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RESUMO / DA FORMA AO PÓ

“Aqui tudo parece que era ainda construção e já é ruína”, cantou Caetano Veloso, em 1991, 

parafraseando Claude Lévi-Strauss, alertando que algo andava “fora da ordem”. Um paradoxo 

anunciado: dois extremos aproximados de um mesmo processo. Por um lado, a construção, 

desejo humano de dar forma à matéria. Por outro, o arruinamento, a natureza, e o tempo que 

esfacela construções a pó. No entanto, aquilo que ainda era, já é, como se o processo caracte-

rístico entre a construção e a ruína tivesse sido embaralhado ou se encontrasse num entrave. 

A contradição se revela pelo ato que não se realiza por completo, e que, antes que se possa 

concluir, já parece estar condenado à sua destruição. A metáfora, apropriada pelo antropólo-

go belga, parece procurar representar as mais diversas contradições brasileiras, reveladas no 

esforço em conferir forma a este jovem país-nação, na coexistência entre suas faces arcaicas 

e modernas. Anunciada pela ideia de construção, ou seja, de projeto a se edificar, a metáfora 

faz referência ao gesto fundamental da arquitetura, bem como às dimensões inexoráveis de 

seu iminente fim, o de se tornar ruína. O nó, ou o ciclo do processo que não se realiza, parece 

uma das questões centrais da arte no Brasil a partir dos anos 1960, em consonância com o 

singular contexto brasileiro, como bem nota o crítico de arte Rodrigo Naves, em seu livro A 

forma difícil. Desvelado no próprio esforço em dar forma à matéria, tal indício é elemento 

fundamental para esta reflexão, especialmente em determinados trabalhos de Nuno Ramos, 

Laura Vinci e Brígida Baltar, atravessados por obras literárias como as de Carlos Drummond 

de Andrade e Clarice Lispector. Neste recorte, o embate com os processos de formalização é 

questão central. Por vezes, como uma espécie de recusa, salientados pelo caráter arredio da 

matéria, como o pó e a lama. Em outras, por mimetizarem os processos naturais e entrópicos 

de transformação da matéria, como maciços de pedra reduzidos a pó. Ou seja, trabalhos que 

se dão pelo impasse entre a matéria que não estaria completamente sujeita à forma – ainda 

que tampouco fosse a completa negação da forma –, bem como não se realizaria se não pelo 

fracasso da própria forma, em uma operação informe, em referência ao termo utilizado pelo 

pensador francês Georges Bataille. Dito de outro modo, era como se, dentro de um esforço 

racional (de dar forma às coisas), pudesse haver a possibilidade de alguma imprevisibilidade 

(inerente à própria matéria), uma subversão ao desejo comum dissimulado em paradigmas 

como ordenação, estruturação e coesão. Da forma ao pó é fruto da reflexão sobre os proces-

sos de formalização e dissolução da matéria, procurando desvelar, em visão mais ampla, as 

contradições que o enfrentamento com a matéria do mundo implica nas artes visuais. Em 

constante diálogo com elementos da arquitetura – como projeto, construção, arruinamento e 

reconstrução –, o ato e o esforço de se pensar “da forma ao pó” poderia ser também a expressão 

do controverso desejo de se “dar forma ao pó”.

Palavras-chave
1.Informe 2.Forma 3.Matéria 4.Georges Bataille 5.Nuno Ramos 
6.Laura Vinci 7.Brígida Baltar 8.Arte Brasileira
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ABSTRACT / FROM FORM TO DUST

“Here everything seems to be still under construction and already in ruins,” sang Caetano Ve-

loso, in 1991, paraphrasing Claude Lévi-Strauss, warning that something was “out of order.” An 

announced paradox: two approximate extremes of the same process. On the one hand, cons-

truction, the human desire to give form to matter. On the other hand, ruin, nature, and time 

crumbling buildings to dust. However, what still was, now it is, as if the characteristic process 

between construction and ruin had been shuffled or found itself in an obstacle. The contradic-

tion is revealed by the act that is not carried out completely, and which, before it can be conclu-

ded, already seems to be doomed to its destruction. The metaphor, appropriated by the Belgian 

anthropologist, seems to try to represent the most diverse Brazilian contradictions, revealed in 

the effort to give form to this young country-nation, in the coexistence between its archaic and 

modern faces. Announced by the idea of   construction, that is, of a project to be built, the meta-

phor refers to the fundamental gesture of architecture, as well as to the inexorable dimensions 

of its imminent end, that of becoming a ruin. The knot, or the cycle of the process that does not 

take place, seems to be one of the central issues of art in Brazil from the 1960s onwards, in line 

with the unique Brazilian context, as noted by art critic Rodrigo Naves, in his book A forma 

difícil. Unveiled in the very effort to give form to the matter, such evidence is a fundamental 

element for this research, especially in certain works by Nuno Ramos, Laura Vinci, and Brígida 

Baltar, crossed by literary works such as those by Carlos Drummond de Andrade and Clarice Lis-

pector. In this excerpt, the clash with the formalization processes is a central issue. Sometimes, 

as a kind of refusal, highlighted by the withdrawable character of matter, like dust and mud. In 

others, because they mimic the natural and entropic processes of matter transformation, such 

as stone masses reduced to dust. That is, works that occur due to the impasse between the matter 

that would not be completely subject to the form—even if it were not the complete negation of 

the form—, as well as would not be carried out if not for the failure of the form itself, in a for-

mless operation, in reference to the term used by the French thinker Georges Bataille. In other 

words, it was as if, within a rational effort (to give form to things), there could be the possibility 

of some unpredictability (inherent in matter itself), a subversion to the common desire hidden 

in paradigms such as ordering, structuring, and cohesion. From form to dust is the result of 

the research on the processes of formalization and dissolution of matter, seeking to unveil, in a 

broader view, the contradictions that the confrontation with the matter of the world implies in 

the visual arts. In constant dialogue with architectural elements—such as design, construction, 

ruination, and reconstruction—, the act and effort to think “from form to dust” could also be the 

expression of the controversial desire to “give form to dust.”

