  dessa divisão, na parte alta da casa (masculino), acon-
tecem os ritos sociais e culturais da casa – nessa parte alta, predomina a 
presença do calor e da luz do sol, um ambiente às claras mistura o priva-
do e o público por ser a esfera social da residência. Já na parte baixa da 
casa (feminino) acontecem os ritos naturais e íntimos da  família, sono, 

podem ser usadas como eficiente diurético e antivenéreo; os frutos são ricos em nutriente 
para a ração animal; o tronco é usado para construções; as palhas servem para a produção 
artesanal  e coberturas de casas, e do óleo de suas palhas se extrai a cêra de carnaúba para 
a indústria de cosméticos, farmacêuticos e alimentícias.  
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as relações sexuais, a morte dos animais, a cozinha e as atividades notur-
nas, lugar dos objetos úmidos, verdes e crus da cozinha, de forma que: 

A oposição entre a parte  alta e a  parte baixa reproduz, no 
âmbito do espaço da casa, aquela  estabelecida entre o dentro 
e o fora, entre o espaço feminino, a casa e seu jardim, lugar do 
haram (sagrado) por  excelência.  (BOURDIEU, 1999, p. 149).

Ao trazer a casa Kabyle nessa relação com os envoltórios e a divisão 
dos cômodos da maquete-casa, interessa-me compreender como o 
“corpo da casa” desempenha certas formas e funções de gênero com 
papéis bem definidos a serem desempenhados entre homem e mu-
lher. Papéis esses que transbordam da relação íntima de procriação/
prazer para o espaço da arquitetura – onde a estrutura vertical (pilar/
mulher) e horizontal  (viga/homem) parecem dotadas de eroticidade 
– expressando  uma relação curiosa que corporifica a arquitetura e 
abre-se para que se arquiteturize o corpo, poeticamente.

Embora na casa de taipa a relação entre masculino e feminino pare-
cesse existir de forma mais sutil, a ideia dessa possível humanização 
parece manifestar-se mais precisamente na relação entre o corpo e 
o barro.  Pelos gestos das mãos barreadas e úmidas que tocam e ali-
sam as paredes, construindo as tessituras de preenchimento da pele 
da casa, como forma de vestir como um véu seus poros. Vestindo a 
casa, como quem veste os próprios corpos nus,  onde o barro assu-
me uma coprologia, onde a ideia de posse da terra é ressignificada, 
estando não somente no chão que se pisa, mas também, nas paredes 
e nas mãos enlamaçadas feitas do mesmo pó e poro.  Sua essência. 

Enquanto as paredes externas ficavam nuas, deixando aparente o 
barro natural que lhes compunha, revelando por vezes a sua ossatu-
ra, as faces internas eram caiadas de branco como véu  de noiva que 
sobe ao altar. Certa vez um pequeno furo, na parede do corredor 
onde dormia com meu irmão em  duas redes, foi crescendo e se alas-
trando como micose na parede. Aquela imagem do reboco se esfare-
lando me fez imaginar a parede como uma  ferida, tais como as que 
sempre carregava comigo ao pendurar-me nos trens em movimento, 
ou ao trepar-me nas árvores e nos telhados. Assim como minha pele 
estava aquela parede, escareada. Cotidianamente minha mãe, com pá 
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e vassoura,  recolhia o pó que se acumulava ao pé da rede, aqueles 
vestígios eram lançados no jardim da  frente da casa, de onde brota-
vam os hibiscos vermelhos e jasmins brancos. 

Às tardes, na entrada da casa, sentava no muro baixo, caiado de bran-
co. Gostava de estar ali, naquela altitude para ver o movimento das 
pessoas que passavam cumprimentando meus avós, mas, também, 
gostava de ver meus amigos brincando de pipa (ou arraia, como se 
fala no Ceará) e bola de gude (bila ou cocão). Os mais velhos ficavam 
na calçada em frente a casa, punham-se em roda de cadeiras de ba-
lanços e banquetas num rito cotidiano de prosas, risos e sabedorias, 
sempre acompanhado do café preto adoçado na garrafa. O muro 
baixo não era obstáculo nem fronteira, pois fazia da calçada uma 
extensão da própria casa. 

O pequeno portão de ferro batido, fixo no centro do muro, ligava a 
calçada ao alpendre por um caminho de cimento-morto14 margeado 
de hibiscos e jasmins,  que cobriam de cores e perfumes a sala de 
estar cuja janela se abria pra rua. Do alpendre, acessava-se a casa por 
duas portas, a da esquerda ou a da direita. A da esquerda, abria-se 
para a Sala de Estar e era entrecortada a sua meia altura, possibilitan-
do que durante o dia a metade de baixo ficasse fechada, enquanto a 
metade superior permanecia aberta. 

A porta da direita, mais simples e menor em largura, levava ao corredor, 
interligando-se a Alcova e a Cozinha. Na alcova não havia porta que isolasse 
o cômodo do corredor e nem da sala, em seu lugar cortinas coloridas de 
chita15 se esvoaçavam nas correntes de ar que passeavam por dentro da casa. 
Durante o dia o corredor, que era espaço de circulação e passagem, transfor-
mava-se  em “quarto” – onde se armavam duas redes de dormir (a minha e 
de meu irmão). Durante o dia, também, as redes eram recolhidas e enroladas 
nos próprios cordões que lhes sustentavam (punho), ficando suspensas nos 
ganchos dos armadores das paredes ou erguidas em cordas de sisal. 

14 Técnica construtiva onde o cimento é  lançado de forma  bruta, mantendo a carac-
terística rugosa própria para preparação  de assentamentos  de ladrilhos cerâmicos  a 
fim de garantir  a melhor fixação das peças.
15 Tecido de algodão de baixo custo, estampado e com motivos florais. Muito utiliza-
do na arquitetura popular para cortinas, fechamentos de portas e aberturas e toalhas 
de mesa.
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Era uma casa simples, mas sempre cheia de gente, os ambientes eram 
esvaziados de mobílias –  talvez porque os móveis ocupassem de-
masiadamente os espaços onde mais pessoas poderiam se abrigar. 
Era uma casa acolhedora – ao chegar a hora de dormir, as várias 
redes suspensas nas paredes e vigas do telhado eram desenroladas e 
iam aos poucos ocupando o espaço aéreo da casa. Éramos muitos, 
espalhados em redes suspensas como crisálidas – corpos em 
suspensão envolvidos em peles-de-dormir. 

O piso do alpendre, de cimento queimado natural, passava para o 
cimento queimado amarelado (pó xadrez) ao fazer fronteira com as 
partes internas das duas portas – da direita e da esquerda. O cimento 
queimado dava a casa um status de limpeza. Na alcova e na cozinha, 
o piso era de tijolos rústicos justapostos e areiados com barro verme-
lho nas suas juntas. Era preciso aguar o chão para evitar que a poeira 
subisse como nuvem, espalhando-se  pelos  ambientes. 

Na cozinha, a fumaça provinda do fogão à lenha escapava por entre 
as fendas das telhas de barro, logo acima dele. Do lado esquerdo, 
num cantinho de sombra constante, um pote de barro descansava 
a água fresca de sabor levemente terroso, que era tirada do poço da 
casa; em cima do pote repousava uma caneca de alumínio amassada 
com um cordão de algodão enlaçado em sua alça, que se punha sus-
pensa num prego da parede, logo acima do pote de barro. 

A lenha que alimentava o fogo da casa advinha da estação de trem 
onde meu avô trabalhava como caldereiro, antes da modernização 
das locomotivas à vapor para diesel, ele tinha a função de alimentar 
a “fome” das caldeiras dos trens com lenhas.16 Em dias alternados e 
sempre no mesmo horário, ouvia-se o apito do trem se aproximando 
da estação, era meu avô avisando aos meus tios e a minha mãe que 
a lenha seria arremessada da locomotiva para as margens da linha 
férrea, próximo a nossa casa. Ao parar na estação, as pessoas subiam 
e desciam dos vagões, assim o trem apitava novamente e seguia o seu 
rumo apressadamente. 

16 Com a introdução das locomotivas modernas, meu avô passou a trabalhar no abas-
tecimento com óleo diesel, a insalubridade do trabalho lhe custou problemas de saúde 
e a sua aposentadoria antecipada.
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A estação de trem, assim como o quintal da casa, ocupava um 
lugar lúdico em mim, que parecia dilatar e ressignificar minha ex-
periência com a casa da infância, como uma fábrica de sonhos. O 
quintal, sempre ocupado com entulhos, materiais de demolição, 
madeiras e ferramentas, ia dividindo seu espaço com outros ma-
teriais novos, que todo fim de ano meu avô adquiria na esperança 
de terminar a reforma. 

Esses materiais, recém adquiridos, eram amontoados em divisores 
feitos de tábuas ou tijolos, que encostados ao muro baixo do vizi-
nho, serviam de depósito dos aglomerados naturais, como: barro 
vermelho, areia grossa (do rio), cal, tijolos, pedriscos e brita. Com a 
chegada  da “chuva do cajú” – período que corresponde a florada 
dos cajueiros no mês de setembro – os morros de areias eram dis-
solvidos com a enxurrada que espraiava os grãos, formando no chão 
desenhos que escorriam entre o barro vermelho e a areia acinzen-
tada que misturadas ao cal manchavam o solo, sendo levados pelas 
correntezas até os paralelepípedos  da rua,  ficando pintados como 
manchas de sangue. 

Os tijolos, que por anos ficavam empilhados, esperando serem usa-
dos na reforma, iam paulatinamante substituindo a membrana da 
casa, da pele de taipa para pele de tijolos, metamorfose que se asse-
melhava à ecdise das cobras, onde suas peles (tegumento) expandem 
seus corpos, abandonando o invólucro anterior. 

Casa inacabada, incontínua como a própria vida, nela, construía pequenos 
mundos e tesouros em pequenas naturezas. Walter Benjamim (2009) ao falar 
sobre a inventividade da criança nos canteiros de obra, declara que elas “são 
inclinadas a procurar todo e qualquer lugar de trabalho onde visivelmente 
transcorre a atividade sobre as coisas. Sentem-se irresistivelmente atraídas 
pelo resíduo que surge na construção (...) formam para si seu mundo de 
coisas, um pequeno no grande.” (BENJAMIN, 2009, p. 18-19). 

Naquele espaço do quintal, podia construir e habitar meus mundos, 
contêineres e invólucros com meu corpo, empilhando e amontoan-
do os tijolos e telhas no desejo de fazer abrigos com a antropometria 
do meu corpo, onde as portas das “cabanas” tinham como referên-
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cia a minha estatura de menino. Experiência que me ensinou sobre a 
humanidade de cada gesto em cada canto do mundo (o meu), fazen-
do-me compreender o quanto de alicerce, parede, reboco e janelas 
podiam preencher meu corpo.

Pão e Barro
O barro, na sua relação com o homem, parece emular o sagrado tal 
qual o pão na eucaristia sacraliza-se no corpo, e o vinho na embria-
guez da alma, sendo este último uma outra forma do etéreo. O trigo 
e o barro, mistérios do corpo, ritualizam o sublime ao evocar da 
natureza a dádiva da terra que brotará do trigo e donde advirá o pão. 
Terra e trigo, elementos vitais, que modelam o mundo e o próprio 
homem com o barro e o pão. E se o pão é alimento do corpo e do 
espírito, o barro trás em si a gênese da criação desse homem e de 
sua casa. Elementos presentes na dicotomia da morte e da vida, na 
ressurreição da carne e na formação do primeiro homem.

Caminhos que têm em comum o trabalho das mãos do trabalhador que 
sova a massa, do pão e do barro, gestos simétricos calcados em dedos que 
oxigenam, amassam, esmagam e amaciam a matéria orgânica até o seu 
ponto de “liga”, ofício simultaneamente delicado e rude, labor preciso e 
precioso que transforma as paisagens douradas dos trigais em corpo, e a 
vermelhidão do pó da terra em suas moradas –  pão e barro. Habitares 
que constróem os envoltórios com a mística do Padeiro e Pedreiro, am-
bos edificam esse corpo e essa casa, modelam suas arquiteturas que pare-
cem transformar o mundo num espelho das suas próprias essências, lem-
brando-nos da alegoria bíblica que “do pó viemos e ao pó voltaremos.”17

A referência ao barro e ao pão está presente em dois momentos 
ímpares de minha vida: Primeiro, o barro com a ludicidade que 
a casa da infância me propiciou, experiência singular como a do 

17  Livro de Genêsis 3:19 versão CNBB.
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passarinho joão-de-barro18 – de penagem levemente terrosa que 
arquiteta e constrói seu ninho – sabedoria de quem compreende 
seu destino e lugar nesse mundo. 

E segundo, o Pão, no ofício adotado de padeiro/pasteleiro, que ocu-
pei em minha adolescência até o início de minha vida adulta. Nessa 
díade do pão e barro, alicerçam-se meus anseios poéticos para com 
o corpo e a arquitetura, e também as inflexões acerca das ideias de 
envelopamento, cobertura, vestimenta e proteção em invólucros que 
se estendem para além das relações dicotômicas que tangenciam a 
experiência consciente do corpo e do espaço, amplificando as cama-
das sensíveis entre meu corpo e o que se encontra ao meu redor.

18 Também conhecido como Forneiro, por construir seu ninho em barro e  em for-
mato de forno. O que dialoga com a experiência  do Padeiro, que assa em  fornos o 
pão de cada dia.

“Reação” Intervenção Urbana  com pães ensacados na rodoviária do Plano Piloto,  
marco zero de Brasilia –  DF, (2004). Foto: Autor.
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“Reação” Intervenção Urbana  com pães ensacados na rodoviária do Plano Piloto,  
marco zero de Brasilia –  DF, (2004). Foto: Autor.

A intervenção urbana, “Reação” (2003-2006), inaugura dois 
pontos fundantes: (1) Foi o primeiro trabalho apresentado por 
mim ao público e, (2) a partir dele, nasce em mim a inquietude 
sobre o duplo corpo e arquitetura – de onde eclodiram meus 
interesses sobre os envoltórios no constructo de minha poética 
artística. Por essa razão fundante, apresento o trabalho “Reação”, 
aqui no setor estrutural da pesquisa, uma vez que sua presença, 
significa e vocaciona o conteúdo propositivo albergado no setor 
Casa, com os capítulos Sala de Estar, Corredor, Alcova e Cozi-
nha. Referendados no Pão e no Barro, como Membrana-Corpo 
e Corpo-Arquitetura. 
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Em atendimento à chamada feita por um grupo de artistas cearen-
ses para ocupar a rua 25 de Março (em Fortaleza),19 com trabalhos 
de performances, intervenções urbanas, panfletagem, lambe-lambe, 
grafite e debates públicos, tendo como objetivo pôr em xeque a reali-
dade das prerrogativas da abolição da escravatura no Ceará, uma vez 
que o protagonismo do negro e do trabalhador na sociedade cearen-
se e brasileira foi encoberto pelo floreamento do ato comemorativo 
em si mesmo, com pouquíssimo (ou quase nenhum) motivo a ser 
comemorado, dada a ausência de um olhar sensível e crítico-social 
ao fundo histórico em questão e transformação do papel do traba-
lhador, sobretudo o negro nesse país. 

Com o trabalho “Reação”, utilizei cerca de 200 pães, tipo francês, reti-
rados da fornada da tarde, que foram levados ainda quentes até a praça 
da rua ocupada; debaixo de uma das árvores às margens da rua 25 de 
Março. Ali, ensaquei cada um dos pães, um-a-um, com a ajuda de ou-
tros artistas, que se volutariaram no processo de montagem da obra. Os 
invólucros transparentes, feitos de sacos plásticos, eram lacrados com 
nós feitos no próprio saco ao serem girados, capturando no movimento 
o ar para o interior do invólucro, criando assim uma pequena bolsa de 
ar com o pão em seu  interior, uma arquitetura inflável, por assim dizer, 
que abrigava os pães ali postos como corpo (do artista) oferecido em 
banquete público para ser salivado, comido e devorado. 

As paredes internas dos invólucros cheias de ar com os solitários 
pães, permitia a expansão do ambiente interno do saco com os pães 
postos no interior dos invólucros, onde eram amarrados na sua ex-
tremidade externa por um fio nylon, que se estendia até os galhos 
da árvore onde eram fixados em uma das pontas, enquanto o outro 
extremo com o pão envelopado, ficava suspenso em alturas distintas 
de forma a preencher o espaço áereo no  entorno da árvore e da 
paisagem urbana. 

A arquitetura inflável transpirava com o calor do pão morno, 
umedecendo a película transparente onde as gotículas d’água 

19 A rua 25 de Março, em Fortaleza, localizada na região central,  faz alusão comemo-
rativa e memória a Libertação dos  escravos no Ceará, ocorrida  em 25 de  março  de 
1884 –  quatro anos antes da assinatura da Lei Áurea  pela Princesa  Isabel, em 1888. 



produziam o embaçamento daquelas “janelas”, que enquadra-
vam o movimento dos passantes e da cidade, impossibilitando, 
por vezes, enxergar de fora a imagem do pão no seu interior, 
ao mesmo tempo em que o cheiro de pão fresco escapava pra 
rua, espraiando-se e atraindo um público interessado em com-
preender, mas, sobretudo, devorar os frutos daquela frondosa e 
curiosa “árvore de pães ensacados”.

Após a montagem do trabalho, que não demorou, um momento de si-
lêncio pairou na pequena multidão, que aguardava em círculo. As pesso-
as se olhavam com expectativas de que algo pudesse acontecer, e aconte-
ceu! O silêncio foi rompido por um homem que puxava nas costas uma 
carroça de material reciclado cheia de papelões e  metais. Esse homem, 
sem cerimônia alguma, abriu espaço entre a multidão e foi até a árvore, 
tomando com suas mãos grandes e cheias de dedos, o máximo de pães 
que pôde carregar consigo, colocou-os em um saco vazio que trazia na 
carroça, comeu alguns ali mesmo enquanto guardava os outros pães, de-
pendurou no manete da sua carroça o saco que trazia consigo e partiu... 
sem deixar palavras nem olhares – entrou e saiu mudo. 

Enquanto isso, os que aguardavam curiosos, a olhar os pães que ainda so-
bravam na árvore, se apressaram em fazer o mesmo que aquele homem 
mudo, mas ágil, fizera, pelando os últimos frutos da árvore.

“Reação” Intervenção Urbana na Rua 25 de Março – em Fortaleza, (2003). Foto: Autor.
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Na medida que os sacos iam sendo rasgados, rompia-se a mem-
brana plástica que separava o pão do mundo exterior, bem como 
as arquiteturas que as protegiam, transferindo o pão do invólucro 
plástico para dentro do corpo alimentado. Rompendo (quiçá) os 
limites que impedem a consciência de acessar suas fronteiras poro-
sas da arte e da vida.

Ao adotar o pão como elemento representativo do corpo e o saco 
plástico como uma “pequena arquitetura”, que envolve o público na 
proposta do trabalho,  penso haver certa permeabilidade que instau-
ra um “espaço de performação”, que coloca o público na condição 
de performer do trabalho dado. 

Ou seja, o espaço entendido como “aquele que insere o espectador 
na obra-proposição, possibilitando a criação de uma estrutura rela-
cional ou comunicacional”(MELIM, 2008, p. 06) e que aponta para 
um conhecimento alargado ao tomar a performance como uma ideia 
que pode contemplar uma diversidade de trabalhos e procedimentos 
como a vídeo-performance, a fotoperformance, os documentos, tex-
tos, intervenções e objetos de performação, cuja ideia de participa-
ção se integra com a ideia de “performação” nos espaços das artes. 

Concorrendo com a experiência presenciada no trabalho “Reação” 
ocorrida primeiramente em Fortaleza. E que nos anos seguidos, foi 
executado em outras cidades, resguardando a cada uma delas as suas 
especificidades e particularidades, como em Salvador, no Salão de 
Maio20 (2004), organizado pelo Grupo GIA, e em São Paulo (2006), 
com o coletivo EIA – Experiência Imersiva Ambiental.

A ação com os pães em Salvador aconteceu na Praça Piedade, em 
frente à igreja homônima, coincidindo com a “Terça do pão21“, 
evento semanal onde a igreja doa aos mais carentes e as instituições 

20 Formato alternativo do salão tradicional, idealizado pelo Grupo de Interferência 
Ambiental –  GIA, composto por ex-alunos do curso de artes da Universidade Federal 
da Bahia –  UFBA.
21 A “terça do pão” espelha-se no mito de que Santo Antonio teria doado aos pobres 
todos os pães da despensa do convento e que alimentariam aos padres. No entanto, 
após a doação dos pães teria se dado o milagre da multiplicação, que abarrotou a des-
pensa dos padres e dos pobres. 



de caridade os pães arrecadados dos fiéis, que chegam a oferecer a 
quantidade de pães equivalente ao seu peso corporal em favor 
das graças desejadas e/ou alcançadas. 

Durante a montagem do trabalho “Reação”, na praça, muitos dos 
fiéis que estavam indo à igreja da Piedade, para fazer suas doações, 
resolveram deixar suas oferendas no entorno da árvore onde a ação 
se daria; os pães oferecidos pelos fiéis à arte foram sendo  ensacados 
e postos com os  demais que foram comprados por mim, de  forma  
que os corpos  de trigo suspensos  e  postos à cidade pareciam operar 
numa fronteira porosa entre o sagrado e o profano. Pois os fiéis, que 
ofereceram os pães para a intervenção urbana, depositaram  ali suas 
expectativas de fé e de crença no espiritual. 

“Reação” Intervenção com pães  na Praça da  Piedade em Salvador, por ocasião do 
Salão de Maio do Grupo GIA (2004).  Foto: Grupo GIA.
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Assim, o trabalho “Reação” com os pães ensacados, síntese de um 
pensamento latente  em mim e do meu lugar no mundo22, parece ter 
entoado sensívelmente e  proficuamente nesse  grupo de obras que 
relacionam o corpo com a casa (entre 2003 à 2017), e que justificam 
minhas escolhas, procedimentos e questões que ressoam em algum 
instante com os trabalhos dos artistas referentes, que ora trago para 
estabelecer essa ancoragem poética em minha pesquisa. São esses 
artistas: Lygia Clark, Cildo Meireles, Yiftah Peled, Renata Pedrosa, 
Brigida Baltar, Sigalit Landau e Marcus Vinicius (in memoriam).

Pensando na ideia de um corpo-arquitetura poroso, que se infiltra (e 
é infiltrado) na sua relação com o mundo, é que tomo nessa linha de 
raciocínio a obra “A casa é o corpo” (1968) da artista Lygia Clark, 
por compreender que nessa fricção, pré-existem camadas envoltó-
ricas que cooperam para a vivência que se estabelece entre corpos 
e arquiteturas.  Tal como pode ser percebido  em suas palavras, ao 
descrever a obra:  

É uma estrutura de oito metros de comprimento, com 
dois compartimentos, com dois compartimentos laterais. 
O centro dessa estrutura se constitui de um grande balão 
de plástico. As extremidades são fechadas em elásticos e as 
pessoas ao se  encostarem neles, provocam  as mais  varia-
das formas. Ao penetrar no  labirinto, o visitante afasta os 
elásticos da  entrada, sentindo um rompimento semelhante 
ao de um hímen complacente e tendo acesso assim ao pri-
meiro compartimento, chamado penetração. Nesta cabine 
a pessoa pisa numa  lona estendida pouco  acima  do chão 
e perde o  equilíbrio:  no escuro ela apalpa as paredes, que 
cedem, da mesma forma que o  chão. Prosseguindo o cami-
nho  através  do tato encontrará uma passagem semelhante 
à da entrada, e a pessoa chega na ovulação,  espaço  igual ao 
anterior, cheio de  balões. Ao prosseguir, o visitante  alcança 
o  amplo  espaço central, onde é possível ver e ser visto do 
exterior.  Neste  local há  uma imensa boca, através da qual a 
pessoa entra na germinação.  Ali tomando as posições  que 
lhe convier. De volta ao túnel, continuando o passeio, pene-

22 “A verdade não ‘habita’ apenas o ‘homem interior’, ou, antes, não existe homem 
interior, o homem está no mundo, é no mundo que ele se conhece. Quando volto a 
mim a partir do dogmatismo do senso comum ou do dogmatismo da ciência, encon-
tro não um foco de verdade intrínseca, mas um sujeito consagrado ao mundo.”Vide 
in: MERLEAU PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Trad. Carlos Alberto 
Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 1999, p. 06.
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tra no  compartimento da  expulsão, que além de bolinhas 
macias de vinil espalhadas pelo chão, possui uma floresta de 

pêlos pendentes do teto. (MILLET, 1989, p. 160).

Na obra de Clark, a casa ocupa o lugar de uma “arquitetura viva”   
23ou de “abrigo poético” onde o partícipe é convidado a atravessar 
os quatro ambientes distintos relacionados ao corpo feminino e divi-
didos em: penetração, ovulação, germinação e expulsão. 

O trabalho, longe de ser um processo didático, se propunha a uma experi-
ência existencial (para cada um dos partícipes) – onde a vivência das sen-
sações intra-uterinas, na instalação, iam preenchendo as gavetas vazias da 
memória, ativando por meio dos objetos sensoriais a sensibilidade perdida 
(ou esquecida), desagregando o público da posição de espectador, para ele 
mesmo se enxergar perceptor e percebido nas vivências com o corpo e a 
arquitetura, declarando que:  “a obra (de arte) deve exigir uma participação 
imediata do espectador e ele, espectador, deve ser  jogado dentro dela”24.

Foi a  partir do trabalho “Nostalgias do corpo: respire comigo” (1966) 
que percebi de forma mais contundente a porosidade do trabalho de 
Clark em meu trabalho “Reação” (2003). Ao tomar o invólucro plás-
tico, enchendo-o de ar, e, sobre ele, colocar uma pedra, a artista ia 
levemente apalpando o invólucro, observando o movimento da pedra 
a ocupar o fundo do saco plástico como a de um corpo agarrado às pa-
redes da pele, respirando de acordo com os movimentos da artista. 

Lygia Clark, ao  ver o movimento da pedra ocupar o útero do saco, 
encaixando-se e acomodando-se nas suas entranhas, declarou: “de 
repente percebi que aquilo era uma coisa viva, era um corpo” (FA-
BBRINI, 1994, p. 107).  Para Lygia Clark, os elementos corpo e pe-
dra, subindo e descendo, eram como uma cópula; embora a pedra 
ocupasse o lugar externo ao plástico, a reação de uma das partes era 
suficiente para envaginar a outra, como um corpo sedento.

23 Os bichos, são exemplos da construção dessas arquiteturas vivas, que  estabelecem 
com o  seu público um corpo-a-corpo. “Entre el bicho y tú es imposible una actitud 
de pasividad.” Vide in:  CLARK, Lygia. Catálogo da Exposição Del Acto Lygia Clark: 
Catálogo Del Acto. Catálogo da Exposição Del Acto de Lygia Clark. Organização: 
Fundació Antoni Tàpies. Barcelona, 1997.
24 Idem, ibidem, p. 25.
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Instalação “A casa é o corpo” exposição no MAM da artista Lygia Clark , (1968) 
Rio de Janeiro.  Fonte: Fapesp.25

No meu trabalho, “Reação”, o pão é tomado como referente ao 
corpo (do artista), profanado ou sacralizado pelo público ao ser 
comido, devorado.  Enquanto o saco plástico (invólucro) faz refe-
rência ao habitar desse corpo-pão, como uma pequena arquitetura 
plástica e translúcida ou como roupa, que é outra forma de ser 
arquitetura – ambos (a casa  e a roupa) desejam envolver e proteger 
esse corpo do mundo exterior.

Se na relação entre corpo e  invólucro reside uma  erotização 
implícita, mas discreta, é na participação do público, ao rasgar 
os invólucros, que o gozo desvirgina as membranas-corpo, para 
devorar esse corpo-pão.

Nessa relação, o pão, antes de ser devorado pelo público, é comido pelo 
próprio saco, casa-vulva, morada úmida e suada, que protege dentro de 
si o pão que se reconhece corpo, fazendo do invólucro o seu canto no 
mundo, pequena arquitetura que se infla para pensar a relação corpo e 
arquitetura como uma via de mão dupla.  E que Clarck defendeu  ao  
afirmar que se a “A casa é o corpo”,  então, “ O corpo é a casa”.  

25 Vide  in:< http://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2014/07/ligia-
-Clark.jpg >. Acesso em: 19 jan. 2018.
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Se a primeira representa um  “abrigo poético”, Lygia estende ainda 
mais o horizonte com “O corpo é a casa”, pois nesse momento o 
abrigo ganha a especificidade da experiência íntima  e pessoal, onde 
o corpo faz-se arquitetura com as mãos que manipulam e tocam os 
objetos, com os braços que envolvem em abraços, com o corpo que 
se oferece ao outro, e as pernas que abrigam em seus túneis labirín-
ticos os corpos fálicos.  

Essa postura no trabalho de Lygia Clark, forja o desejo de corpo-
rificar a arquitetura, e de arquiteturizar o corpo, sobretudo, na tro-
cas entre artista/obra/espectador, ponto nevrálgico tomado por ela 
para romper as fronteiras do público com a arte,  e desconstruir as 
hierarquias e barreiras que separam o artista, da obra e do especta-
dor, criando com isso, uma fronteira porosa e contaminante entre 
arte e vida, dentro e fora, cheio-vazio, corpo-arquitetura.

Invólucros de inclusão que buscam fazer o caminho da humaniza-
ção da arquitetura e do corpo. “A artista sempre aspirou a dimensão 
arquitetural, propondo projetos de integração arte/arquitetura“26, o 
que fez com que ela afirmasse uma constante impermanência do 
corpo na casa e da casa no corpo. Ambos se contaminam, são poro-
sos, se corporificam e se arquiteturizam por serem orgânicos e vivos, 
contrapondo-se ao pensamento modernista da casa seriada como 
“máquina de morar” – a desumanização  da arquitetura e do corpo 
apresentada como  “uma  unidade mecânica, regular, clara, asséptica 
exógena”; enquanto do outro lado, a humanização da arquitetura 
pelo corpo, com sua: “matriz biológica, irregular, turva, viscosa e 
endógena”. (FABBRINI, 1994,  p. 151).

É do humano a busca incessante por esse lugar que o acolha no 
mundo, que lhe recepcione, seja num abraço, num beijo, numa cama 
ou numa casa. Onde a pele transpira e busca  no outro o comparti-
lhamento dessas sensações.  Pele-Mundo onde os poros são como  
janelas e portas que se abrem para os horizontes atravessando nos 
dois sentidos a epiderme, os sonhos, as imaginações e devaneios. 

26 Catálogo da exposição Lygia Clark MAM – SP “A aventura planar de Lygia Clark 
– de caracóis, escadas e caminhando”. Paulo Herkenhoff, São Paulo, MAM, 1999,  p. 
11.
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Revestindo-nos por dentro e por fora, células e orgãos, de dentro 
pra fora e de fora pra dentro, encapando todos os sentidos e senti-
mentos, de forma a fazer do corpo um cosmo, ou um buraco negro 
que a tudo devora.  Revestimo-nos de invólucros, a casa, a roupa, e 
também os sentimentos... 

Pele sensorial que protege, conscientiza e nos faz existir. Com isso, 
incessantemente, buscamos na espacialização do nosso corpo um 
lugar de abrigo e segurança, um invólucro que nos separe do mundo 
real e de suas tensões, mas que possamos, sempre que nos sentir-
mos seguros, transitar entre esse fora e esse dentro que nos cabe ao 
arriscarmos conhecer e habitar outros territórios externos ao nosso 
invólucro conhecido. 

Na garupa desse pensamento, outros artistas parecem dialogar im-
petuosamente com a ideia dos envoltórios do corpo e da arquitetura.  
Cildo Meireles em seu trabalho, “Desvio para o Vermelho” (1967-
1980), parece apresentar questões que dialogam, em princípio, com  
a natureza desse corpo que se espacializa no mundo, friccionando 
em certo sentido com a poética de Lygia Clark. 

A instalação, “Desvio  para o vermelho”, é composta de três salas 
que se comunicam (Impregnação, Entorno e Desvio). Tem-se na pri-
meira sala (Impregnação) uma ideia de incorporação do público no 
corpo da obra, onde paredes e tetos brancos se contrastam com o 
avermelhado presente nos adornos, acessórios, enfeites e obras de 
arte que compõem a ambientação, objetos comuns da vida cotidiana, 
num espaço doméstico igualmente comum que reflete a individuali-
dade humana. Espaço com uma paleta monocromática de compo-
sição metódica e ordeira equivalente a uma Sala de Estar, que é por 
si só um espaço entre o social e o intimo de uma casa. Dessa forma, 
penso que a ideia de impregnar se aproximecom a de emprenhar 
(engravidar), ou seja, que a instalação é posta pelo artista como um 
jogo, onde o público penetra no corpo-casa (corpo do artista), en-
gravidando-o e fecundando-o,  mas também sendo engravidado e 
fecundado pela obra, tal a ciclicidade presente na cor vermelha, que 
costura a lógica  das  três salas. 
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Cildo Meireles, “Desvio para o vermelho”,  instalação com  materiais diversos, 
(1967-84). Foto: Pedro Motta.27 

Assim,  as paredes das ambiencias análogas a  pele  (em sua face inter-
na),  oferece-se à proteção dos orgãos internos  (mobílias e adornos),  
encobrindo de vermelho como fluído sanguíneo,  uma transfusão quase 
cirúrgica entre travessias e travesuras no  íntimo aberto, dilacerado. Na 
sala, “Entorno”, uma garrafa deixa escorrer um fluido também averme-
lhado e contíguo que também se liga a terceira sala, “Desvio”, onde a 
metáfora do sangue que corre pelas veias, pulsão vital do corpo que es-
corre no ritmo da vida, move os rios vermelhos como cascata inclinada 
de fluxo incessante. Nesse jogo de Meireles, as previsibilidades e possi-
bilidades tentam ser frustradas, ainda que costuradas pela cor, esse corpo 
do artista não se entrega facilmente as falsas lógicas, segundo ele: 

O encadeamento de falsas lógicas, ou seja, de uma coisa 
que parecia explicar a anterior, mas introduzia um outro 
elemento que, na verdade, não explicava nada e era a coi-

27 Vide in: <http://www.inhotim.org.br/uploads/2013/10/Desvio-para-o-verme-
lho.jpg >. Acesso em: 20 jan. 2018.
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sa principal. Esse elemento parecia ser explicado na outra 
fase, mas não era explicado. Por exemplo, você tem uma 
garrafa de onde sai uma quantidade enorme de líquido 
vermelho (Entorno), que parece ser a explicação para a 
sala pintada de vermelho, mas o que ela introduz é a noção 
de horizonte perfeito que é a superfície de qualquer líqui-
do sem movimento. E na terceira fase tem um líquido em 
movimento saindo de uma torneira (Desvio). A pia está 
inclinada, o que contradiz a relação da queda d’água, mas 
o líquido é vermelho, o que nos conduz à primeira sala. 
Enfim, a idéia era criar uma circularidade onde uma coisa 
fosse jogando para a outra, uma fase jogasse para a outra, 

mas não explicasse nada.  (MEIRELES, 2002.p. 64). 