Keywords: 
1.Formless. 2.Form. 3.Matter. 4.Georges Bataille. 5.Nuno Ramos. 
6.Laura Vinci. 7.Brígida Baltar. 8.Brazilian art.
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“Graças a uma desordem que vinha colocar tudo em questão” 

O culpado, Georges Bataille



18 1918 19

DA FORMA AO PÓ



20 21

DA FORMA AO PÓ

Sempre haverá algum descompasso entre aquele que escreve e aquele que lê. A escrita seguida 

da leitura de um texto nunca se dá como alguém que entrega um objeto qualquer a outrem. 

Como um vento que varre a poeira, o sopro que a leva pode transportar mais ou menos partí-

culas, o que torna esta passagem imprevisível por natureza. Um dia desses, deparei-me com 

um escritor se queixando do mau leitor, dizendo que o mau leitor é aquele que procura pela 

essência de um texto, como um amante impaciente que rasga as roupas de seu amor, che-

gando imediatamente àquilo que lhe interessa, para que logo se dê por satisfeito. Já o escritor 

daquela ocasião, pelo contrário, como aqueles apaixonados por seu ofício, deliciava-se ao fazer 

suas descrições minuciosas, denotando cheiros, cores, texturas, luz e sabor às suas recontadas 

memórias. Relatos que iam das partes nomináveis de suas histórias até o limite daquilo que 

não se é capaz de descrever em palavras. Questionava-se sobre a vida terrena, com todos os 

seus defeitos, da qual pouco importava – e se é que haveria – a tal essência daquele texto. “O 

mau leitor vem me pedir que eu descasque especialmente para ele o livro que escrevi. Exige 

que jogue minhas uvas no lixo com minhas próprias mãos, e lhes sirva apenas o caroço.”1

É indiscutível que um romance é completamente diferente de um ensaio, especialmente des-

tes que aqui me propus a fazer, resultados de uma longa pesquisa no interior de uma institui-

ção de ensino, apoiados em uma série de obras – literárias, filosóficas, de arte e de arquitetura, 

no geral. Tampouco quero pressupor falsas análises de que aqueles que tenham começado 

sua leitura por este texto introdutório estejam no anseio de captar os indícios do “caroço” 

desta reflexão, como se é de costume relatar ao início de uma pesquisa acadêmica. A verdade 

é que, depois de me debruçar sobre esta constelação de trabalhos, restou alguma recusa em 

revelar, ou melhor, em delimitar a tal da essência – e tenho razões essenciais para tal. Insis-

to, em sintonia com o mencionado escritor, que, apesar das minúcias, das descrições e dos 

aparentes caprichos, o que por fim importa para a reflexão realizada ao longo destes ensaios 

é contemplar as dimensões mais terrenas das coisas, de tal modo que suas particularidades 

e seus imprevistos inexoráveis não possam ser dissolvidos ou renunciados por conceitos ou 

 1.OZ, Amós. De amor e trevas. São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p.41.
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sistematizações. Ou, melhor dizendo, um olhar sobre a matéria em detrimento da forma, o 

que pode parecer ainda demasiado abstrato, mas que será muito repetido daqui para frente. 

Apesar da recorrência do caráter telúrico e dissoluto das obras apresentadas, sejam elas plásti-

cas ou literárias, busquei compor um universo que pudesse conferir a esta reflexão um aspec-

to granular, no qual diferentes campos participassem da discussão, em contraposição a uma 

ideia de um todo estruturado e resoluto. Por isso, os ensaios que seguem procuram carregar 

a densidade matérica dos trabalhos mencionados, priorizando, diversas vezes, um tom mais 

lírico do que analítico em relação às obras.

Desnecessário afirmar, tão logo avanço, que os sistemas de hierarquias que costumam orga-

nizar um pensamento, que distinguem – quando não privilegiam – tema de objeto, repre-

sentação de coisa, continente de conteúdo, causa de consequência, alto de baixo, forma de 

matéria foram propositadamente evitados (o que não quer dizer que algo não tenha escapado 

desta recusa). Pois, para dar pistas do “caroço” desta reflexão, o que se pretendeu foi poder 

olhar para as obras enquanto tais, sem que se tornassem a representação de um pensamento 

ou que uma ideia se esvaziasse diante da coisa em si. É evidente que, ao aproximá-las, temas 

em comum foram evidenciados, aspectos de uma visão de mundo foram compartilhados, 

correndo-se o risco de desmantelar a prevalência da individualidade de cada obra, um cui-

dado que me pareceu importante ser tomado. Outra ressalva necessária – como uma espécie 

de mea culpa – é que este trabalho se baseou quase em sua totalidade na representação por 

textos e fotografias das obras de artes discutidas, o que pode depor contra a primazia da ma-

téria, almejada para a reflexão. Na realidade, por tratarem de instalações de conteúdo frágil 

ou de trabalhos que se deram em processo – dados fundamentais para a pesquisa –, a maioria 

das obras só existe em registros imagéticos, em memoriais dos próprios autores ou em crí-

ticas de arte. Infelizmente, a experiência concreta dos trabalhos é tão insubstituível quanto 

impraticável ao recorte proposto. 

Há algum consenso, pelo menos no meio acadêmico, de que um texto não se começa exata-

mente pelo começo, já que a introdução se escreve ao fim, quando então se pode olhar para 

trás e finalmente enxergar o caminho pelo qual passou. E, assim, talvez recontá-lo, ou con-

duzir aquele que se aproxima pela primeira vez de sua reflexão. Acredito que, neste contexto 

proposto, tal gerência da interpretação desta pesquisa seja dispensável. Aliás, é contra a ideia 

de síntese e de estrutura que todo este trabalho procura depor, apesar de ser inevitável que 

estas estratégias do raciocínio deem as caras vez ou outra. Por isso, uma imersão livre de es-

quemas teóricos é a sugestão primordial para a entrada nestes ensaios. Afinal, ao se pensar da 

forma ao pó, encoraja-se o diálogo com processos de dissolução – em operação informe2 – no 

pungente embate da matéria com sua resistência. 

-

Apesar dos desvios até aqui realizados, há algo fundamental que precisa ser destacado, a saber, 

como se deram os porosos contornos desta reflexão. É inequívoco que em um trabalho de pes-

quisa não cabem coincidências. Mas nem por isso vou chamá-las de prova para esta inquie-

tação, mas de um recorte teórico apropriado e oportuno para se pensar da forma ao pó. O fato 

é que há uma espécie de contaminação no campo da cultura em geral em que determinados 

movimentos parecem apontar para a mesma direção, reflexos de um passado imediato, de 

conjunturas mais complexas e de engendramentos muito distintos. Neste caso, em especial, 

a exposição “Formless: a user’s guide”, de curadoria de Rosalind Krauss e Yves-Alain Bois, e a 

publicação do livro A forma difícil, de Rodrigo Naves – bases fundamentais para pesquisa –, 

ambas aconteceram em 1996, em contextos completamente diferentes, apesar de comparti-

lharem um tema semelhante: os embates com os processos de formalização na arte, na cultura 

e na sociedade. Ainda no mesmo ano, foi lançado também o livro A semelhança informe ou 

o gaio saber visual segundo Georges Bataille, de Georges Didi-Huberman, um atento estudo 

sobre a obra de Bataille, não menos importante a esta discussão, corroborando a importância 

do tema – e da discussão proposta por Bataille – naquele momento.

Rosalind Krauss e Yves-Alain Bois partiram do verbete Informe, de Georges Bataille, para com-

bater o que entendiam como uma visão formalista da arte, em especial opondo-se ao modo 

de análise do crítico de arte norte-americano Clement Greenberg. Para isso, deram destaque 

a trabalhos artísticos em que a forma não se impunha à matéria, ou melhor, em que a forma 

final não era algo controlado, mas resultado de um processo ou das próprias características e 

2 Em referência ao verbete "informe" de Georges Bataille, publicado na revista Documents, em 1929. A "opera-
ção informe" será desenvolvida no primeiro ensaio "Ai, pareciam eternas!". Acerca do termo, Cf. PENNA, João 
Camilo, DE MORAES, Marcelo Jacques (org.). Documents. Florianópolis: Cultura e Barbárie Editora, 2018 e BOIS, 
Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless: a user's guide. Nova York: Zone Books, 1997.
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transformações da matéria. É o que se nota nas obras de artistas como Jackson Pollock, Robert 

Morris e Robert Smithson – presentes na exposição – em contraposição ao aspecto formal da 

produção moderna, resultado da intensa reflexão sobre a fatura, o suporte e seus meios. Já Ro-

drigo Naves, um grande leitor de Greenberg3, ao olhar para a produção artística no contexto 

brasileiro sob o ponto de vista da forma, percebe que a dificuldade em formalizar a matéria 

era traço fundamental de nossa cultura. Apesar disso, as obras brasileiras não deixaram de 

revelar a desajeitada relação entre a forma e a matéria, como se algo do arcaico (do caráter ma-

nual do fazer e da tradição da representação figurativa) e do moderno (das influências da arte 

abstrata internacional e seus desdobramentos nacionais) pudesse, de algum modo, coexistir. 

Nesse sentido, muitos trabalhos de artistas brasileiros, principalmente a partir da década de 

1960, pareceram se dar pela tensão entre a matéria da obra e a forma que ela tomava, como nos 

trabalhos de Alfredo Volpi, Mira Schendel e Amílcar de Castro. 

Por um lado, as obras reunidas em “Formless” recusavam o predomínio da forma sobre a 

matéria por motivos estéticos, simbólicos, filosóficos ou do inconsciente4, de maneira geral, 

como um ricochete dos ideais modernos que se impuseram sobre o modo de vida de países 

desenvolvidos. Por outro, no Brasil, “a dificuldade de forma”5 da arte parecia o reflexo do es-

forço de modernização e de industrialização que mal se instaurou em um território-nação, 

pós-colonial e periférico, devido a inúmeros motivos, principalmente por ser incompatível 

com o desejo de formalização do projeto moderno brasileiro, dada a “informalidade”6 das 

mais diversas esferas. Cabe pontuar ainda que não só não havia as bases materiais para as 

ensejadas transformações, mas que a elaboração formal da arte era indissociável do contexto 

de nosso meio, que já suspeitava das bases utópicas em que se alicerçava o ambicioso projeto 

nacional – o que aparece nas obras de Oswaldo Goeldi e Carlos Drummond de Andrade –, 

duvidando das supostas virtudes de preceitos como estrutura, ordenação e produção – carac-

terísticas da lógica industrial.

Aqui, éramos “precários demais para vestir a fantasia de forma”7, tomando-se as palavras de 

Rodrigo Naves acerca das obras de Nuno Ramos. E este é um dos motivos que fazem deste 

contexto substância fundamental e particular para a reflexão almejada nesta pesquisa, dos 

processos de formalização e seus embates. Logo, notar-se-á que a denotada “precariedade” 

não impediu que os artistas brasileiros dispusessem de complexas e sofisticadas reflexões 

acerca de nossa condição peculiarmente brasileira, ou mesmo de nossa relação com o mundo, 

em obras que se engendraram como uma forma difícil ou como uma forma fraca8. O impasse 

estabelecido na origem destes trabalhos se deu justamente pelo movimento dúbio de sua 

conformação. Como uma incessante disputa de forças, as obras pareceram se recusar a tomar 

forma em seu próprio ato de formalização (ainda que, em muitos trabalhos, a disputa não pa-

recesse se dar por violência, mas por morosidade, como uma espécie de ação em suspensão). 