O trabalho de Cildo Meireles busca escapar as verdades interpreta-
tivas, colocando-se de forma crítica e inquestionável a proposição 
poética e a experiência de estar no mundo, seu trabalho parece 
refletir sobre a contemporaneidade do homem, espelhado no des-
conforto e no vazio do ser,  “um vazio expectante, eternamente 
testando o olhar, demarcando o espaço da falta contra essa irre-
sistível  inclinação  a percepção  que é a aderência do real”28. Vale 
lembrar que o trabalho, “Desvio para o Vermelho”, foi realizado 
durante a ditadura militar, e por esse motivo foi também compre-
endido como uma crítica à repressão, que torturou e assassinou 
muitos corpos. O corpo individual torna-se o corpo social, e a casa 
do homem passa a ser o mundo.

Yiftah Peled, artista israelense naturalizado brasileiro, também pa-
rece compactuar dessa referência com os invólucros. Sua participa-
ção no Projeto-Parede do MAM-SP, com a instalação “sem título” 
(2011), buscou gerar uma tensão entre o público e o espaço expo-
sitivo, construindo um jogo de relações entre corpos – das paredes 
do corredor com o público. Nesse sentido, a participação do público 
requerida pelo artista é ponta de lança para a percepção e para o es-
paço de performação da instalação, ampliando as experiências entre 
o corpo e arquitetura de forma crítica e reflexiva.

O artista propôs no lugar de passagem do corredor, ponto de co-
nexões entre os ambientes internos e externos, que ligam as áreas 

28 SALSTEIN GOLDBERG, Sonia. Desvio para o vermelho: branco sobre branco. 
In: MEIRELES, Cildo. Desvio pra o vermelho.  São Paulo: MAC USP, 1986. p. 06.
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de uso social com as de serviço, o revestimento das paredes, piso 
e teto com materiais de matiz terroso avermelhado. As paredes e o 
teto receberam acabamento em lixas abrasivas vermelhas em grids 
de 22x22cm (cada) coladas, triangularmente, formando um mosai-
co rubro, que fazia menção à pele humana. Ao mesmo tempo, o 
piso foi revestido com impressões fotográficas em vinil adesivado, 
contendo imagens de fragmentos da pele do artista misturadas às 
peles dos funcionários do MAM. Essas imagens dos corpos frag-
mentados, postas no piso como uma película, foram se desgastando 
e sendo apagadas pelo uso, criando uma espécie de trilha feita pelo 
atrito e pisoteamento dos corpos que por ali passavam, essas trilhas 
incitavam a ideia dum corpo sempre em movimento, em trânsito, 
corpo passageiro, que deixa os resquícios de sua presença através das 
demarcações dos trajetos desenhados pelos pés.

As características desses dois materiais (película vinílica e lixa abrasiva) 
se opunham. Enquanto no piso a película lisa se desgastava pelo atrito 
das pisadas, nas paredes as lixas cuidavam de propor o avesso, gerando 
o desgaste (lixamento) da pele, sobretudo das mãos que apalpavam 
as suas tessituras. Essas diferenças acentuavam os comportamentos 
do público perante a obra, pois se por um lado o piso era convidativo 
ao corpo, do outro a lixa abrasiva gerava repulsa pela propriedade de 
ranhuramento,  incluso  com riscos de ferir a pele de quem a tocasse 
desprevenidamente. Peled conta o caso em que o segurança do MAM 
teve seu braço arranhado, e também de uma professora que teve o seu 
vestido rasgado ao passar pelo corredor.  Segundo o artista  “O pro-
jeto propôs relacionar a pele como fronteira e limite do corpo que se 
integrava na superfície do espaço arquitetônico sobre a parede, o chão 
e o teto, remetendo a um orifício corporal penetrado pelo visitante no 
ato da visitação.” (PELED, 2013, p. 04-05).

O trabalho de Peled parece nos apontar para uma lógica rever-
sa, ou seja, tanto o corpo da arquitetura –  vestidas de lixas e de 
películas – quanto o corpo do público, foram ao mesmo tempo 
passivos e ativos na relação de porosidade e contaminação, de 
forma que o piso era desgastado pelo público ao mesmo tempo 
em que a parede se vingava, desgastando as peles dos passantes; 
consumindo e sendo consumida.
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Detalhe da Instalação com piso no inicio do processo e no final da exposição “S/
Titulo” – MAM /SP (2011). Foto: Do artista.

A artista Renata Pedrosa traz em seu repertório poético um olhar 
atento e sensível para o lugar do corpo no espaço urbano e nas arqui-
teturas, ao se encarregar de manter um olhar atento e crítico para a 
produção desses espaços, sejam eles vernaculares, eruditos ou fortui-
tos. Ao afirmar em suas práticas a relevância dos abrigos para a pro-
teção do corpo, o pensamento da artista compactua e compreende 
que a casa é muito além de um habitáculo que envolve o corpo, por 
ser também um espaço de construção da humanidade e da formação 
do sujeito nesse mundo.

Em sua obra, “um pouco para cá, um pouco para lá” (2002), rea-
lizada na FUNARTE São Paulo, a artista constrói um habitáculo 
utilizando painéis de madeiras auto-portantes, formando caixas (cô-
modos) onde a madeira natural contrasta com o empilhamento de 
feltros e com a própria pele, construindo uma experiência labiríntica 
entre a massa de feltros e os painéis que servem de fechamento dos 
cômodos. A sensorialidade na obra de Pedrosa se dá nos antagonis-
mos entre a maciez do feltro e a dureza texturada da madeira, uma 
relação corpórea oferecida ao público, de forma que os espaços de 
circulação disputam com a pele-feltro, os cantos e quinas de onde 
se abrem as portas e as passagens desse corpo caixa, onde o públi-
co imerso na obra que escolhe e define seu percurso e vivência no 
espaço da instalação.  Ao propor que as paredes, pisos e tetos sejam 
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extensões do próprio corpo, Pedrosa estende a experiência da casa 
para além de sua materialidade, a casa por fim oferece “à carne sua 
armadura, necessárias à estruturação das sensações.” (PEDROSA, 
2004, p. 17).

Instalação “Um pouco para cá, um pouco para lá” da artista Renata Pedrosa no 
espaço FUNARTE/SP (2002) Foto: Da artista.29

Em sua obra, “um pouco para cá, um pouco para lá” (2002), re-
alizada na FUNARTE São Paulo, a artista constrói um habitácu-
lo utilizando painéis de madeiras auto-portantes, formando caixas 
(cômodos) onde a madeira natural contrasta com o empilhamento 
de feltros e com a própria pele, construindo uma experiência labi-
ríntica entre a massa de feltros e os painéis que servem de fecha-

29 Vide in: <http://muvi.advant.com.br/artistas/r/renata_pedrosa/tecido_na_ma-
deira.htm.>. Acesso em: 24 jan 2018.
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mento dos cômodos. A sensorialidade na obra de Pedrosa se dá 
nos antagonismos entre a maciez do feltro e a dureza texturada da 
madeira, uma relação corpórea oferecida ao público, de forma que 
os espaços de circulação disputam com a pele-feltro, os cantos e 
quinas de onde se abrem as portas e as passagens desse corpo cai-
xa, onde o público imerso na obra que escolhe e define seu percur-
so e vivência no espaço da instalação.  Ao propor que as paredes, 
pisos e tetos sejam extensões do próprio corpo, Pedrosa estende a 
experiência da casa para além de sua materialidade, a casa por fim 
oferece “à carne sua armadura, necessárias à estruturação das sen-
sações.” (PEDROSA, 2004, p. 17).

Em outros trabalhos, a artista utiliza-se de tecidos, veludos, ma-
lhas e gaze para “materialização de uma pele porosa e permeá-
vel”30. A exemplo da “Casa Dentada” que esteve na exposição 
“Pele, Alma”, no CCBB (São Paulo), sob curadoria de Katia Can-
ton em 2003.  Ali a artista constrói um receptáculo cilíndrico 
capaz de vestir o corpo, invólucro feito de meias de nylon (nude) 
que tinha em seu interior pequenos dentes do mesmo material 
revestido de poliéster, que dava a obra um caráter orgânico, como 
a de uma boca ou uma vagina, arquitetura viva pronta a vestir, 
comer e engolir o mundo, operando certa eroticidade, como um 
envoltório que abriga e veste o corpo fálico, de forma que “a peça 
torna-se uma segunda pele para o corpo” que vem habitar o ima-
ginário e o desejo da casa-indumentária. 

Com a obra “Abrigo” (1996), a artista Brígida Baltar performa 
para a câmera fotográfica na intimidade de sua residência, esca-
vando a parede para tornar-se parte da arquitetura e vice-versa. A 
subtração da imagem de seu corpo, silhueta espelhada e escareada 
na parede, formando o seu negativo, um duplo complementar, que 
após escavado é penetrado e habitado pela artista.  Assim, a artista 
segue preenchendo com sua pele, carne e ossos o vazio do  seu  
avesso, ocupando sua dobra. 

Em “Torre” (1996), o pó e entulho recolhido do trabalho, “Abri-
go”, é ressignificado e usado como matéria prima para compor 

30 Idem, ibdem, p. 35
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Brigida Baltar.  Fotoperformance “Abrigo” (1996) Foto: Da artista. / Brigida Bal-
tar.  Fotoperformance “Torre” (1996) Foto: Da artista 31

os tijolos maciços que constróem a torre, abrigo para o corpo da artista como 
uma arquitetura  de contenção e proteção,  similar  às fortalezas medievais. Baltar 
veste o invólucro arquitetônico, construíndo o espaço positivo a partir  do  ne-
gativo. Sua poética equivalente ao poema de Manuel  de  Barros, “Com pedaços 
de mim eu  monto um ser atônito”,32 cujo  pensamento estupefato, fragmentário 
e existencial parte dos referenciais associados à sua casa  como  processo de ex-
pansão do  corpo para a arquitetura, integrando-se com a paisagem e a natureza, 
como no  trabalho “Coleta de neblina e Orvalho” (1996-2002).

31 Vide in: <https://alchetron.com/Br%C3%ADgida-Baltar>. Acesso em: 24 
jan.2018
32 Manoel de Barros, poema “O livro sobre o nada”.  (s.p)



A poética da artista parece se ancorar em questões existenciais que se 
deflagram com a experiência corpo-casa, em ações solitárias onde o 
público tem acesso tão somente pelos registros do trabalho.

A artista israelense Sigalit Landau, no vídeo “Barbed Hula” (2000), 
posiciona-se nua a frente da câmera para performar com um bambo-
lê de arame farpado, envolto a sua cintura, movimentos constantes 
e rítmicos, tendo ao fundo o mar de Tel Aviv. No plano de corte da 
imagem, a câmera é fixada no centro da ação de forma a revelar a 
pele de sua barriga sendo dilacerada pelas farpas do arame, que segue 
perfurando sua pele.

Sua performance parece revelar a crueza da dança, cujo bambolê é 
território que resta ao seu corpo, terra prometida e ilhada em círculos 
infinitos, girando em torno do corpo como a terra gira em torno do 
sol, onde a cada volta dada as farpas do arame registram sua passa-
gem, ferindo seu ventre, quadril  e costas.  

Sigalit Landau. Videoperformance “Barbed Hula (2000) Foto: catálogo
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O seu corpo é vestido pelo aro cortante e perfurante, metáfora da 
ilha solitária “como uma forma de comunicação direta sobre entre 
a identidade individual e coletiva, assim como entre a experiência 
pessoal e a situação sociopolítica de seu país”33, território da casa e 
envoltório do corpo. Este trabalho dialoga com a performance “Am-
plexo” (2016) na qual me visto de arame farpado, tomando meu cor-
po como território ocupado, protegido e vestido dos mesmos arames 
que armam as trincheiras das guerras ou que isolam os muros das 
casas do mundo exterior.  

Marcus Vinicíus (In memoriam; 1985-2012), em sua breve passa-
gem pela vida,  deixou vestígios e resquícios da presença do seu cor-
po como invólucro e pele do mundo, suas performances pareciam 
buscar o rompimento dessa última fronteira-pele de dobras endóge-
nas, análogas às diversas formas; outras formas de desejar ser arqui-
tetura, desdobrando-se  e dobrando-se como corpo que se envolve 
e se desenvolve num duplo simultâneo (DELEUZE,  2013, p. 22)34 
, revelando  lugares, paisagens e habitáculos; como ele afirmou ao 
falar da performance Cicatrizes (2010): “Minhas cicatrizes são como 
casas abandonadas que, cegas e mudas, são agora corpos desfigu-
rados. Guardam silenciosas algo que já não existe, exceto naquelas 
lembranças que ficaram impressas nas desconstruções”.35

Havia no artista um impeto em romper as fronteiras do seu corpo 
com as arquiteturas, arquiteturizar-se. Na série Ocupação Experi-
mental Urbana36, Vinícius envelopa com seu corpo uma coluna bole-
ada, em outro momento se encaixa debaixo  de um banco à beira mar 
e em posição fetal, habitando aquela forma arqueada que lhe serve 
de armadura e casa, fazendo-se  como estrátegias a fim de ocupar os 
vazios do mundo.

(...) ao olhar com mais cuidado as questões colocadas 
atualmente pela performance e pela arquitetura, percebo 

33 Catálogo de La Collection Nouveaux Médias, Pompidou,  2006 (s.p).
34 DELEUZE, Gilles. A dobra: Leibniz e o barroco. Campinas: Papirus. 2013.
35 Ibidem, p. 65.
36 ROSEN, Marcela. E homenaje a Marcus Vinicius. Disponível em: <http://revista.
escaner.cl/node/6501>. Acesso em: 20 jan. 2018



que há evidentes mostras de uma convergência ou, talvez 
possa dizer até mesmo, de uma superposição entre os do-
mínios das duas atividades. Isso se faz notar quando ob-
servo que profissionais de ambas as áreas  começam a usar 
os mesmos termos e as mesmas estratégias para tratar do 
corpo, de sua existência no espaço e de sua relação com o 

tempo (VINÍCIUS, 2016, p. 114). 37

Marcus Vinicius foi parceiro em muitos projetos, desde o Experiên-
cia  Imersiva Ambiental (EIA), em São Paulo (2005) – ponte que o 
levou a realizar em Vitória (ES)  o “Multiplicidade” e o “Trampo-
lim”.   MV (como chamávamos) faleceu em 2012, após ter realizado 
sua performance “O visível e o Inconsciente” (2012),  no deserto 
de Góbi, após o 2nd Land Art Biennial Morgólia LAM 360º. Sua 
presença aqui, como um dos artistas referentes, extravasa o afeto que 
trago pela sua pessoa, como forma de desdobrar no reconhecimento 
o seu trabalho como artista e a sua relevante contribuição para a  arte 
ao dialogar corpo, natureza e arquitetura.  Por essa razão, o trago 
aqui em “palavras enlutadas”, com  realce enegrecido. De onde sua 
presença e contribuição nessa tese se fará em forma de depoimento 
do artista,  após sua performance “Frágil”.

37 VIEIRA JR, Erly (Org). Marcus Vinicius: A presença do mundo em mim. Vitória: 
Pedregulho, 2016.

Marcus Vinícius na performance “Cicatrizes” (2010) Vitória. Foto: Do artista.
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Video still performance  “Frágil” de Marcus Vinicius (2012)  Foto: Rubiane Maia.

”Quero romper com meu corpo, quero enfrentá-lo, acusá-
-lo, por abolir minha essência, mas ele sequer me escuta e 

vai pelo rumo oposto.” 

Carlos Drummond de Andrade 

Apesar de ter consciência...

Uma tarde densa e escura. Onde estava? O meu corpo foi dividi-
do em dois pedaços. O cheio e vazio. 

Isolados no sem-tempo e no sem-espaço, num intervalo mudo. 
Estava dentro de um casulo. Sem 

pensamentos, sem emoção. Aos poucos, outra vez, terminava o 
processo de fragilização do meu 

corpo. Um movimento com as mãos, estirando-se depois para 
todo o corpo. O coração bate 

assustado. É hora de ir para a rua.
Olho para o lado. Caminho lentamente diante de uma multidão 

de rostos que assistia o início da 
performance Frágil pelas ruas de Ipanema, zona sul do Rio de 

Janeiro. Algumas pessoas se 
assustam, outras se questionam, e outras mais se surpreendem. 
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Lá estava um homem, frágil. Compreendi que 
esperava exatamente isto.