Deste modo, ao revelar os embaraços deste tipo de realização, tais obras nos colocaram em 

um contato muito mais franco com nossa realidade descompassada, a das ambiguidades que 

perseveram em nosso contexto social, cultural, político e econômico, a do inevitável enfrenta-

mento entre determinação e indeterminável até a tensa coexistência das dimensões artificiais 

e naturais de nossas ações. 

Indispensável mencionar, dado o exposto até aqui, que a arquitetura brasileira do mesmo 

período parecia caminhar em direção oposta à arte, comprometida com a ideia de construção 

de uma identidade nacional9. Por isso, ao final desta reflexão, não como conclusão, mas como 

um retorno, a noção de arquitetura em dissolução, que inaugura os ensaios, ressurge, como se, 

após a imersão neste “horizonte movediço”10, pudéssemos observá-la com outros olhos – não 

mais como fim, mas, talvez, como recomeço. Pois, dada a paixão pelo ofício da arquitetura, 

não posso deixar de pensar que da forma ao pó, em diálogo com os processos de construção, 

desmoronamento e reconstrução, poderia ser também – por que não? – dar forma ao pó.

8 STUDART, Júlia. Nuno Ramos. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2014, p. 9.
9 Segundo a historiadora Márcia Chuva, para Lucio Costa, "a arquitetura daria materialidade à nação" in:  Cf. 
CHUVA, Márcia. Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e civilizado. In: TOPOI, v.4, 
n.7, jul-dez, 2003.
10 O que será elaborado no primeiro ensaio e que faz referência a uma expressão de Rodrigo Naves sobre a obra 
de Jackson Pollock. Cf. NAVES, Rodrigo. Jackson Pollock: o mar e a água-viva. In: ______. O vento e o moinho: 
ensaios sobre arte moderna e contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

3. "As duas vidas de Clement Greenberg." foi o prefácio escrito por Rodrigo Naves para o livro "Arte e Cultura" de 
Clement Greenberg. Cf. GREENBERG, Clement. Arte e cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2013.
4 Basta observar as categorias da exposição - horizontalidade, base materialismo, pulsão e entropia - que se 
contrapõem ao caráter visual e representativo da arte moderna, segundo os críticos da época como Clement Gre-
enberg. Cf. "The use value of formless" in: BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless: a user's guide. 
Nova York: Zone Books
5 NAVES, Rodrigo. A forma difícil. Ensaios sobre arte brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p.15.
6 O que foi tratado na arte como "estética da gambiarra". Cf. Ibid, p.12.
7 NAVES, Rodrigo. O vento e o moinho: ensaios sobre a arte moderna e contemporânea. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007, p.322.
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Sabemos que a arquitetura envolve, historicamente, uma intervenção sobre a matéria e o 

espaço, associada a algum tipo de necessidade. Dado seu caráter físico, as marcas do tempo 

sempre incidiram sobre a materialidade das construções – pedras e tijolos iam aos poucos 

se reduzindo a pó, madeiras se corrompiam –, tornando-se, ao fim de suas vidas, ruínas. Sa-

be-se, ainda, que o desenvolvimento de novos materiais e de novas técnicas coincidem com 

um novo paradigma de arquitetura – moderna – que, de modo geral, procurou se afastar do 

passado e se constituir como algo novo, em um momento em que os olhares e os fazeres se 

voltavam energicamente para o futuro.

Foi com a matéria permanente do aço e do vidro que muitos dos edifícios modernos foram 

construídos, na esperança de anular processos entrópicos, a fim de que, deste modo, se man-

tivessem atemporais. “O vidro e o aço quebram e enferrujam, a menos que sejam implodidos. 

O desaparecimento é o destino final das construções de vidro e aço.”11 É o que nota o crítico 

de arte alemão Andreas Huyssen, ao elaborar uma reflexão sobre ruínas e a modernidade12. 

A verdade é que o tempo incide impreterivelmente sobre todas as coisas, deixando ou não 

suas marcas visíveis sobre a matéria. Em se tratando de construções, a maioria sucumbe às 

intempéries ou ao desuso de seus espaços, enquanto algumas simplesmente desaparecem, 

apagadas precocemente de seus contextos para dar lugar ao novo. O fim do valor de uso de 

uma construção nem sempre coincide com o arruinamento de sua forma e de sua matéria, 

por mais que, como em um edifício em aço e vidro, parecessem eternas. 

É sobre o diálogo entre construção, matéria e tempo que as casas da memória de Nuno Ramos 

se apresentam diante de nós, parecendo brotar do chão. Três casas foram instaladas pelo artis-

ta no interior de uma galeria em Belo Horizonte, em 2012. Inspirada por um poema de Carlos 

Drummond de Andrade – “Morte das casas de Ouro Preto”13 – e pelas memórias do artista, a 

obra intitula-se “3 lamas (Ai, pareciam eternas!)”. Como lembranças, parecem emergir, tor-

nando-se em parte visíveis, em parte não visíveis. Incompletas, congelam-se diante de nós. 

Estas casas banais, arquétipos urbanos tradicionais, conformadas por paredes e telhados, se 

AI, PARECIAM ETERNAS!

11 HUYSSEN, Andreas. O jardim como ruína. In: _____. Culturas do passado-presente: modernismos, artes 
visuais, políticas da memória. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014, p.89
12 Ibid.
13 O mesmo poema de Drummond foi também referência de uma de suas exposições anteriores, chamada “Mor-
te das casas”, realizada no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo, 2004, que será tratada na sequência.
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diferenciam entre si em sua materialidade e, ligeiramente, em sua forma, como se para cada 

uma delas houvesse um magma de origem que as insula, desaprumadas no interior do edifí-

cio. Não estão íntegras, nem nunca estarão. 