O peito protegido, os braços abertos, os pés cansados. Os meus 
olhos têm a fome do horizonte. Lá estava um homem. Quem era? 

A pergunta nasce, se perde na multidão. Mas antes que até eu 
mesmo possa esquecê-la, ouço uma voz infantil 

perguntar: quem é ele? É de plástico?
Outros impacientes. Outros cansados 

da insistência da multidão de rostos que insiste em correr. 
Quem era? Um homem, alguém respondeu. 

Um homem estranho, disse outro. Vi outros rostos,
 rostos sorrindo. Já o meu rosto, cansado. Parei 

um pouco sentindo o próprio coração ressoar no peito. 
Continuei. Os olhos abertos, sem ver, toda 

a atenção voltada para mim e para o que eu sentia.
Quantas vezes terei que viver as mesmas coisas em situações 

diversas? Imagino aqueles rostos já conhecidos, 
brilhando com e sem expressão. 

Que vozes poderiam ter? Dentro de mim, 
o silêncio derramando-se 

de dentro como sangue. Hoje tive medo do meu próprio medo, 
que me deixava isolado. Enxergava de longe, a mim mesmo, 

perdido e pequeno, coberto de fragilidade, junto de rostos que 
poderiam ser eu a qualquer momento. 

Assim é a vida na cidade.
E subitamente, tive um medo real, tão vivo como as coisas vivas. 

O desconhecido que era eu. Medo no corpo, 
medo no sangue. Para onde ia? Não estava sozinho? 

Estremeci. Não, não era perigoso. 
Parei, à espera. Aos poucos senti o calor do 

estranho transmitindo-se a mim pelas costas, 
pelas bordas, pelas frestas. Ouvi o bater ritmado, longínquo e 

sério de um coração. Do teu coração. Perscrutou-se atento. 
Aquele ser vivo era meu, naquele instante. 

Aquele desconhecido, aquele outro mundo era meu. 
O vejo longe. Frágeis e delicadas, 

as minhas linhas são descobertas. A angústia vai subindo pelo 
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corpo, e me preenche por inteiro. 
Havia ainda o silêncio, o mesmo silêncio.

Talvez, quem sabe, tivesse vivido um pouco 
de sonho misturado com realidade, 

penso. Agora procuro rememorar o dia passado. Nada de impor-
tante, senão aquela mensagem que me deixou atônito. Aquele 

sorriso, aquelas mãos. Aquele abraço.
Agora também sorrio, mas não posso evitar que 

a dor comece a palpitar em meu corpo, 
como uma sede amarga. Mais que dor, um desejo de amor cres-

cendo e dominando-a. dentro de um vago e leve turbilhão, como 
uma rápida vertigem, tenho a consciência do mundo, da minha 

próxima minha própria vida, do passado, 
do futuro além do meu corpo.

Mas tudo o que eu posso dizer agora não basta. 
Eu estou vivendo, vivo. Nunca o senti tanto. 

Agora subitamente compreendo que o amor pode fazer 
com que se deseje o momento que vem 

num impulso que é a vida. Sinto o mundo 
palpitar suavemente em meu peito, 

apesar de ter consciência... Silencio de novo dentro de mim. 
Os olhos fechados, entregues. Frágeis. São menos que palavras, 

sem sentido, que fluem e se entrecruzam. Os meus olhos 
se umedeceram de alegria suave e de gratidão. 

As palavras escutadas, os sorrisos compartilhados. Ali, os rostos 
se aproximaram, se entregaram e 

eu pude me sentir pleno como se tivesse sorvido um mundo.
A chuva insistia em cair, enquanto eu te esperava. 

No teu silêncio, adormeci.
Hoje, os olhos que brilhavam eram os meus.

 Para Diego Galeano, pela força do silêncio.38 

(Depoimento do artista + 1985-2012)

38 Vide in: <http://cargocollective.com./marcusvinicius/FRAGIL>. Acesso  em: 18 
jan. 2018.
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“Amplexo” performance ao vivo (2016) Foto: Gutierrez Regis.
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Amplexo
Uma mesa retangular de madeira de carvalho posta ao cen-
tro de uma sala de paredes brancas, ao redor da mesa qua-
tro cadeiras pretas estão dispostas, uma em cada canto. Em 
seu centro, uma luz pendente de cor amarela âmbar revela 
os veios sinuosos da madeira. Adentro a sala e sento-me 
ao centro da mesa, em seguida um homem trajando um 
paletó e gravata preta, com blusa branca por baixo, senta-se 
ao meu lado esquerdo. Ele não tem rosto e nenhum dos 
seus órgãos sensitivos está em sua face. Sua presença causa 
em mim certo temor e tensão. Um segundo homem entra 
na sala com roupas claras, é um rosto amigo, alguém que 
me inspirava confiança. Ele se senta à minha frente e me 
olha nos olhos com amizade e silêncio. Ficamos os três ali 
postos à mesa. O silêncio estabelecido é emudecedor, atra-
vessa a minh’alma como punhal a carne. Nesse momento, 
uma mulher se aproxima da mesa trazendo em suas mãos 
uma indumetária feita de arame farpado, que mais parece 
uma armadura medieval. Ela se posiciona nas minhas cos-
tas, e como resposta, eu levanto meus braços para cima, 
permitindo que aquela vestimenta de arame farpado desça 
pela cabeça, cobrindo a nudez do meu corpo, vestindo-me  
com a roupa farpada  e perfurante.  Nesse momento, per-

cebi-me protegido... abraçado.

O relato acima foi um sonho que me visitou soturnamente.  
A imagem de me vestir de arame farpado, fez-se imaginar 
o corpo como território a ser abarcado, cercado e acolhido 
pela indumentária que veste a alma e cobre o corpo. Ves-
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tes de arame cuja tessitura revela, ao resguardar, brechas da 
pele entre tramas de fios galvanizados com seus espinhos 
metálicos. Vestimenta que como abraço (amplexo) envelo-
pa esse corpo, com o ímpeto de cobrir para protegê-lo da 
insensibilidade dos corpos sem rostos, e sem órgãos. 

AMPLEXO

(Performance-Instalação, 2016) 

O performer entra em silêncio na sala. Pés descalços, 
sem blusa, trajando apenas uma calça marrom de te-
cido fino de linho frágil, cor de pele. Em suas mãos, 
traz um pesado rolo de arame farpado suspenso por 
uma alça de aço. Via crucis até a  sala onde ocorrerá 
a performance, no movimento de suas passadas, o 
rolo rala a calça de linho fino, atravessando os fios e 
sangrando a pele na altura da coxa. O rolo é pesado 
e a calça indumentária atravessada é como terreno 
baldio.  O performer se dirige ao canto do espaço, de 
lá mira persistentemente uma cadeira vazia ao centro, 
enquanto tem em seus braços o rolo de arame. Por 
algum tempo fica nessa mirada e, após não suportar 
mais o peso, dirige-se até a cadeira ao centro, dei-
xando o arame ao lado,  levando a cadeira  ao canto 
anterior onde esteve em pé. Ele senta-se na cadeira 
e fica a observar atentamente o rolo farpado a sua 
frente, imaginando a tessitura do material cortante 
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em seu corpo, desejando o abraço dos espinhos de 
aço em sua pele,  ansiando o acobertamento dos seus 
abrolhos . Ele levanta-se e vai até o arame farpado 
deixado no piso, pega uma de suas pontas e o arrasta 
até o canto da parede. Lá começa o rito de vestir-se, 
desenrolando os fios de aço e cortando-os com uma 
turqueza, para em seguida enrolar o material em seu 
torso nu. A cada trecho enrolado em seu corpo uma 
nova camada se sobrepõe à anterior. Após enlaçar o 
quadril, passa a envolver os braços alternando en-
tre o esquerdo e o direito até perder totalmente o 
movimento dos membros superiores, casa protegida, 
muro encoberto, território inacessível (ou não). A 
performance toma o tempo da cobertura do corpo 
pelo arame, e também, o tempo da resistência desse 

corpo com o material metálico e perfurante. 

Materiais: 
Uma cadeira de madeira 
Uma turquesa de aço 
Um rolo de arame farpado galvanizado 

Duração:
50” (Aaproximadamente)                                                              
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“Amplexo” (2016 ) Foto: Gutierrez Regis.
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“Amplexo” (2016 ) Foto: Gutierrez Regis.
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O sonho sonhado no passado se fez ação no presente 
com o trabalho “Amplexo” (2016), realizado no Mu-
seu de Arte Contemporânea Dragão do Mar, em For-
taleza, por ocasião da abertura do 67º Salão de Abril. 
Partindo da ideia de vestir e revestir o território do 
corpo, um envoltório que opera entre a dor e a pro-
teção, onde o corpo caminha apesar  das farpas que 
o rasgam, ferindo o linho e a pele no mesmo corte. 
Corpo que abraça e se lança para ser abraçado pela 
roupagem de aço, armadura de  um território vazio, 
devassado e desejoso pelas linhas que desenham em 
seu corpo de pedaços em pedaços, cobrindo-o e imo-
bilizado-o seus gestos, paralisando seus movimentos. 

Endurecendo sua ação pelas ranhuras e perfura-
ções que por vezes pareciam ser sentidas mais no 
público do que em si mesmo, como a face angus-
tiada de um rapaz a frente do performer, cujo senti-
mento se dividia entre prazer e dor, aprisionamen-
to e libertação, medo e coragem. Dicotomias que 
operam as estâncias do corpo e da alma, do que é 
próprio do homem ao pensar a morte e a vida, a 
vida e a arte. Como se o corpo semi-nu, envolto ao 
material metálico fosse transparente e pudesse ser 
atravessado pelos olhos do público naquele estado 
de performação silenciosa e cúmplice. 



Cumplicidade silenciosa, onde os olhos fitados 
um dentro do outro, são pontes onde se estende o 
próprio abraço do arame. Estar no lugar do outro, 
sendo eu mesmo parte desse outro que me repre-
senta. Um entrelaçamento da relação entre eu e o 
outro, na qual preexiste um território que o arame 
farpado não isola, território esse que é o da ordem 
do sensível. Afinal, “fazer arte é redescobrir seu 
corpo” (JEUDY, 2002, p. 81). 

“Amplexo” (2016 ) Foto: Gutierrez Regis.
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Condomínio
Após uma semana habitando o quarto de hotel no 
centro de São Paulo e caminhando pelas ruas do 
bairro Santa Cecília, fui observando e fotografando 
as lixeiras feitas de gradil, localizadas nas calçadas 
defronte aos condomínios residenciais e comerciais 
da região. Essas lixeiras de grade têm em comuns 
duas especificidades projetuais: (1) O formato fe-
chado (com tampa), que se assemelha a uma Casa 
com duas quedas d’água, e (2) formato aberto (sem 
tampa), que pode ser associado a uma tipologia de 
mobiliário-cama. 

O formato “Casa” das lixeiras fechadas apresenta-se 
como container vazado de barras metálicas com tam-
pa articulada com cadeados. Já as lixeiras abertas, em 
formato de “Cama”, e suspensas do solo, estão no 
nível mais elevado que a “Casa”. “Casa” e “Cama” 
que se espalham pelas calçadas e que poderiam, for-
tuitamente, serem ocupadas pelo corpo, como um 
condomínio  que mantém o ideal de abrigo do corpo, 
abrigo poético que toma as pequenas ações para abri-
gar os grandes sentidos.  
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A partir desse pensamento de ocupar com meu corpo 
a Casa do lixo, imbuído do desejo de preencher aquele 
espaço vazio, inserindo no container o conteúdo do 
meu corpo, minha carne. Avistei da janela do hotel a 
lixeira que se encontrava entreaberta do outro lado 
da rua. Essa observação serviu-me para saber o mo-
mento exato em que as sacolas de lixo eram postas 
nas lixeiras, assim como os horários em que os lixos 
eram recolhidos pela prefeitura. Informação relevante 
para que logo após a retirada do lixo fosse possível 
encontrar os cadeados ainda abertos, sendo este um 
momento oportuno para impetrar a ação. Descalço, 
atravessei a rua até me encontrar com a lixeira. Posi-
cionei-me um tempo no centro da lixeira, que tinha 
aproximadamente 2,50x 0,70x0.60m e suspensa do 
chão em cerca de 25cm. 

De frente para ela, vagarosamente levantei sua cober-
ta articulada. Olhei o seu interior por alguns instantes 
e imaginei meu corpo ocupando o interior do espaço. 
Veio-me à mente a imagem de um caixão fúnebre, tal-
vez por ser esse o nosso último envoltório nesse mun-
do. Mas ainda assim, a ideia da casa estava presente e 
era ratificada pelo design da casa, singelo como dese-
nho de criança e transparente como deviam ser todas 
as verdades do mundo. 
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Ao adentrar a Casa, pus-me de pé no seu interior e 
depois me deitei por alguns minutos, até o momento 
de ser despejado pelo zelador do prédio que se pôs a 
reclamar. Após concluir a ação, retirei-me,  o pobre 
homem, que simplesmente realizava seu serviço coti-
diano, trancou a lixeira e se foi.

Na grande maioria, as lixeiras são gradis que tem a 
função estratégica de impedimento ao acesso do lixo 
pelos catadores de reciclados, ou ainda, por outros 
moradores sem teto que, porventura, na condição 
de sobrevivência em cidades cosmopolitas, usam do 
subterfúgio de colher seus alimentos daquilo que é 
descartado por outros em posição mais privilegiada. 
Nesse momento, passei a relacionar as lixeiras como 
possíveis espaços de acolhimentos para um corpo em 
passagem, pensando-as como pequenas arquiteturas 
que poderiam se moldar ao meu corpo, ou em que 
meu corpo poderia ser moldado e protegido. Análo-
gas aos ninhos ou mesmo a uma ideia de encapsula-
mento e proteção. 

A ideia de condomínio, que intitula a ação propo-
sitiva, busca aqui dilatar a ideia usual que a associa 
a uma posse ou o direito simultâneo por duas ou 
mais pessoas sobre um mesmo objeto, gerando as-
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sim uma co-propriedade. Se o edifício tem a pro-
priedade da sua respectiva lixeira no espaço públi-
co, a co-propriedade aqui é posta criticamente na 
relação que o mobiliário mantém no limiar entre o 
público e o privado, podendo, assim, também ser 
acessado pelos públicos que sobrevivem no dia-a-
-dia nos espaços da cidade, contrariando assim o 
fechamento da pequena gaiola, que separa as coisas 
que estão contidas nelas do mundo das coisas que 
ela contém. Limite do dentro e do fora, só rom-
pido pela contaminação (material e subjetiva) da 
Casa-grade ou da Cama-grade com o público que 
circula no espaço público. 

A Casa
O ação de ocupar os espaços vagos e em ruínas de 
forma contínua e complementar  do meu corpo com 
a arquitetura e a paisagem que me cerca, estabelece 
um lugar de fala, onde esse corpo, em sua essência 
poética, é a própria casa do mundo. Na série “A casa” 
é salutar que as interseções entre tempos e espaços, 
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vazios e cheios, dentro e fora, arquitetura e corpo, 
são tomadas na fotoperformance como um díptico 
insolúvel que estende a ação performativa da imagem 
para outras audiências. Nesse sentido registrar o an-
tes vago e o posterior preenchido, parece ativar esse 
duplo como uma única entidade. 

A performance mediada pela fotografia, toma o 
corpo como arquitetura viva, presente na paisagem 
construída (e desfeita) pelo homem, cuja mediação 
da imagem estabelece, entre corpo e arquitetura,  uma 
ação com dois tempos complementares: a) a do vazio 
da arquitetura e da paisagem e b) a do preenchimento 
desse pelo meu corpo.

“A casa” Ação 1 - Fotoperformance (2007) Crato  Foto: Glauco Vieira.
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A pausa estabelecida pelo corpo ao centro traz à tona a 
consciência do espaço habitado e dos espaços intersticiais, 
gerando ali o desejo de construção ou edificação da Casa 
que é o próprio corpo, pondo-se a mirar o horizonte da 
imagem, de costas para o público, onde atribuo ao meu 
corpo o status de “casa” ao posicionar-me ao centro do 
espaço, pondo-me de pé e de costas para a câmera. 

Os espaços ocupados têm em comum o fato de esta-
rem sem delimitações frontais que impeçam o fluxo 
de entrada/saída, provocando uma extensão do espa-
ço ocupado e privado com a rua, ou ainda, são espa-
ços abertos em ruínas que guardam estórias e memó-
rias.  Nesse ínterim, o espaço é “contaminado”, tanto 
pela presença do corpo que estabelece ali um lugar 
pela permanência da “casa” que é meu corpo quanto 
na sua ausência, de forma que o sujeito da percepção 
passa a ser o corpo do outro. Dessa forma, o outro 
aqui representado é a extensão de mim nesse espaço, 
são os olhos que percebem a casa que me torno ao 
confrontar os espaços negativos e positivos. 

Essa consciência da arquitetura e do corpo foi burila-
da, inicialmente, quando caminhava na cidade do Cra-
to, Ceará (em 2007). Na oportunidade me defrontei 
com um terreno baldio sem muros ou cercas, aberto 
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e descampado. A testada do lote defronte à rua, onde 
me encontrava parado a observar, tinha os seus limi-
tes (laterais e de fundo) bem estabelecidos e cerrados 
pelos muros das casas vizinhas, deixando, assim, que 
somente sua frente ficasse exposta e acessível ao flu-
xo da cidade sem qualquer obstáculo que impedisse 
a minha invasão. Adentrei o lote e estabeleci ali uma 
relação íntima com meu corpo. 

A observância daquele espaço não construído, fez-me 
pensar intuitivamente na ação de preenchê-lo. Assim, 
posicionei-me imóvel e ereto ao centro do terreno por 
alguns minutos de forma a perceber que meu corpo 
estabelecia ali uma comunhão ressonante. Veio-me em 
pensamentos a imagem de uma casa, suas paredes, pisos, 
portas, luzes, espaços divididos, compartimentados, pre-
enchidos. Meu corpo em pensamento assumia ali esse 
papel de erguer-se como arquitetura, de ser casa.

As fotografias estabeleciam dois tempos, o da ausência 
e o da presença da “Casa”. Com o desenvolvimento 
das performances foi possível desnudar a poesia da 
casa nas práticas seguintes, que aconteceram com per-
formances, fotografias e vídeos, expandindo-se em 
direção ao lastro de interesse dessa pesquisa com os 
Envoltórios para o corpo e a arquitetura.
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“A casa” Ação 2 - Fotoperformance (2011) Oros Foto: Do autor.
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“A casa” ação 3 – Fotoperformance (2013) Foto: Marcia Zabdiele.
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“A casa” ação 4 – Fotoperformance (2013) Foto: Marcia Zabdiele.
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“A casa” ação 5 – Fotoperformance (2013) Foto: Marcia Zabdiele.



Setor casa 32



33Sala estar

“A casa” ação 6 – Fotoperformance (2015) Foto: Marcia Zabdiele.
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“ A Casa”  Ação 7 - Fotoperformance (2017) Carnaúbal Foto: Do autor.



“A casa” ação 8  – Fotoperformance (2015)Foto: Marcia Zabdiele.
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EuCasa (projeto)
“EuCasa” 

Performance 

O performer carregando uma grande bolsa jeans (tí-
pica de sacoleiras) pára no meio da multidão de uma 
grande cidade. Coloca a bolsa no chão e vai aos pou-
cos retirando cada um dos elementos que compõe a 
indumentária casa, primeiramente as partes metálicas 
que são organizadas e espacializadas no entorno do 
seu corpo. Em seguida, retira a lona da sacola e a deixa 
ao lado direito à sua frente. Gesto que se repete ao 
retirar o macacão de lona (feito do mesmo material 
e cor da lona que cobrirá a arquitetura desmontável e 
ambulante). Após espraiar cada elemento ao seu espa-
ço  específico, ocupando a calçada pública e  remode-
lando possívelmente o tráfego de pedestres que prova-
velmente se desviarão da ocupação feita. O performer 
ergue a estrutura metálica (esqueleto do corpo-casa) 
armando essa estrutura enquanto mantém no chão 
a bolsa jeans vazia e a lona de cobertura da barraca 
acompanhado do macacão. Ao erguer a vestimenta-
-casa, o performer adentra o vazio dessa casa (ainda 
esquelética) e fica em seu interior por alguns minutos.



Em seguida, toma a lona e cobre a casa, compondo 
seu telhado. Esse movimento é seguido pela ação de 
vestir o macacão em seu corpo. Agora a casa-corpo é 
corpo-casa, ambos envelopados caminham pelas ruas 
da cidade, atravessando as multidões num processo de 
infiltração da arte na vida cotidiana. Nesse caminhar 
até a fadiga, oferece-se a outros corpos  numa jornada 

do reconhecimento desse outro em si mesmo. 

Materiais: 
Arquitetura móvel e desmontável
Sacolão Jeans
.Macacão feito de lona 

Duração:
6 horas (Aaproximadamente)  
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A performance “EuCasa”(2015) – projeto não execu-
tado – toma como referência a ideia de uma casa para 
se vestir com a simplicidade de quem tira do armário as 
roupas que lhe vestirão.  O trabalho se utiliza das técni-
cas vernaculares de construção de arquiteturas móveis 
e temporárias para ambulantes, pelas suas característi-
cas de impermanência e itinerância, ao ser associada a 
uma arquitetura de passagem, de trânsito, de escape e 
também de fuga dos riscos das apreensões às mercado-
rias postas à venda no comércio paralelo. Arquitetura 
que, como o corpo, perambula e não se fixa a lugar 
algum.  Se montando e se desarmando com a rapidez 
que o fluxo e as ocorrências dos espaços públicos exi-
gem como estratégia de sobrevivência.

Se o ambulante é ele mesmo, esse corpo que arquiteta 
a cidade, mudando a paisagem de um instante à outro 
ao percorrer as ruas e vielas com a rapidez dos ventos 
que atravessam as multidões. A performance EuCa-
sa se propõe a ser uma arquitetura-corpo, uma roupa 
que ao ser preenchida pelo performer, infiltra-se no 
cotidiano da vida, escapando de igual forma dos in-
fortúnios do cerceamento.  

Ao vestir a “Casa” o performer assume as prerroga-
tivas de ser ambulante, de não ter permitido o seu 
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descanso, nem sua estabilidade e fixação ao lugar. A 
performance se concretiza em se fazer sempre em 
caminhada, pois a pausa requeriria a permanência, a 
estabilidade e a fixação ao território, corrompendo a 
essência e a condição existencial do corpo.  A ação 
“EuCasa” é em si essa prática do corpo, que na sua 
mobilidade interroga a vida e seu lugar no mundo. 

A indumentária “EuCasa” invoca pra si a presença 
do corpo co-existindo somente com ele  e com o pú-
blico como partícipe da obra.  Ela é vestimenta crua, 
que na cidade circula sem nada comercializar, con-
fundindo-se e misturando-se às outras arquiteturas 
ambulantes. EuCasa é um ser infiltrado, que permeia 
a pele da cidade, adentrando nos seus poros de forma 
silenciosa,  a fim de compreender esse lugar do corpo 
no espaço público. 

Dessa forma, a ação de vestir-se é também de 
desnudar-se, de permanecer no mundo em estado 
ambulante. Casa-indumentária, roupa de morar, 
dispositivo que transpõe a função de objeto em 
si, para encontrar lugar no mundo (da arte), ins-
pirando-se no conhecimento vernacular das cons-
truções temporárias e das arquiteturas móveis de 
feiras públicas e camelódromos. 
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Público  interagindo  no espaço GAP/UFES (2014), Vitória ) Foto: Camila Silva
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Pele e Corpo
A pele é impressão pessoal e marca da pessoa sobre o mundo. 

A pele é matriz, marca e trama de uma arquitetura biológica. 
A pele é extensão e paisagem. A pele é um duplo que vira 

linguagem e representação. A pele é esgarçada em seus limites 
ao ser submetida ao corte, à tatuagem e à dor. Ela é descolada do 

corpo e tatuada. Ela vai estar em contato e atrito com a pele do 
mundo, e nessa fricção ela é também inscrição dolorida do protesto e 

da violência, ao abrir-se e mostrar suas  entranhas ou ao 
dividir com o espectador indecisões, sonhos e vontades. 

Paulo Herkenhoff1

1 HERKENHOFF, P. Pedrosa, A. Marcas do corpo, dobras da alma. São Paulo: Takano Edi-
tora Gráfica, 2000, (s.p)



Setor casa 8

 

“Pele e Corpo” (2014) partiu da ideia de constituir um lugar 
de participação do público adotando um jogo performativo no 
território da instalação, que se tornou sonoro na medida que o 
público passou a interagir com a obra. Isto se deu através do 
estouramento frenético e compulsivo do plástico bolha que re-
vestia a parede, onde estavam afixados dois cabides de aço com 
roupas feitas do mesmo plástico. Em outra parede, mais recuada 
e sutilmente instalada, um vídeo em loop mostrava um par de 
mãos repetindo o gesto de estouramento de um pedaço do ma-
terial plástico, movimento  que se alternava entre a angústia e a 
mansidão, a impaciência e  a delicadeza. 
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Nesse jogo proposto, os visitantes/performers podiam caminhar so-
bre o plástico bolha e tocar as paredes revestidas da transparência do 
plástico, ou ainda, vestirem-se das “roupas sonoras”2 oferecidas, possi-
bilitando assim o rompimento dos limites entre corpos e arquiteturas e 
promovendo as trocas e a modificações dos códigos de comportamen-
tos no espaço expositivo.  

Isto foi gerando uma experiência tátil com abraços e gestos tro-
cados entre o público que vestia as “roupas sonoras” ou eram 
2 O conceito de  “Roupa Sonora” foi usado pelos curadores do projeto “Independência quem 
troca”, sendo adotado desde então por mim para denominar as indumentárias de plásticos bolha e sua condição 
de ser instrumentaliza e sonorizada pelo público no momento do estouramento das bolhas de ar. 



por elas vestidas no momento do abraço, numa busca 
contínua pelo estouramento das bolhas das indumen-
tárias, do piso e da parede.  Simbolicamente as bolhas 
estouradas geravam uma permeabilidade do ambiente 
e do público, promovendo uma rica experiência de 
porosidade entre os corpos. 

O trabalho partiu da ideia de constituir um lugar de 
participação do público com a obra que fora desen-
volvida para o projeto “Independência: quem tro-
ca?”, ação conjunta entre dois espaços independen-

Performance “Pele e Corpo” (2014)  no  Musa, Curitiba Foto: Editora Medusa.



Público performando e vestindo  as Roupas Sonoras do “Pele e Corpo” no Musa, Curitiba (2014\)Foto: Autor.
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tes, o Contemporão e o Tardanza, que se integraram no projeto 
apoiado pela FUNARTE, sob o mesmo título. 

Em um dos cantos da instalação, um vídeo em loop (4’52”) 
continha um par de mãos estourando um pedaço de plás-
tico bolha donde se podia ouvir discretamente os sons 
invadindo o espaço expositivo e os gestos ansiosos das 
mãos  tentando  dar vencimento das bolhas presentes em 
sua mãos, enquanto as peças de “roupas sonoras” eram 
dispostas em varais específicos num constructo de tensões 
e fricções geradas a partir das relações possíveis e existen-
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tes entre a arquitetura e o espectador, agora posto como 
participante e performer. 

Nesse sentido, a relação da corporeidade apresentada buscou trans-
cender o cerne do corpo em si mesmo para encontrar refúgio nas 
relações construídas e estabelecidas por meio das ações desses cor-
pos supracitados. O que em si encontra lugar nas discussões pre-
sentes na arte contemporânea, sobretudo, na condição do corpo 
como um campo ampliado e articulado com outros corpos e peles. 
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Público  interagindo  no espaço GAP/UFES (2014), Vitória ) Foto: Camila Silva



Performance “Membrana-Corpo”, 2016 – Projeto 48H (São Paulo) Foto: Daniela Ometto
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Membrana-corpo
“A língua que me  invade e  me cobre, o sexo  que me penetra e veste,  

a boca que  me suga  e  me  desnuda,  tudo é metáfora vestimental” 
Mario Perniola3

“Membrana-Corpo” (2016) é uma performance-instalação onde a  
ideia do corredor se faz presente com o uso do plástico bolha. O 
ambiente, uma casa ocupada por 11 artistas em São Paulo, durante 

3 PERNIOLA, Mário. O Sex-Appeal do Inorgânico. São Paulo. Studio Nobel. 2005. p. 29
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o festival 48h4  de produção intensiva, sob a curadoria de Tre Lara. 
Os trabalhos expostos foram produzidos pelos artistas nos dois 
dias de reclusão e imersão na casa. Dessa forma, tomei o espaço do 
hall de entrada como potencial para ser um espaço de corredores la-
birínticos, feitos com painéis de plástico bolha esticados e estirados 
por cabos de aço, fixos as paredes. 

O espaço do hall social, um ambiente cúbico de 6,00x 3,00 e pé 
direito de 2,50m  com três portas de acesso às áreas íntimas, sociais 
e de serviço da casa, o que justifica a escolha desse ambiente fron-

4 Vide in: https://www.facebook.com/48hproducaointensiva/ Acesso em: 31 jan. 2018.
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teiriço da passagem do corpo.  A primeira condição da instalação 
foi construir no interior do espaço cúbico do hall, um meta-cubo 
de plástico bolha, simétrico ao cubo do ambiente, mas mantendo 
em todas as faces (exceto o piso) uma redução das faces laterais e 
superior de 50cm, de forma que a medida final do cubo de plástico 
passou a ser de 5,00x2,00 e com pé-direito de 2,00m. 

Esse dimensionamento preciso criou corredores de 50cm de lar-
gura entre a membrana translúcida do plástico-bolha e as pare-
des, de forma que o espaço labiríntico recriava novos percursos e 
atravessamentos para o público,  gerando escolhas que passavam 
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a operar no espaço de performação da instalação. Se nas bordas 
externas ao cubo, o corredor era espaço para um corpo por vez,  
no seu interior (que mantinha uma de suas faces aberta) o pú-
blico podia acessar o espaço da “bolha” quadrada, onde 3 peças 
de roupas de plástico-bolha (roupas sonoras) estavam suspensas 
e disponíveis para a participação. Ou seja, a arquitetura abriga a  
instalação (o cubo plástico), que por sua vez abriga o  corpo que 
se veste com a roupa de plástico. 

Além da construção do cubo de plástico-bolha dentro do cômo-
do, todas as quatro faces das paredes de tijolos e o teto recebe-
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ram o revestimento do mesmo material plástico, de forma que os 
cubos (interno e externo) criaram uma ambiência dialógica entre 
o público e a obra.  

Em determinado momento da exposição aberta ao público, entro 
no interior do cubo plástico quitando minhas vestes opacas para 
vestir-me das vestes transparentes e sensoriais de plástico bolha. 
Enquanto realizava a performance, dois músicos adentraram o 
espaço  da instalação trazendo com eles um carrinho sonoro-ex-
perimental e enquanto isso o público ao redor da bolha, do lado  
externo, se espremia entre a parede e a membrana da instalação. 
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As pessoas freneticamente estouravam, ao mesmo tempo, as bolhas 
de ar do plástico, de forma que o som produzido pelo público so-
mou-se ao som experimental dos músicos. As pessoas começaram 
a adentrar o cubo plástico, iam tocando meu corpo, estourando as 
bolhas da membrana plástica sobre a minha pele. Outros, levados 
pela energia estabelecida, iam se abraçando e se beijando uns aos 
outros. A permissividade do trabalho e a mudança de estado men-
tal, de sufocamento a de libertação, parecia extrair naquele momen-
to um desejo de religação da essência humana. 
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Performance “Membrana-Corpo”, 2016 – Projeto 48H (São Paulo) Foto: Daniela Ometto.



Performance e participação do público “Membrana-Corpo”, 2016 – Projeto 48H (São Paulo) Foto: Daniela Ometto.
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Pele
“Nudez,  último véu da alma”  

Carlos Drummond de Andrade

Pele 
(Performance-instalação)

 – Entro no espaço expositivo trajando um 
macacão cinza, botas de construção, 

capacete de obra e uma caixa de ferramentas de “Desconstrução”. 
– Paro defronte a uma das paredes do Espaço 

Expositivo (a parede deve estar “nua”). 
– Abro a caixa de ferramentas e retiro marreta, 

ponteira, garrafa com água e bacia metálica. 
– Com a marreta e ponteira começo a escarear 

o reboco do Museu, deixandoo reboco cair no chão. 
Continuo a retirar o reboco por alguns minutos (o som será percebido). 

– Após a Desconstrução do reboco, junto 
pedaços do reboco e os coloco na bacia metálica. 



– Com a marreta transformo o reboco sólido em pó. 
– Junto o pó na bacia metálica e acrescento água. 

– Retiro a roupa e permaneço nu. Com o pó da
 parede e a água amasso com as mãos e faço uma nova “Argamassa” 

– Revisto meu corpo nu com a argamassa. 
– Me retiro deixando os vestígios da performance “Pele” 

(instaurações).

“Pele”, 2017 – Salão de Abril Sequestrado (Fortaleza) Foto: Gutierrez Regis e Joel  Martins.



“Pele”, 2017 – Salão de Abril Sequestrado (Fortaleza) Foto: Gutierrez Regis e Joel  Martins.