Assim plantadas no outeiro, 

menos rudes que orgulhosas 

na sua pobreza branca, 

azul e rosa e zarcão, 

ai, pareciam eternas!14

As casas eram réplicas de moradas da própria vida de Nuno Ramos: a da infância, a de seus 

avós – onde manteve por um tempo seu ateliê – e a casa em que morou com sua família por 

mais de 20 anos. Uma delas emerge de um espelho negro, formado por um líquido viscoso 

que se assemelha a petróleo. Atravessada por um dos pilares da galeria, tem paredes espessas, 

com uma de suas faces delimitada por montantes verticais e uma pequena cobertura secun-

dária. A segunda repousa desajeitadamente sobre uma poça leitosa, um magma mais espesso, 

revelando brevemente suas paredes em mármore branco polido. Mais alongada, dois pilares 

interrompem pontualmente sua cobertura. Já a última casa, a que menos se revela diante do 

observador, dispõe-se sobre um recinto de lama já mais pantanoso, sendo a mais precária em 

relação às outras. Em cada uma das poças, há uma espécie de pequeno motor em funciona-

mento, apesar de parecer não estar desempenhando atribuição alguma. 

Aquelas casas, que marcam justamente o registro de nossa presença pelo mundo, carregam 

algo de secreto. Seu espaço interior, a nós, permanece oculto, e sua função tradicional – sim-

bólica e prática – não se realiza. Inúteis, não promovem abrigo ou morada, tampouco são 

seguras, o que se esperaria delas. As casas permanecem, como na memória, inacessíveis. 

Difícil não lembrar, ao ver as casas inacabadas em suas poças de matéria análoga, as frágeis 

figuras humanas de Alberto Giacometti, que afloram de suas bases cobertas pela mesma ma-

terialidade. Ao falar do Murphy de Samuel Beckett, Nuno Ramos se lembra das obras do ar-

tista suíço, descrevendo-as como “corpo-cadáver que aparece aos poucos para nós, como que 

14  ANDRADE, Carlos Drummond de. Morte das casas de Ouro Preto. In: _____. Claro enigma. 
São Paulo: Companhia das letras, 2012.

Nuno Ramos,
Ai, pareciam eternas! (3 lamas), 2012.

Areia queimada, mármore, granito e três tipos de lamas
Dimensões variadas
Galeria Celma Albuquerque, Belo Horizonte
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desenterrado do chão de um campo arqueológico, carregando ainda a terra e os detritos que 

trouxe de lá”15. Em “The Forest (Composition with seven figures and a head)” (1950), as figuras 

se agrupam, maiores e menores, mas uma delas ainda não emergiu por completo, como se ain-

da não tivesse sido engendrada. Poderia ser apenas um busto, comum à tradição da escultura. 

De todo modo, estes mirrados arquétipos de nossa espécie não carregam nada de supérfluo em 

seu corpo16, como se extraíssem de sua densidade sua própria forma primitiva, um retorno a 

algo originário. Há alguma tristeza17 no aspecto destes seres – como se algo tivesse sido deixado 

para trás, finalmente aliviados do peso que carregavam –, bem como nas casas desta instalação.

Os arquétipos de Nuno Ramos também são, de certo modo, antropomórficos e sumários. Pe-

daços de nosso mundo civilizado, isolados em suas lamas, são objetos fora de seu lugar origi-

nal. E, diferentemente da matéria rugosa e ardilosa dos seres de Giacometti, os objetos do ar-

tista brasileiro emergem de um magma muito menos denso, carregando a matéria não sobre 

sua superfície, mas em sua composição, tornando-se exatamente a sua própria aparência – a 

das casas que buscavam representar, dos modelos mais comuns de moradia. E, pelo contorno 

definido de suas formas em contraposição a qualquer coisa que se elevasse da lama, talvez es-

tejam, de fato, se dissolvendo em matéria informe, retornando ao seu estado primeiro. Talvez 

tenha chegado o tempo de a matéria, por muito servir o homem, dissolver-se.

As paredes

que viram morrer os homens, 

que viram fugir o ouro, 

que viram, reviram, viram, 

já não veem. Também morrem.18

15 RAMOS, Nuno. Verifique se o mesmo. São Paulo: Editora Todavia, 2019, p. 230.
16 SYLVESTER, David. Um olhar sobre Giacometti. São Paulo: Cosac Naify, 2012, p.17
17 Ver sobre a tristeza, abandono e esquecimento na reflexão de Nuno Ramos sobre a obra de Oswaldo Goeldi. 
RAMOS, Nuno. Ensaio Geral. São Paulo: Editora Globo, 2007, p.184
18 ANDRADE, Carlos Drummond de. Morte das casas de Ouro Preto. In: _____. Claro enigma. São Paulo: 
Companhia das letras, 2012.

Em um sonho, uma das inúmeras personagens de Clarice Lispector deparou-se com uma 

geleia que estava viva. Ao olhar para aquela matéria, viu sua imagem refletida sobre sua su-

perfície, também deformada tanto quanto viva. Ao perceber-se semelhante àquela substância 

informe, quis fugir em direção à morte, até entender que tudo era geleia viva – desde seu ba-

tom, os espaços, até a escuridão. Era como se tudo se originasse da mesma matéria viva, inclu-

sive a própria morte. Ao acordar, acalmou-se ao perceber os contornos firmes de seu quarto 

– diferente da flacidez da geleia –, em que “a paz da morte havia voltado a reinar”19. Essa ideia 

de geleia, por Clarice Lispector, como uma goma arredia do mundo, parece ressoar e permear 

toda a reflexão e toda a prática artística de Nuno Ramos. A matéria é tratada por ele como algo 

indomesticável e potente, que carrega algo de originário, capaz de revelar sua existência real 

no mundo, sem que em suas elaborações a matéria pudesse ser levada à sublimação.