“Pele”, 2017 – Salão de Abril Sequestrado (Fortaleza) Foto: Gutierrez Regis e Joel  Martins.
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“Pele”, 2017 – Salão de Abril Sequestrado (Fortaleza) Foto: Gutierrez Regis e Joel  Martins.
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“Pele”, 2017 – Salão de Abril Sequestrado (Fortaleza) Foto: Gutierrez Regis e Joel  Martins.
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A parede burilada, escareada e dilacerada se rompe em feridas, es-
farela-se em escombros e pó caindo ao chão. No interior do espaço 
da performance (ao vivo), o som das batidas da marreta, fincando a 
ponta de aço da talhadeira sobre a face da parede, é ensurdecedor. 
Ruído de obra envolta em uma nuvem de pó fino, que toma o espa-
ço, preenchendo os poros da pele do público, que se vê engasgado 
com a areia em suas narinas e garganta, sequidão, pó seco que se 
impregna no corpo, no suor da pele, da minha e do público que me 
vê. O movimento repetitivo de erguer as ferramentas  contra a pa-
rede vai consumindo minhas forças.  Vou alternando as ferramentas 
entre a marreta e a machadinha, a fim de repousar o impacto sobre 
mim. Lei da natureza onde toda ação tem sua reação na mesma in-
tensidade, energia espelhada que me machuca os ossos e me fatigar.  

“Parede-Pele, poeira, pó e porosidade, fronteira do corpo, invó-
lucro do mundo” escrevo com grafite na parede à minha frente, 
ao lado das feridas abertas. Em seguida, enrolo a lona escura que 
coletou os escombros de forma a fazer dela um invólucro impene-
trável.  Ajoelho-me no chão pondo o saco com escombros firme 
na mão esquerda,  enquanto com a direita aplico novos golpes 
esmagando os pedaços maiores e deixando-os mais finos, como 
um pilão que esfarela a farinha. 
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Com uma peneira de obra, passo o  entulho recolhendo as partes 
mais finas no balde, aos poucos vou misturando água e amas-
sando a massa, semelhantemente à sova de pão e de barro feito 
com as mãos, até o ponto do pó e entulho retornar ao ponto 
de argamassa.  Retiro o macacão de pedreiro, e com as mãos 
começo a revestir meu corpo nu com a argamassa produzida, re-
bocando minha pele, preenchendo os poros de meu corpo com  
a lama gris que tem cheiro de terra viva e calcário. A argamassa 
se prende aos pelos do meu corpo, desenhando rachaduras na 
minha parede-pele, como se compusesse a própria arquitetura 
do  espaço  expositivo em meu corpo.   
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La Arquictetura
Ruínas de uma utopia arquitetônica, inconclusa e inacabada. 
Agora, ocupada pelo meu corpo como arquitetura viva e orgâ-
nica, que se deleita e se modela as formas abobadas das cúpulas 
de tijolos cerâmicos, estruturalmente intertravados e com ins-
pirações dos ideais soviéticos entulhados no espaço-tempo no 
terreno onde antes da revolução funcionou o Country Club da 
sociedade abastada de Cuba. 

Com a revolução, o espaço passou a ser a “cidade das artes” com 
a constituição do ISA – Instituto Superior Del Arte, com planos 
iniciais de abrigar cinco prédios voltados para as artes visuais, dança 
moderna, ballet clássico, música e teatro. No entanto, somente o 
prédio das Artes Visuais e Dança Moderna – do arquiteto Ricardo 
Porro – foi concluída, ficando os demais prédios abandonados des-
de os anos 1965, como consequência do bloqueio econômico à ilha.

Ao percorrer as ruínas do ISA, passando pelos espaços tomados 
pela vegetação e pelo vazio,  veio-me o desejo de estabelecer com 
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o lugar um mergulho nos vestígios e resquícios daquela arquite-
tura, uma pausa silenciosa, me contaminando com a paisagem 
construída (ou desfeita) pelo homem e pelo tempo. A pausa es-
tabelecida busca trazer à tona certa consciência com os espaços 
intersticiais, vazios e abandonados, para gerar ali e  gestar o desejo 
da edificação da Casa no corpo, no meu corpo. 

Um corpo que se coloca como estrutura que sustenta a arquite-
tura, dobrando-se, curvando-se e encaixando-se para unir-se a ela, 
fundindo os elementos construtivos do ambiente em ruína com a 
arquitetura do corpo.

A fotoperformance “La arquictetura” (2016) partiu da pesquisa realiza-
da no Instituto Superior de Artes em Havana, por ocasião da residência 
artística de um grupo de brasileiros em Cuba1. A Proposição tomou 3 
atos performáticos,  onde o corpo se coloca como sustentação e ante-
paro do telhado de ladrilhos cerâmicos. Tijolos crus e nus que  religam 
o corpo à sua essência simbólica, dobrando-se, curvando-se e encaixan-
do-se por entre as ruínas da cobertura do ISA, cujos tijolos de barro 

1 A residência foi um projeto do espaço independente Casa de Ti-
jolo em  parceria com o ISA e sob a curadoria da crítica de arte cubana Yanet 
Oviedo. Participaram dessa residência os artistas Rosana Paulino, Dalton de 
Paula, Biba Rigo,Gabriela Sacchetto, Marcos Martins e Renata Roman.
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lembram a própria pele – porosa e terrosa. Portanto, tomo aqui três 
fotoperformances, a saber: Ação 1; Ação 2; e Ação 3. 

Em um dos espaços da ação, as abóbadas de tijolos aparentes, 
arqueadas em movimentos vivos e inconclusos, compunham 
com a paisagem uma organicidade que se harmoniza com a na-
tureza entre as justaposições dos arcos, aberturas e fechamen-
tos num jogo de luz e de sombras zenitais, que atravessavam 
as frestas, compondo no seu interior um baile de movimentos 
ritmados pelo entardecer.   

Como uma dança, meu corpo baila nu. Na ação 1, deito-me na 
abóbada de forma que meu corpo se modele às curvaturas dos 
telhados, corpo arqueado numa relação mimética com a abóba-
da.  Na ação 2, sento-me de forma a habitar o vazio das fres-
tas-luz. O corpo descansa e encosta sua cabeça nos braços da 
ruína, de forma a preencher esse vazio, onde ao mesmo tempo, 
que barra a passagem de luz, projeta sua silhueta em sobras que 
ocupam o interior da ruína. Na Ação 3, o corpo procura susten-
tar a cobertura, fazendo-se de tesoura estrutural ao apoiar pés e 
mãos sobre a cobertura superior, enquanto suas costas recebem 
toda a carga desse peso. 



“La Arquictetura”, 2016 – Ruinas do ISA (Havana) Foto: Dalton de Paula.
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“La Arquictetura”, 2016 – Ruinas do ISA (Havana) Foto: Dalton de Paula.
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“La Arquictetura”, 2016 – Ruinas do ISA (Havana) Foto: Dalton de Paula.



“Comunión”, 2016 – Ruinas do ISA (Havana) Foto: Dalton de Paula.



Comunión
O Eu-Pele encontra-se apoiado e amparado diante da monumenta-
lidade do vazio entre o dentro e o fora em mim,  projetado  diante 
das ruínas do que seria um  palco de um teatro de arena, com suas 
arquibancadas em alvenaria, acobertado por uma abóbada gigantesca,  
que como uma lona de circo cobre todo o espaço. No centro dessa 
abóbada vaza uma luz do exterior através de um óculo2 zenital que 
ilumina a cena do interior em penumbras. 

Um círculo que se situa no centro da plateia pensada para que o 
público pudesse ter  uma relação mais estreita  com os artistas, dado 
a característica dessa tipologia de palco onde os espectadores ficam 
suficientemente próximos da cena, diferente  em  seu sentido do 
palco italiano. 

Dirijo-me a arquibancada, e ali deito meu corpo nu que se se arqueia 
e se moldam às curvaturas do teatro arena e suas circularidades. Do 
óculo advém uma luz natural quase cênica.  Ao invés das ruínas do 
2 O óculo é um Elemento arquitetural normalmente presente em fa-
chadas e vitrais de igreja, aqui ele é na verdade um domus, que ilumina o espaço 
interno do que deveria ter sido um teatro de arena do curso de artes cênicas do ISA, 
tendo sido um dos 3 prédios que tiveram suas obras inacabadas desde 65. 
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“Comunión”, 2016 – Ruinas do ISA (Havana) Foto: Dalton de Paula.
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Minha pele enrugada e meus pés rachados desenham linhas que se 
estendem e se confudem com as ruínas desse teatro de arena.   O 
matiz cinza rompe-se pelo contraste da minha pele banhada em luz. 
A performance “Comunión” toma duas cenas e dois momentos.  
Um díptico onde num primeiro momento o espaço é habitado pelo 
meu corpo e em outro momento o vazio e solidão que dramatiza 
certa bucolidade. A relação espaço-tempo no trabalho é discutida 
pela interpolação dessas duas imagens, não como referência sim-
plesta do presente e passado, mas, sim, como estabelecimento de 
uma outra camada social e subjetiva, a  arquitetura, camada que, 
como os invólucros, permite-se as interseções, as infiltrações, as 
permeabilidades e as porosidades entre os corpos e arquiteturas.  

palco, do centro da cena, busco as arquibancadas, lugar do espec-
tador que vê com privilégio o entorno circular. Aos meus pés uma 
pequena e sutil planta brota entre as rachaduras do chão da arqui-
bancada, contrariando a morte do lugar e afirmando  sua vivicidade. 
Ela me faz companhia. 
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“Cuerpo-Cabãna”, 2016 – Forte Morro-Cabãna (Havana) Foto: Rafael Versolato. (Ação 1)
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Cuerpo-Cabaña
As ações “Cuerpo-Cabaña” (2016) compõe a série La Fortaleza, desen-
volvida durante a residência artística em Cuba. O lócus dessas ações foi a 
Fortaleza San Carlos de la Cabaña, também conhecida como Morro-ca-
baña, na baia de Havana. O forte, além de ter sido guardião dos interesses 
da coroa espanhola e entreposto comercial, serviu por anos como cárce-
re político e militar de muitos homens, inclusive dos próprios cubanos. 

Ao adentrar o espaço, afastando-se do circuito turístico-exploratório, 
enxerga-se um espaço de intimidação, com paredes espessas e grades 
de ferro batido, cárceres escuros e úmidos, onde se entrava inclinando a 
coluna e o corpo, quase se arrastando de tão baixo que é o teto. Sufoco, 
clastrofobia, vertigem, pavor e medo foram algumas das experiências 
que ali vivi, ao permitir me perder em seus labirintos de pedras. Corpo 
solitário que ali buscava incorporar-se àquela arquitetura de guerra. 

Um lugar onde as paredes testemunham no presente as muitas vidas ceifadas, 
lugar onde os ventos sussurram seus nomes em todas as línguas e dialetos. 
Em meio a um cenário de desolação e dor, a mortandade dá lugar à natureza. 
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“Cuerpo-Cabãna”, 2016 – Forte Morro-Cabãna (Havana) Foto: Rafael Versolato. (Ação 2
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Em meio às frestas das paredes, gradil e piso,  a vegetação ordinária  se ergue 
em vida, cobrindo o gris das pedras pela composição verde de suas folhagens. 

Ao longe avistei uma árvore com tronco roliço e forte, cujas folhas se 
irradiavam a partir de seu tronco, fincada  ali no alto, potente e sobe-
rana, brotando da guarita de vigilância como sentinela que não dorme. 
A árvore, assim como o meu corpo, fundia-se a arquitetura do forte.  

Dentre as muitas escadas que levam até a parte elevada dos muros, 
de onde se avista a cidade e o mar, meu corpo passa a desejar esses 
degraus, buscando encaixar-se entre o espelho e o piso de pedra, ou 
ainda, entre o passo, que é a lâmina horizontal do degrau, e o eretor, a 
lâmina vertical que tem sua altura definida a partir da antropometria. 

Se as escadas unem pelos degraus os diferentes níveis do Forte, permitindo 
a contaminação entre chão e o elevado, elas também geram um parado-
xo, pois à medida que unem, também separa, situação dicotômica entre a  
continuidade e  a interrupção, ascendendo a níveis superiores e elevados.  

Dessa forma, passei a ocupar esse lugar de passagem do corpo, 
inventando um lugar de permanência com a minha presença.  Meu 
corpo amolecido escorre pelos degraus como fluido que desliza, 
experimenta as diversas formas de ser escadaria, degrau e corpo.
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“Cuerpo-Cabãna”, 2016 – Forte Morro-Cabãna (Havana) Foto: Rafael Versolato. (Ação 3)
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“Cuerpo-Cabãna”, 2016 – Forte Morro-Cabãna (Havana) Foto: Rafael Versolato. (Ação 4)
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Equilibro-me e me envolvo nos volumes de pedras, vejo o mun-
do invertido. Mudo assim as referências do horizonte e me em-
briago de tontura e vertigem.  Há uma presença que sinto que 
está fora do meu corpo e que parece habitar esses penhascos. 
Imagino quantos homens tombaram dessas muralhas e  escadas, 
quantos  outros  subiram ou desceram por ela apressadamen-
te para proteger-se das fronteiras dos seus corpos. Meu corpo 
deitado parece querer condensar esse momento, resgatar esses 
corpos do seu infortúnio.  

As escadas são abertas, não dispõem de guarda-corpos nem corrimões. 

Não há onde se apoiar a não ser no próprio  equilíbrio e nas pró-
prias pernas. 

O corpo não é guardado e as mãos não deslizam nem alisam os 
corrimões. 

Todos os gestos construídos pensam esse corpo como sendo 
uma fortaleza. Eu sou a fortaleza, sou muralha e canhão, sou 
cárcere e liberdade, sou uma parte do todo e sou rocha, pedra 
e pó.  Em meio às imersões de meu corpo, com as paredes e 
os recintos, percebo-me mais dividido, mais fragilizado. Pro-
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curo esse repouso que não encontro, e esse abrigo que não 
me contempla. 

Descer a escada é como descer em si mesmo, em seu incons-
ciente. E assim, subí-la poderia significar a ascensão desse 
consciente humano. A escada opera sobre as decisões. Ou se 
sobe ou se desce dela. Dualidade entre espírito e matéria, o 
consciente e o inconsciente. 

O que resta é um corpo de pedras e de vegetação que toma 
o forte, ao modo de um labirinto, perscrutado pelo meu cor-
po, onde os indícios das presenças e audiências que se dão 
nos rumores dos ventos que ao soprar parece pronunciar os 
nomes dos desaparecidos. Emergem, no lugar do silencio, 
mecanismos de produção de uma presença-ausência, a partir 
do limiar entre o real e o fictício narrados nas histórias do 
lugar. As memórias evocadas pela paisagem e pela arquitetu-
ra são vislumbradas nas ações performáticas do meu corpo, 
ao perceber nos vazios do morro-cabana uma presença não 
necessariamente real.



Setor casa 38



“Cuerpo-Cabãna”, 2016 – Forte Morro-Cabãna (Havana) Foto: Rafael Versolato. (Ação 5)
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“Cuerpo-Cabãna”, 2016 – Forte Morro-Cabãna (Havana) Foto: Rafael Versolato. (Ação 6)
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“Cuerpo-Cabãna”, 2016 – Forte Morro-Cabãna (Havana) Foto: Rafael Versolato. (Ação 7)
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O Pão Nosso de 
Cada Dia 
Após a experiência com os pães no espaço público com 
“Reação”, realizei em 2004, no Centro Cultural Banco do 
Nordeste – CCBNB, Fortaleza, a individual “O pão nos-
so de cada dia” com três instalações: “Maná”; “Fome” e 
“Intagível” com curadoria de Luíza Interlenghi. 

Nessa individual, composta de duas salas, a transposição 
das escalas e das experiências, das ruas para o espaço ex-
positivo, foi o grande desafio superado somente com a 
ocupação da primeira sala da galeria, “Maná”, que teve 
o piso recoberto com cerca de 3.500 pães tipo francês, 
ensacados individualmente, formando entre as duas ex-
tremidades de acesso ao ambiente, um atalho para o cor-
po, uma trilha aberta entre os jardins de pães, caminho 
orgânico de curvas sinuosas, que possibilitava a interação 
com o público ao propor um atravessamento com o ca-
minhar pela trilha aberta entre  os sacos de pão. Nesse 
percurso, o público podia decidir sua forma de partici-
pação, fosse colhendo os pães, fosse reconfigurando os 
atalhos, ou ainda, devorando os pães como forma de  ali-
mentar o corpo e a mente. 

Um espaço instalativo para ser atravessado, penetrado 
como corpo que se oferece ao gozo e a saciedade do 
outro, susceptível  à transformação  pelo público, quando 
este  rompia seus invólucros, acionando seus sentidos.
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O piso do espaço expositivo ganhou assim atributos de 
um jardim tangível, acessado e atravessado pelos cor-
pos, atiçando no espectador o desejo de devorar os pães 
ainda frescos. Com o passar do tempo, os pães iam na-
turalmente se metamorfoseando e a putrefação desse 
corpo-pão podia ser observada pelas manchas de fun-
gos e mofos nas peles, gerando sentidos e sentimentos 
contrários à participação.  

O pão apodrecido, tal como corpo que adormece e mor-
re, nos lembra que a vida pré-existe por existir a morte e 
é na semente que morre e fecunda a terra que nascerá o 
broto que dará frutos. Ou seja, a morte significa a vida e 
o avesso dessa afirmação tambem é verdadeira.  Assim, o 
“pão vivo” aqui posto como  corpo,  refaz o ciclo da sua 
existência para ser o “Pão morto”, compreendendo que 
a temporalidade deixa seus vestígios na pele que enruga e 
no pão que apodrece. 