Em uma espécie de alquimia, Nuno Ramos parece ter desenvolvido grande parte de seus tra-

balhos. Não por interesse em criar algo místico ou revelador, muito menos metafísico; pelo 

contrário. Nem por reunir materiais que pudessem se transformar em algo novo, mas justa-

mente pelo interesse do atrito e da instabilidade entre substâncias, massas e texturas que não 

se misturam, mas que de algum modo ali se unem20, em uma junção precária que só se realiza 

para mostrar o caráter instável e possivelmente temporário da matéria (enquanto algum con-

tato entre as partes ainda permaneça). Uma “escultura, costurada por seu próprio peso”21, por 

sua justaposição desconjuntada, por uma certa rebeldia de seus materiais, parece ter sido uma 

de suas mais reiteradas operações dentre a diversidade de temas e de ensaios de sua trajetória 

como artista plástico. “Pus todos juntos: água, alga, lama, numa poça vertical”22, assim inicia 

seu livro Cujo (1993). O tema da matéria é tão presente, que até as palavras assumem alguma 

materialidade em suas obras, seja em escritos com matéria instável sobre paredes, seja na cor-

poreidade do som em suas instalações. 

Há, de fato, uma profunda compreensão de uma existência particular e verdadeira da matéria 

por Nuno Ramos, que tem a influência de artistas brasileiros, desde Hélio Oiticica a Tunga, 

MATÉRIAS VIVAS

19. LISPECTOR, Clarice. A geleia viva como placenta. In: _____. Todas as crônicas. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2018, p. 479.
20. TASSINARI, Alberto. O caminho dos limites. in: SARDENBERG, Ricardo (org.). Nuno Ramos. Rio de Janeiro: 
Editora Cobogó, 2010, p.18.
21. RAMOS, Nuno. Cujo. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993, p. 9.
22. Ibid., p.9.
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bem como da ideia da matéria em estado de mudança23, um dos temas fundamentais da obra 

de Joseph Beuys. Para o artista alemão, interessavam os materiais que se permitissem reve-

lar antes de qualquer relação com seu estado de forma – matérias instáveis que pudessem 

demonstrar através de suas transformações a sua própria essência. Há, em toda a sua obra, 

um interesse profundamente pedagógico e regenerador pela matéria, como se por sua plena 

compreensão pudéssemos recuperar um saber ancestral de nossa relação com a natureza que 

se perdeu – “aprender das próprias substâncias as potencialidades que elas encerram e, por 

conseguinte, as nossas”24. A gordura animal, por exemplo, amplamente usada em suas obras, 

em sua “aparência caótica e indeterminada”25, transmuta-se em diferentes estados, a depen-

der do calor que atua sobre ela – líquida, sólida, ou até gasosa. Para além disso, a gordura, uma 

matéria em condição quase viva, tem o caráter ambíguo de não só se transformar devido ao 

calor, mas também o de gerá-lo e conduzi-lo em sua transmutação. Nesse sentido, o calor 

torna-se potência da própria matéria26, um princípio energético, capaz de revelar a relação 

que há entre o movimento sobre a matéria e a forma que ela assume. E se, antes, era a forma 

que dava sentido às coisas, no mundo de Joseph Beuys é a matéria que se sobrepõe aos obje-

tos – quando uma cadeira se transforma em gordura ou um piano se transforma em feltro. 

Deste modo, as características físicas e químicas dos materiais incorporadas nas obras de Jo-

seph Beuys reposicionam o saber científico no interior do saber artístico, em outro modo de 

relação entre arte, ciência e natureza, ampliando o diálogo tanto para a esfera política como 

para o campo holístico da vida. Para Beuys, haveria uma ordenação de um mundo profundo 

que resiste a qualquer esforço de estruturação permanente. A gordura, em especial, era, para 

o artista, a própria metáfora da existência27, por suas inúmeras mutações e potências, em pro-

cessos internos em que, indeterminada, poderia assumir seu caráter informe, como também 

se apropriar de uma forma determinada. 

Na obra “Unschlitt/Tallow” (1977), imensos corpos de gordura animal tomaram a forma de 

vazios urbanos próximos ao Museum für Gegenwart, para serem expostos no interior do edi-

fício. Os grandes blocos remetiam a uma presença industrial, dada a dimensão dos volumes 

materiais, as estruturas metálicas e de madeira que lhes serviam como suporte e os fios con-

dutores que conferiam a temperatura da gordura. Devido ao caráter físico da gordura, qual-

23 BORER, Alain. Joseph Beuys. São Paulo: Cosac Naify, 2001, p. 26.
24 BEUYS, Joseph apud BORER, Alain. Joseph Beuys. São Paulo: Cosac Naify, 2001, p. 15.
25 Ibid., p. 15.
26 ALVARENGA, Juliana. A poética da substância: procedimentos da alquimia em artistas contemporâneos. 
Belo Horizonte: Relicário, 2016, p. 72.
27 BORER, Alain, op.cit., p. 21.

quer pequena variação de temperatura poderia devolver à matéria a condição indeterminada 

de sua forma – a gordura se derrete e se solidifica, sempre em constante estado de mudança. 

Logo, é marcante a presença de condições contraditórias – industrial e orgânico, quente e frio, 

cristalizado e instável, caótico e estruturado, forma e informe –, bem como oscilantes, do tipo 

de relações que a presença dos materiais escolhidos por Joseph Beuys engendra em suas obras. 

A referência à potência da matéria de Joseph Beuys é patente nas obras de Nuno Ramos, como 

na instalação “Choro Negro”28 (2004). Neste contexto, a relação entre matéria e energia engen-

dra um tipo de transformação que assume o tom metafórico de lamentação. O breu “chora” 

justamente porque há calor. A energia que aquece o mármore, sobre o qual o breu repousa, 

transforma a pedra em condutor para a transformação. O calor faz com que a matéria do breu 

– dada sua característica física semelhante à da gordura – perca sua forma, dilacerando-se e se 

dissolvendo diante de nós, rompendo-se como cacos de vidro que ainda guardam o registro 

de sua forma, bem como se espalhando como um líquido viscoso que escorre sobre a super-

fície lisa do mármore.

Para Nuno Ramos, é neste tipo de aproximação matérica, frequentemente entre líquidos e só-

lidos – estados presentes em diversas de suas esculturas –, que se revelaria a impossibilidade 

de se unir tudo em um todo íntegro, ainda que pareça haver alguma esperança nesse tipo de 

realização. À vista disso, percebe-se que a convivência entre cal e madeira, sal e breu, vidro, 

mármore e líquido, não se dá em uma relação harmoniosa, orgânica, tampouco pacificadora. 

Há sempre algo que parece prestes a romper, a se desfazer, ou algo que parecia se amalgamar 

– como um líquido que preencheria o sulco da pedra –, mas que não se conclui. Esta aglu-

tinação frouxa de matéria, mesmo quando em transformação, não caminha num sentido 

propositivo, reconciliador – como parecia haver na obra de Joseph Beuys –, mas engendra 

ali algo que pode revelar algum estado primeiro da matéria, ou mesmo a impossibilidade de 

retorno a uma condição primitiva das coisas e do mundo, em um tom que parece variar do 

trágico ao melancólico. Deste modo, a matéria, para Nuno Ramos, parece ganhar força por 

sua capacidade de resistir à formalização e, portanto, de se transparecer em sua constituição, 

algo reiteradamente real, que estaria já há tempos por trás das fantasias da forma29, e que só se 

revela neste fracasso, em uma operação informe.

28 Choro Negro faz parte da exposição "Morte das casas" que ocorreu no Centro Cultural Banco do Brasil 
em São Paulo, 2004.
29 NAVES, Rodrigo. O vento e o moinho: ensaios sobre a arte moderna e contemporânea. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007, p. 322.
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Em “3 lamas (ai, pareciam eternas!)”, entre matéria e objeto que dela emergem, não há índice 

que nos revele seu processo de formalização. Enquanto as figuras de Giacometti carregam em 

seu corpo o resto de suas bases, entre casas e poças há uma relação abrupta, que o fato de o 

componente sólido e de o componente líquido aludirem a uma materialidade semelhante – à 

“lama-mãe”30 – nos faz querer reconhecer alguma passagem formal entre um estado e outro. 

É nessa impossibilidade de concatenar uma ideia de todo que a experiência estética desta obra 

parece se dar. As casas parecem afundar, coincidentemente, em seus próprios magmas. 

A correlação material entre casas e poças anula, em parte, as especificidades de cada com-

ponente da construção, impossibilitando a individuação de suas partes, tornando-as indife-

rentes umas às outras. Se estamos acostumados a diferenciar rotineiramente os elementos 

construtivos de uma casa por seu caráter material ou estrutural, nesta ocasião a mesma lógica 

não se aplica. Uma estrutura esbelta não se faria de lama. As paredes de uma casa comum di-

ficilmente seriam em pedra polida. A lama como matéria-prima confere um aspecto univer-

salizante às partes, anulando suas hierarquias estruturais, mas ao mesmo tempo imprimindo 

algo de estranho que parece ter tomado o todo, como a geleia viva de Clarice Lispector. 

Como fôrmas, as poças das casas delimitam seu magma – placentas para as geleias vivas de 

Nuno Ramos. Esta ideia de fôrmas e de origem, como uma espécie de recipiente matriz, 

pode também ser associada a outras obras do artista, como “Matacão” (1996). Em analogia ao 

próprio nome, matacão são rochas razoavelmente grandes que se desprendem do solo ou de 

grandes rochedos, ganhando seu formato esferoide devido às ações de intempéries. As pedras 

de granito irregulares de Nuno Ramos encontravam-se em valas também imprecisas, como 

se de lá elas brotassem, de um solo vivo e progenitor. Mas, como as passagens em suas obras 

parecem sempre atravancadas, entre o solo e as pedras há uma camada de concreto pouco 

regular que garante a manutenção da forma das valas, alertando-nos para o fato de que houve 

alguma intervenção entre a transição do solo e o volume da pedra. Dado o exposto até aqui, 

não seria preciso frisar que os grandes maciços de granito não se encaixavam perfeitamen-

te às valas de concreto, tampouco tinham formas equivalentes, demarcando ainda mais a 

oposição entre artifício e natureza. Ou até mesmo que o retorno da matéria à sua condição 

primordial é da ordem do impossível. A instalação “Matacão” assemelha-se muito às obras 

30 "Esses filhotes desgarrados são feitos do mesmo material da lama primeva, (...) pela pressão constante da la-
ma-mãe, tendo, portanto, uma composição parecida com a dela (...) in: RAMOS, Nuno. Ò. São Paulo: Iluminuras, 
2008, p.141-142. 

Nuno Ramos,
Choro Negro, 2004.

Mármore, breu e resistência elétrica,
160 × 110 × 246 cm, 80 × 50 × 246 cm, 110 × 130 × 246 cm
Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo
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do artista norte-americano Michael Heizer, em que os imensos deslocamentos de massa na 

paisagem revelavam as diferentes condições físicas de uma mesma matéria, como em, de 

especial similaridade, “Displaced and Replaced Mass” (1969). Ao remover a terra de um local 

e preencher a vala com um grande maciço de pedra, sublinhava-se o fato de a matéria existir 

em seus diversos estados, volumes e densidades. Da mesma matéria da terra, a pedra é subs-

tância condensada que estaria de volta ao seu contexto original.

Ao delimitar as poças com o desenho da elevação das fachadas das casas em “3 lamas”, esta-

belece-se uma relação ambígua – para não dizer complicada – entre uma ideia de origem e 

uma ideia de projeto. Pois, se em “Matacão” as fôrmas poderiam aludir a um processo natural 

– ainda que de certo modo interrompido pelo concreto das valas –, em “3 lamas” o estágio 

anterior à matéria formalizada também parece pertencer ao domínio da racionalidade. O 

diálogo com o campo da arquitetura pode aqui ser colocado em chave crítica – a da soberania 

da arquitetura em dar forma à matéria. No entanto, a representação bidimensional da arqui-

tetura que antevê as construções parece não ter se realizado por completo em “3 lamas”. E, se 

sua representação bidimensional é a abstração de uma ideia, é como se as casas voltassem não 

só à matéria informe de seu estado primeiro, mas também a este campo virtual do projeto, 

momento anterior à sua própria construção.