Na outra sala, as instalações “fome” e “intagível” tomam o es-
paço do piso com dois displays, medindo 200x200x5cm (cada). 
No primeiro, “Fome”, 49 pratos azulados contendo farelos dos  
pães.  Na outra instalação “intangível”, um pão solitário sobre 
um prato ocupa o centro do quadrado branco enquanto garfos 
e facas, fincados na madeira, constróem uma muralha de cerce-
amento que  impede o público de se aproximar do corpo-pão.
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“Maná ” Fortaleza, 2004” CCBNB Foto: Autor.
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“Maná ” Fortaleza, 2004” CCBNB Foto: Autor.
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Instalações “Fome” e “intangível” Fortaleza, 2004 “O pão nosso de cada dia” no CCBNB 
Foto: Tibico Brasil.
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Convite da exposição “O pão nosso de casa dia” curadoria de Luiza Interlenghi
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Convite da exposição “O pão nosso de casa dia” curadoria de Luiza Interlenghi “Maná ” Fortaleza, 2004” CCBNB Foto: Tibico Brasil.
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Instalações “Fome” e “intangível” Fortaleza, 2004 “O pão nosso de cada dia” no CCBNB 
Foto: Tibico Brasil.
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Corpo-Pele
O trabalho “Corpo-Pele” (2014) foi realizado à convite 
da editora Medusa, em parceria com os espaços indepen-
dentes Tardanza (Curitiba) e o Contemporão (Vitória),1  
para o Programa Rede Nacional Funarte de Artes Visuais. 

Uma das proposições feitas aos artistas era que cada um 
pudesse propor um  múltiplo do seu trabalho que rela-
cionasse a escrita, a performance e a participação,  tría-
de que instaurava um espaço  de performação  por meio  
da escrita de artista, onde “as ações performativas, nesse 
sentido, transpassariam a ideia de manipulação e inter-
venção escrita, para se colocar como “objetos editoriais 
que se dão à leitura com o frescor do gesto, da fluência 
do corpo disposto a atravessamentos, e a partir de re-
pertórios distintos, restos de outras linguagens“, como 
reforça o poeta Ricardo Corona2 sobre o que seria a 
“escrita performativa”.  

A partir da ideia de uma poesia escrita e visual, propus 
um múltiplo que consistia em um pequeno tijolo de rapa-
dura  de cana  (medindo 5x3x1cm) recoberto  por  duas 
caixas brancas e com escritas vazadas. A caixa menor tra-
zia a inscrição “PELE” vazada em duas faces; de igual 
forma, a caixa maior trazia a inscrição “CORPO”, tam-
bém  vazada.  Desta forma,  a caixa CORPO  era a rou-
1 O espaço contemporão, que teve inicio em  Floria-
nópolis pelo artista Yiftah  Peled, f  oi  ativado em Vitória em 
2014  com a co-gestão do grupo 3P (praticas e processos da 
Performance). E desde 2017 o Contemporão está no circuito de 
espaços independentes em São Paulo.
2 Ricardo corona, independência quem troca, 2014, (s.p).
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pagem externa, enquanto a Pele era  a roupagem interna 
e a  que  abrigava  imediatamente  o doce de rapadura de 
cana. Quando intercalados, os dois envoltórios tornavam 
ilegíveis as escritas, sendo necessária a ação do público 
para ressignificar a obra. As caixas deslizavam uma pela 
outra como uma possível penetração do corpo na pele, 
uma vez que na parte externa, a palavra ‘corpo’ vazada 
absolve a segunda caixa (interna) – com a escrita ‘pele’.

Asssim, criava-se  uma  espécie  de meta-caixa, ou 
ainda de meta-casa, de forma que a rapadura abri-
gada na caixa menor (pele) era por sua vez engolida 
junto com a rapadura pela caixa (corpo).  A relação 
entre as caixas e o movimento requerido para acessar 
o doce pré-estabelecia uma espécie de insinuação e 
revelação. Quando  fechada, a sobreposição de uma  
palavra sobre a outra, ou seja, da palavra  corpo so-
bre a pele, gerava uma desleitura,  um quase apaga-
mento da escrita pela sobreposição de suas fontes 
vazadas.  Entretanto, quando o público movimentava 
a caixa externa firmando a interna, o deslizamento 
entre as caixas ia gerando um reconhecimento e uma 
leitura do objeto caixa, formando a escrita perfor-
mativa CORPO-PELE.  A insinuação e a excitação 
acontecem pelo movimento de abertura e fechamen-
to da caixa, onde uma caixa é receptáculo da outra 
caixa, como em uma cópula.   O participante percebe 
que a palavra pele está preenchida por um doce de 
rapadura de cor de pele (do artista). Jogo revelado, a 
pele doce se oferece à saciedade do público, podendo 
ou não ser comida pelo leitor-partícipe.  O movimen-
to entre as caixas  traz uma referência a cópula, num 
múltiplo jogo erótico em que o participe aciona a 
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leitura das palavras “corpo” e “pele” à medida que 
abre os envoltórios das caixas. 

Além disso, foi também pensado um display para o em-
pilhamento dos pequenos doces ao redor de uma mesa, 
sugerindo assim uma ideia de parede, pequena arquitetu-
ra de blocos de rapaduras, gerando aí um diálogo com as 
paredes do espaço expositivo. O cheiro do mel da cana, 
misturado ao seu sabor específico de corpo-doce, tomou 
o espaço expositivo da galeria. 

Corpo e Pele tencionaram criar uma relação de cumplicidade 
com o contexto vivenciado e praticado por mim, de forma a 
possibilitar desdobramentos desse corpo como arquitetura. 
Como um organismo em expansão, onde a apresentação ao 
público dos múltiplos replica a ideia de um corpo-arquite-
tura. Dispostas também sobre uma mesa, ocupando suas 
quinas e cantos, as caixas fechadas constróem uma parede 
de rapadura encaixotada, ou ainda, um empilhamento dos 
múltiplos corpo-pele como sendo um corpo-arquitetura. 

Projeto gráfico para desenvolvimento dos múltiplos  (2014)
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Múltiplos “Corpo-Pele” Musa (2014) – Curitiba Foto: Autor.





Multiplos “Corpo-Pele” Musa (2014) – Curitiba Foto: Autor.



Setor casa 24



25Cozinha

Multiplos “Corpo-Pele” Espaço Contemporão (2014) – Vitória Foto: Camila Silva.



 “Sólido e Dissolúvel” SESC Juazeiro do Norte (2016) Foto: Joel Martins.
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Sólido e Dissolúvel
A instalação  “Sólido e Dissolúvel” (2016), realizada no 
SESC –  Juazeiro do  Norte (Ceará), toma como refe-
refência a  idiossincrasia  da  cidade, que gira em torno 
da imagem do Padre Cícero.  A instalação pensada como 
site-specific é composta de uma parede feita de blocos 
de rapadura (medindo 20x10x4 cm cada) que atravessa  
o espaço expositivo, desenhando uma linha de 4,00m de 
comprimento por 40 cm de altura. Em uma de suas ex-
tremidades e de costas para a parede enfileirada, a repre-
sentação de um corpo feito de rapadura  faz  alusão ao 
monumento público erigido no serrote aos pés da cidade,  
de forma  a ser avistado  ao longe, perpetuando a lem-
brança do seu vulto maior, o Padre Cicero. 

Amparado nas questões de uma imagem massificante, 
que parece tentar a todo instante padronizar os valores 
e costumes do público, o trabalho tenta desestabilizar as 
instâncias da permanência, a partir da ideia de dissolução, 
desconfiguração ou borramento simbólico,  desperpetu-
ando a  imagem icônica presente no imaginário coletivo. 

A escolha pela rapadura se deu em razão da sua represen-
tatividade cultural local, mas, também, pela relação que 
ela parece estabelecer quando associada a uma poética 
que toma a rapadura como corpo e pele do artista em 
associação à arquitetura que o envolve. 

A rapadura é feita a partir da cana-de-açúcar, através do 
caldo moído que é levado aos tachos para ser fervido até 
o ponto de se tornar um corpo pastoso. Em seguida, essa 
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pasta cor de pele preenche os moldes de madeira com 
formato de tijolos, processo que pode ser equiparado, 
nos aspectos finais, ao das olarias de tijolos cerâmicos. 
Paredes de raspa dura. 

A dissolução da estatueta e da parede em suas costas, vai se 
dando aos poucos, seja pela participação e apropriação das 
rapaduras pelo público ou seja pela ação do tempo, que com 
o calor derrete os corpos doces, formando um melaço que 
se espraia pelo piso da Galeria.  O trabalho em  si atinge não 
somente o olhar, mas também e, sobretudo, o olfato, já que 
no interior do espaço expositivo o cheiro do melaço deixa 
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seus registros construindo paisagens sensíveis, onde o público 
é convidado a devorar o trabalho, comer dos corpos postos 
como em uma liturgia adocicada e salivante que embriaga. 

Penso que a dissolução da obra confirma sua caracterís-
tica etérea, impossível de ser apreendida e aprisionada 
no cubo branco. O derretimento e escoamento do flui-
do do doce contamina a assepsia do espaço, deixando 
ali os vestígios de um corpo (arquitetura), que se dete-
riora e que é consumido pelo corpo (sujeito), para que 
se compreenda o sentido da insolidez e fragmentação 
que é carregada dentro de si.  

 “Sólido e Dissolúvel” SESC Juazeiro do Norte (2016) Foto: Joel Martins.
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 “Sólido e Dissolúvel” SESC Juazeiro do Norte (2016) Foto: Joel Martins.
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 “Sólido e Dissolúvel” SESC Juazeiro do Norte (2016) Foto: Joel Martins.



“Anteparo” Casa do Tijolo – São Paulo (2014) Foto: Autor.
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Anteparo
A série “Anteparo” (2014-2016) parte da ideia de sobre-
posição de camadas de peles,  a da rapadura sobre a da 
arquitetura. Dessa forma, há um dispositivo de transição 
que media as duas camadas se ancorando na arquitetura, 
de forma que esse display passa a integrar a obra em si 
como ideia de expansão do território da pele. 

Anteparo#1 pensou a especificidade do espaço exposi-
tivo independente, chamado Casa do Tijolo, a partir da 
investigação da transformação do bairro da Vila Mada-
lena, do boom imobiliário de studios e apartamentos, 
que transformou sensivelmente a atmosfera cultural do 
entorno. Com base nessas informações e jogando com o 
próprio nome do espaço independente, “casa do tijolo“, 
passei a pensar numa forma de ancoragem e resistência. 
Caminhando  no entorno  do bairro da Vila Madalena, 
em meio às muitas obras de gentrificação ali presentes, 
passei a coletar, das caçambas de entulhos, madeiras des-
cartadas das casas – que estavam sendo demolidas para 
dar lugar aos arranha-céus.

Durante os 30 dias de residência na Casa de tijolo, recolhi 
esses materiais de entulhos pensando em propor uma ins-
talação com resquícios dessas obras, materiais que, ao se 
misturarem uns com os outros, perdiam a sua identidade 
antiga e passavam a assumir uma identidade coletivizada. 
Dessa forma, propus esse diálogo com a situação vigen-
te e peguei algumas das madeiras coletadas para montar 
um “anteparo”, um suporte que se engataria na estrutura 



do teto do espaço expositivo e que desceria até a altura 
de 1,00m do chão. O pé direito duplo da Casa de tijolo 
foi a motivação para que os materiais, antes entulhados 
e jogados nas caçambas, passassem a ser interpolados na 
estrutura do espaço expositivo.

Os anteparos foram montados justapondo 4 peças de 
madeiras em dois pares de 2 peças, que após terem sido 
fixados no teto por parafusos, desciam até a altura de 
1,00m do nível do térreo, segurando uma bandeja de ma-
deira plana. Sobre o platô ou bandeja de madeira plana, 
que tangenciava em uma de suas faces menores a parede, 
fiz um preenchimento com mini tijolos de rapadura tra-
zidos de Fortaleza. As rapaduras replicavam a ideia de 
um muro ou parede, ligando o teto à parede do espaço 
expositivo, e de forma que o público podia, ao adentrar o 
espaço, intervir na instalação se servindo das rapaduras. 

Em determinado momento, uma criança se esticou  nas 
pontas dos pés para pegar uma rapadura que estava na 
parte inferior, e que, consequentemente,  servia  de estru-



tura para as demais acima dela, gesto que desmontou um 
trecho da parede de rapaduras,  o que expandiu involuta-
riamente o trabalho  para o chão da galeria. 

No anteparo #2, realizada numa exposição no memorial 
da America Latina, por ocasião da FILA – feira interna-
cional de espaços independentes –, o display de inter-
seção do trabalho com a arquitetura, o anteparo em si, 
foi criado com duas prateleiras de mdf, de forma que 
a maior (acima) mantinha uma abertura zenital, que se 
interligava a prateleira inferior. Assim, as duas prateleiras 
preenchidas de tijolos de rapadura, perfaziam um dese-
nho organicamente projetado para integrar a parte supe-
rior com a inferior. 

Nas duas situações do anteparo, penso que a relação de 
sobreposição de camadas de paredes, a da arquitetura 
com a de rapadura, parece estabelecer uma conjugação 
que permite as infiltrações entre as duas peles (da obra 
com a arquitetura) como uma forma de fresta que se abre 
entre as fronteiras do mundo.  

“Anteparo 2” Memorial da America Latina – São Paulo (2014) Foto: Autor.



“Anteparo” Casa do Tijolo – São Paulo (2014) Foto: Autor.
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“Anteparo” Casa do Tijolo – São Paulo (2014) Foto: Autor.





Telhado





Telhado





Telhado
Quando o telhado é de estrelas

Parede-Malecón
Cumeeira        

Referências                                      

Sumário
Setor Estrutura

04
05
09
17
21





5Telhado

Quando o telhado 
é de estrelas
Na casa, o telhado é caracterizado por possuir um ou mais planos 
inclinados em relação à linha horizontal. A cada um destes planos 
inclinados, dá-se  uma queda d’água. Sua função é de proteção do 
espaço interno das intempéries do ambiente exterior, mas também o 
de concender ao corpo-usuário a privacidade e conforto através de 
proteção acústica e térmica. Na maquete-casa, assim como na casa 
referente (a casa da infância) a  composição da cobertura era simples, 
contendo  duas quedas d’águas e uma cumeeira, cuja inclinação de 
25% (para  escorrimento  das águas)  fazia com que a ação  de cami-
nhar no plano inclinado do telhado, fosse equivalente a  escalar um 
pequeno monte.   

Na casa de taipa todo o telhado  era de barro, com excessão de 
quatro telhas de vidro posicionadas nos centros dos  cômodos, 
de forma a deixar a luz do dia vazar para o interior da casa 
escura de poucas janelas.  Para subir no telhado, atrepava-me 
nos galhos da goiabeira, que se estendiam até o beiral da cober-
ta, escalava a “montanha vermelha” de telhas e me sentava na 
cumeeira, onde observava o mundo que me rodeava. Costumava 
visitar esse lugar íntimo e sagrado, onde o silêncio descansava e 
nele podia ouvir os gritos de minhálma, como o manto sereno 
da noite em minha face iluminada de estrelas, que brilhavam pra 
dentro de meus olhos. Todo o  universo cabia dentro do  meu 
corpo de criança. 

Subir ao cume era como uma experiência espiritual e sublime, na qual a 
opacidade das telhas de barro eram rompidas pela luminescente trans-
parência das ínfimas telhas de vidro, como janelas do mundo. Lentes 
que amplificavam a experiência da vida na transparência da alma. 
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A transparência é corpo desnudo no interior de si, metáfora da 
“nova roupa do rei” tecida de fios que não se vêem. O rei está nu?  
Ou sou eu que não enxergo além de seus poros?  O Trans-Parecer 
(fazer visível) emula o autoconhecimento e o atravessamento do eu 
no outro.  Como no conto do “rei nu” o silêncio é precaução para o 
dito popular que alerta “Quem tem telhado de vidro evita chuva de 
pedras” –  Afinal, quem dirá que o rei está nu, além da criança em 
sua ingenuidade? Ou, quem atirará pedras ao telhado da mulher pega 
em adultério?  “Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a 
lhe atirar uma pedra.”1  

Na arquitetura, o material vítreo veste os telhados e paredes dos 
corpos das edificações, com a técnica das “peles de vidro”2 trans-
parentes ou reflexivas. Enquanto as paredes reflexivas blindam-se 
do que está fora, criando uma barreira opaca física para o sol e 
ao mesmo tempo social, separando as pessoas das outras e do 
espaço externo, as paredes transparentes parecem possibilitar as 
travessias dos olhares e dos corpos, de dentro e de fora, o mun-
do como uma pele porosa.  Para os amantes do voyeurismo, a 
transparência excita e incita, não usa subterfúgios nem mesqui-
nhez, deixa-se atravessar de dentro pra fora e de fora pra dentro.  
Para Ignasi Solá-Morales a transparência “es  una metáfora de 
la ausencia de limites entre lo real y lo virtual  y una referencia 
a la versatilidad  permanente  de todas las formas y espacios en 
función de las luces y los reflejos que están recibiendo.”(SOLÁ-
-MORALES, 2002, p. 147). 

Na maquete-casa, as paredes transparentes se oferecem ao des-
nudamento do outro e de si mesmo, como a metáfora do homem 
perdido na floresta escura, que avista ao longe a luz solitária de-
bruçada na janela de vidro, ainda que distante dele. Seus olhos 
antecipam o ponto de luz longínquo, que atravessa o vidro para 
descansar em sua retina. A transparência da janela permite o estar 
perto, ainda que distante esteja. Compreendo que a luz precisa 
de sua irmã, a escuridão, para que seja cumprida sua missão de 

1 Livro de São João, 8:7,  versão CNBB.
2 “Pele de Vidro” é o nome dado ao revestimento de vidro aplicado em dife-
rentes edificações. Também nominada de “Fachada Cortina” ou “Structural Glazing”.
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alumiar a vida. Afinal, de que vale acender uma vela para clare-
ar o dia? E se aquela janela fosse opaca? Se em lugar de vidro 
houvesse barro, teria ele avistado seu socorro naquele momento 
de trevas?  Assim são a luz e a transparência, elas dão sentido às 
coisas mais simples, como a lucidez que acolhe os raios do sol e 
a luz das estrelas. 

Certa vez fui levado em sonhos até um grande galpão branco com 
duas portas em seus extremos. Estava em uma das portas e via 
ao longe, na outra extremidade, a outra porta, que emitia uma luz 
branca pelas suas fendas. As paredes e o piso daquele imenso gal-
pão tinham uma tonalidade uniforme e extremamente alva como 
a neve, mas todo o piso estava tomado de serpentes, de todos os 
tipos e tamanhos. Algumas pequenas e outras maiores, algumas 
magras como cipó e outras gordas como troncos de baobá. As 
serpentes pareciam disputar cada milímetro quadrado se degla-
diando umas contra as outras, ensanguentando o piso branco. 
Ainda assim, aquela cena não me expressava medo, ou talvez não 
expressasse sentimento algum, além do ímpeto de atravessar o 
mar de cobras a minha frente.  Calcei um par de botas de vidros 
transparentes e finas como o cristal, e comecei a caminhar sobre 
suas cabeças.  Enquanto caminhava, seus dentes armavam  botes 
chocando-se  na superfície das botas de  vidro que retiniam como 
os badalos, o veneno de suas presas escorria pelo lado externo da 
bota, em tentativas frustradas de me ferir.  

Se no sonho as botas eram de vidro, nele a essência dos invó-
lucros transparentes do vidro eram invólucros do meu corpo e 
minha alma, da mesma forma que a maquete-casa, com suas  pa-
redes translúcidas, compõem o livro  invólucros da maquete-casa, 
que abriga os capítulos propositivos da tese. Ou ainda como as 
indumentárias de plástico bolha, que em suas transparências des-
nudam “a roupa do rei”. Referências que se oferecem aos atraves-
samentos, à participação do público que adentram esses corpos.  
E que nas transparências das águas, evoca o sublime na solidão da 
alma, banhando-se de natureza e vestindo-se de oceanos.



“Parede-Malecón” – Marcos Martins (2016) Havana Foto: Gabriela Sacchetto e 
Rafael Versolato.
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Parede-Malecón
Parede-Malecón (2016) é um dos trabalhos que  realizei  durante a 
residência artística em março de 2016 na cidade de Havana – Cuba, 
junto ao Instituto Superior del Arte (ISA), sob a curadoria da cubana 
Yanet Oviedo Matos.  Ao todo  éramos 6 artistas visuais brasileiros, 
participando do  Projeto “Ocupa  Brasil”: Dalton de Paula, Rosana 
Paulino, Gabriela Sacchetto, Renata Roman, Biba Rigo e eu, Marcos 
Martins, convidados pelo espaço independente Casa do Tijolo (São 
Paulo), sob a coordenação de Tarcila Rigo e Biba Rigo.  

O Malecón, é um calçadão com 8km que se estendem de Havana 
Vieja a Vedado, por ser uma praia de costa, ou seja, por não possuir 
espaço de areia para os banhistas, o muro secular do Malecón serve 
de proteção à cidade, como uma fortaleza linear que segura o avanço 
do mar até as áreas secas dos bairros por onde ele cruza. Pela sua 
estratégica posição (poente), é também um espaço democrático para 
a socialização,  ali os cubanos  levam  suas famílias para  passear, as 
crianças brincam, os namorados fazem juras eternas,  os baladeiros 
pernoitam se embriagando e cantando ao som de violões, as bailari-
nas dançam seus corpos, os pescadores se divertem lançando anzóis 
ao mar, os atletas de fim de semana fazem seus exercícios, os poetas 
escrevem suas poesias enquanto fumam um charuto e os garotos e 
garotas de programas oferecem seus serviços aos turistas embasba-
cados com tanta vida em um mesmo espaço. 

Seguindo a linha de Malecón é possível localizar a avenida principal, 
também chamada de  1ª Avenida, que margeia o calçadão; enquanto 
estava lá, hospedado numa casa de familia com vista para o Malecón, a 
avenida foi interditada em razão da visita do Presidente Obama à ilha 
de Cuba, fazendo com que o tráfego de veículos e pedestres ficasse 
restrito como estratégia de segurança.  No entanto, o cerco foi rompi-
do não por carros, nem por pessoas, mas, sim, pela força da natureza. 
Com a chegada de uma forte e intensa frente fria, que assolou a ilha, 
ventanias e chuvas foram trazidas, elevando consideravelmente o nível 
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Estudo para a performance “Parede-Malecón” (2016) – Havana.  Fonte: Caderno 
do  artista.

do mar em cerca de 6 metros, de forma a igualar o nível das águas ao 
paredão de contenção do Malecón. Assim, marulhos foram também 
criados e ao  chocarem com o paredão espesso e secular, rebatiam vio-
lentamente às águas, arremessando-as a alturas consideráveis de até 15 
metros, impedindo a circulação do público (inclusive de Obama), além 
de inundar as áreas próximas. 

Naquele cenário gelado e úmido, desloquei-me até um dos pontos de 
rebentação das ondas para experienciar a monumentalidade à minha 
frente, para meu corpo compor-se como resistência junto ao muro 
de contenção do Malecón. 
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No vídeo, a câmera fixa-se em um único enquadramento onde o 
muro ocupa o protagonismo uma vez que todos os movimentos e 
tensões se dão em razão de sua existência, de forma que o muro, 
posto como corpo que ancora poeticamente o trabalho, primeiro es-
conde a linha do horizonte e a realoca para um ponto mais elevado, 
dividindo assim o céu do asfalto.

Na camada inferior, a pista asfaltada é recoberta por um espelho 
d’água, e acima dela a calçada com alguns musgos torna a passagem 
escorregadia e intransitável. No plano acima, o mar se esconde por 
detrás do muro e vê-se o céu a se debruçar sobre a parede. Em-
bora não se veja a presença do mar em formação, o som denuncia 
sua presença, que se levanta em grandes ondas que lavam com suas 
águas o anteparo do muro.  Nesse momento, entro lateralmente na 
cena, posicionando-me de costas para a câmera, mirando o horizon-
te aberto a minha frente, tentando fixar-me ereto e rente ao muro, 
compartilhando a experiência de ser com ele um só corpo. Abaixo 
da minha cintura a calça terrosa se funde com a parede, enquanto 
o tronco dilata-se no horizonte gris. Uma única arquitetura de dois 
corpos, meu corpo com a parede. 

Olho para a direita e vejo o muro ferido, sua pele-reboco dilacera-se 
com os impactos da água, enquanto à minha frente o movimento 
dos marulhos me coloca numa experiência vertiginosa, onde o ho-
rizonte se desalinha com a dança das águas, refletido pela luz que se 
abre diante de mim como o espelho do mundo. O mar vira céu e o 
céu vira mar.

Meu corpo sente frio e medo de morte. Compreendo que os sen-
timentos opostos são inexplicavelmente atraentes, e que assim 
como a morte está a minha frente, também suponho que a vida 
esteja.  Duas amigas inseparáveis e ambas de mãos dadas brincam 
com seus barquinhos de papel como duas crianças travessas. Foi 
nesse instante que a dor virou gozo, la petite mort (BATAILLE, 
1987, p. 155) me tomou o  corpo e uma grande vida e coragem 
expulsou a covardia. Vi meu corpo erguido como uma Fortaleza 
ou quebra-mar. A ânsia se transformou em paz e o ruído em si-
lêncio. A alma se compadeceu e foi acolhida ao vestir-se de águas 



que recaiam sobre mim, no átrio dessas ondas só habitava o si-
lêncio. E encontrei na natureza um pedaço de mim que parecia 
desconhecer ou que havia perdido. 

Na experiência com a performance “Parede-Malecón”, ao ser vesti-
do pelos turbilhões de águas, a performance me fez refletir sobre os 
aspectos do trabalho “Tornado” (2000-2010) do artista Francis Alys, 
quando o mesmo, após perseguir os tornados no México, viu-se por 
fim no olho de um deles, tendo uma câmera como testemunha. 



Still da videoperformance  “Parede-Malecón” – Marcos Martins (2016)  Foto: 
Gabriela Sacchetto e Rafael Versolato. 

A experiência de Alys no “envoltório de poeira e pó”, o fez encontrar silên-
cio em meio ao caos de poeira em suas narinas, olhos, boca e garganta, com 
seu corpo-resistência, penetrando na membrana de areia. Assim, penso que 
as duas ações, “Tornado” e “Parede-Malecón”, conversam proficuamente 
como habitáculos do corpo diante da infinita e incomensurável grandeza da 
natureza, entre o seco e o molhado, a poeira e as águas.  Como formas soli-
tárias de habitar o sublime, pelo prazer indizível que brota da repressão das 
forças vitais, para se experienciar toda a potência da natureza em um único 
instante de vida, que beira a própria morte. Cumeeira





Still da videoperformance  “Parede-Malecón” – Marcos Martins (2016)  Foto: 
Gabriela Sacchetto e Rafael Versolato. 
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Cumeeira
“Cerre teu olho corporal, para que só assim ve-
jas com o olho espiritual a tua imagem.Traz en-
tão à luz aquilo que viste no escuro, para que re-
troaja emoutrem, do exterior para o interior”                                                                                                                        

Caspar David Friedrich3 

No telhado da casa a Cumeeira é o ponto mais elevado. É o cume 
da montanha. O fechamento de uma fresta que se dá pela junção de 
duas quedas d’águas. O telhado é o local de onde se avistam hori-
zontes, é a escalada para a cumeeira, e onde se caminha com a deli-
cadeza dos felinos evitando quebrar as telhas. Também é fronteira 
entre lados, quinas e cantos. Ponto nodal das interseções e direções, 
entremeio entre o norte e o sul... Ou seria leste e oeste? 

Para saber, basta que se aviste a alvorada ou o entardecer. E ainda 
assim, se viverá na dependência das escolhas, pois a vista avistada é 
vida que escorre como chuva, que bate na cumeeira escorrendo por 
um dos dois lados do telhado até penetrar no solo. E se a cumeeira 
sinaliza uma escolha, penso que  associá-la ao capítulo final ressigni-
fica a LeiturAção (leitura e participação) da maquete-casa, propondo 
um atravessamento pelo Leitor-participador. 

Na culminância dessas ideias sinalizadas, e dentro de uma perspectiva 
que não necessariamente conclui, a cumeeira da casa, assim como o 
cume das montanhas, são formas de expansão infinita dos horizontes, 
valores absolutos do ser/estar no mundo. O estar no cume é estar 
entre a direita e a esquerda, entre o norte, o sul, o leste e o oeste, habi-

3 Caspar David Friedrich apud Ulrich Seeberg in: dimensões filosóficas na 
obra de Caspar David Friedrich ARS,  São Paulo,  v. 3, n. 5, 2005, p. 82. Acesso em:  
03 Fev. 2018
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tando os entremeios desse mundo e aceitando essa experiência como 
singular e fluida, de onde não são possíveis as ideias estanques nem as 
economias das emoções. 

No cume da cumeeira, onde costumava ficar, escutava as vozes 
que ecoavam embaixo, no interior da casa, como voyeur abria 
as fendas das telhas, retirando a “capa” que cobria as telhas de 
baixo, “canal”. Ali no topo (do meu mundo), encontrava-me na 
imensidão de um mar vermelho de telhas e antenas, meu lugar 
de abrigo e instrospecção. Ali me permitia o choro engolido, e as 
angústias engasgadas, avistava horizontes e extravasava minhas 
ânsias de menino impetuoso.  

Telhado de estrelas, poética da casa de taipa, donde por muitas 
horas, do dia ou da noite, tomava a solidão e o silêncio das telhas 
de barro para encharcar a alma de lágrimas e banhar o corpo de 
estrelas. Já que ali, longe de todos, podia vivenciar a experiência de 
um lugar particular e íntimo.  Muito além de um espaço sensorial, 
o telhado era o lugar para exercer a humanidade e fortalecer o es-
pírito.  Ali a transparência dos meus sentidos era iluminada pelas 
estrelas acima de mim.  

As paisagens bucólicas e solitárias presentes nas obras do artista ale-
mão Caspar David Friedrich, trazem consigo essa referência existen-
cial, que me serve de aporte.  Na obra “O caminhante no mar de névo-
as” o homem solitário posto em pé no cume de uma montanha, avista 
o horizonte e se vê pequeno diante da natureza que lhe envolve “de 
um lado as brumas e a espiritualidade, do outro a razão e a construção 
da clareza” (FORTES, 2016, p. 252). A névoa obscura que recobre 
a paisagem é como espelho para sua alma, refletindo sua angústia e 
pavor.  Essa experiência intimista, que é em si uma experiência da/na 
natureza como auto-reflexiva, representa o que Immanuel Kant nomi-
nou de Sublime. Para ele: “Sublime é o que apraz imediatamente por 
sua resistência contra o interesse dos sentidos.” (KANT, 1993, p. 117).

A experiência de sublime se dá nas incorporações desse homem da 
natureza que o compôe. Reconhecendo que ela (a natureza) é abso-
luta, imensurável, indescritível e maior que o próprio homem, logo, 
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ela é sublime. Pois o homem é impotente diante da potência da sua 
manifestação, como uma experiência que beira o espiritual e o retor-
no de sua essência. 

Na performance Parede-Malecón, diante das ondas que me co-
briam, vivenciei nos primeiros minutos o  medo de ser tragado 
pelas águas. Ao ver a formação das ondas à minha frente, meu 
corpo tremia de frio e pavor. Somente quando fixei meus olhos 
no horizonte, avistando o mundo do céu e o mundo do mar, mer-
gulhei meus pensamentos na essência de tanta vida manifestada 
diante de mim, sentindo-me privilegiado em presenciar face a face 
a existência de uma força superior, manifestada entre a fúria dos 
ventos e os turbilhões das águas. Foi nesse momento que passei ao 
aprazamento da experiência com a natureza, desliguei-me do mun-
do exterior e conectei-me à minha essência primeira. Sentindo-me 
como que no útero da terra, protegido em seu ventre e banhado 
no seu líquido amniótico.  Por alguns instantes retornei à primeira 
casa, àquela catedral que é minha mãe. 

Ao permanecer em pé, de costas para a câmera, estático, solitário 
e reflexivo, cerrei os olhos para o passado e os abri para o futuro. 
Deixei-me ser conduzido pelas linhas borradas do horizonte, que 
dividia o mundo diante de mim, o material e o espiritual, ali bus-
quei minha essência e meu lugar no mundo.  

As imagens do trabalho de Caspar David Friedrich lançam um 
olhar pra dentro do sujeito, entre a transparência e a lucidez, onde 
preexiste o sublime kantiano, incluso quando Friedrich estende 
essa função da grandeza para a arquitetura em ruínas. Mas é em 
o “Monge e o Mar” que seu trabalho se relaciona com “Parede-
-Malecón”. Ambos os corpos estão ali, parados e de costas para a 
audiência, fazendo com que os corpos se sintam numa experiên-
cia que só é possível quando a natureza é experimentada de forma 
grandiosa,  maior que o próprio homem. Os corpos de costas 
(tanto no Monge e o Mar, quanto no Parede-Malecón) se colocam 
face às águas do mar em contemplação silenciosa e introspectiva 
que ressoa ao mover das ondas.  
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“O monge e o mar” pintura Caspar David Friedrich (1808-10)

A partir dessa experiência, penso que  os invólucros são formas de 
nos ligarmos com a nossa essência e de nos encontrarmos nesse mun-
do como gênese do ser/estar no mundo, cuja porosidade com outros 
corpos  e com a natureza conectam o perceptível e sensório entre o 
mundo material e espiritual. Como os dois lados da Cumeeira, uma 
se reflete no material, enquanto a outra no espiritual, dicotomias que 
se esbarram na opacidade do porão e na transparência dos telhados e 
paredes da maquete-casa, como o pão e o barro, o padeiro e o pedrei-
ro, a membrana-corpo e o corpo-arquitetura. Afinal,  parafraseando 
Friedrich, “o artista devia não só pintar aquilo que vê diante de si, mas 
também o que vê dentro de si”.4 

***

4 Vide in: <http://obviousmag.org/do_ser/2015/o-poder-da-arte-conheca-
-o-pintor-romantico-caspar-d-friedrich.html>. Acesso em: 03 fev. 2018.
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