Seguindo este raciocínio, não sabemos, ao certo, se estaríamos diante de sua origem ou de sua 

dissolução. O anúncio de sua forma – seu projeto e sua realização – poderia indicar seu prin-

cípio, ou mesmo seu fim31. “Ai, pareciam eternas!” nos coloca diante de tempos diferentes, 

sem sabermos para qual sentido estamos nos direcionando.

Havíamos endurecido a geleia viva em parede, havíamos endurecido a geleia viva em teto; 

havíamos matado tudo que se podia matar, tentando restaurar a paz da morte em torno de 

nós, fugindo ao que era pior que a morte: a vida pura, a geleia viva.32

31 “Mas a lama que circunda toda esta região com seus cuidados, com seu amor paralisante, desacelera continua-
mente essa voracidade, atraindo para o sono e o cansaço cada vidinha isolada, injetando nelas um querer-morrer 
insuspeitado, um cinza no poente, um aumento brusco na salinidade do mar ou amargor na boca que nenhum 
alimento cura.” In: RAMOS, Nuno. Ó. São Paulo: Iluminuras 2008, p. 146.
32 LISPECTOR, Clarice. A geleia viva como placenta. In: ______. Todas as crônicas. Rio de Janeiro: Rocco, 2018, 
p. 479.
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33 Cf. PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Documents. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 
2018; BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless: a user’s guide. Nova York: Zone Books, 1997.
34 PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Documents. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 
2018, p. 147.
35 “[O] informe de modo algum qualifica os termos – ‘coisas informes’ enquanto tais – e sim relações: o informe 
não é nem uma pura e simples negação da forma nem uma pura e simples ausência de forma. […]” In: DIDI-
-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2015, p. 23.

É difícil saber se o desejo conferido à forma das poças – a elevação destas casas – revela algo 

em vias de se realizar ou algo em regresso, em movimento de dissolução. A esta altura, se em 

regresso, surpreendente seria se as lamas transbordassem, não cabendo em seus receptores. 

No entanto, não é de uma continuidade orgânica que parece tratar o artista, muito menos 

de uma natureza voluta, mas justamente da tensão entre racionalidade e natureza, em que a 

ânsia pela estruturação do mundo e do sujeito infiltrou-se em nossa cultura, ainda que a ela 

jamais coubesse sua completa formalização. 

Segundo David Sylvester, as figuras de Alberto Giacometti eram feitas de uma só vez, mui-

tas vezes apenas em um dia, apesar do longo processo de se realizar a mesma escultura 

inúmeras vezes do zero. Giacometti não aceitava o conserto se alguma parte delas se rom-

pesse. Como se, no limite, as figuras tivessem surgido quase que instantaneamente, o que 

conferia um aspecto inacabado às suas formas. É notável que não apenas o artista suíço, mas 

também grande parte da arte moderna tenha se debruçado sobre os limites da forma e a 

possibilidade de seu inacabamento.

É a partir deste impasse entre forma e matéria que alguns artistas procuraram tensionar as 

demarcações entre estes dois campos, em que a matéria não estaria completamente sujeita à 

forma – ainda que tampouco fosse a completa negação da forma –, bem como não se realiza-

ria se não pelo fracasso da própria forma, em uma operação informe. Para o filósofo francês 

Georges Bataille, é de longa data a tradição no pensamento ocidental – racional, ideológico e 

científico – segundo a qual a forma prevalece em detrimento da matéria, dos significados e 

dos sentidos das coisas, representando um anseio de captura ao que a ela estivesse submetido. 

Logo, o informe33, verbete escrito por Bataille para o “Dicionário Crítico” da revista Docu-

ments, seria um termo que “serve para desclassificar, para instigar tarefas” e, assim, romper 

com o academicismo que determinava que “cada coisa tenha sua forma”34. Uma operação, e 

não simplesmente uma condição, pois depende deste jogo corpo-a-corpo, de um processo, e 

não de um desejo de uma forma idealizadamente disforme35, engendrando, por fim, o desfe-

FORMAS EM ARRUINAMENTO

36  Ver, na sequência desta dissertação, menção ao ensaio “O jardim secreto” (MORAES, Eliane Robert, 1995), 
acerca do tema.
37 Cf. HOLLIER, Denis. La prise de la Concorde: essais sur Georges Bataille. Paris: Gallimard, 1993.
38 BATAILLE, Georges. Teoria da religião. Belo Horizonte: Autêntica, 2013a, p. 19.
39 BATAILLE, Georges. O culpado. Belo Horizonte: Autêntica, 2013b, p. 67.
40 STUDART, Júlia. Nuno Ramos. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2014, p. 9 (grifo nosso).
41 Ibid., p. 9.
42 A reflexão de Rodrigo Naves é de grande influência para a obra de Nuno Ramos. Cf. RAMOS, Nuno. Verifique 
se o mesmo. São Paulo: Todavia, 2019, p. 16.
43 NAVES, Rodrigo. A forma difícil: ensaios sobre arte brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 29.
44 Ibid., p. 29.

cho de algo inacabado e inacabável. Aliás, é a partir da noção de arquitetura enquanto metáfo-

ra36 que Bataille deu origem à sua noção de informe, como o exemplo de seu completo avesso. 

Apesar de suas duras críticas à arquitetura como instrumento de controle social37, a noção de 

arquitetura funciona como um operador em sua obra, auxiliando na reflexão sobre o próprio 

papel da filosofia e da possibilidade da construção de um pensamento. Para ele, “uma filosofia 

é sempre um canteiro de obras, nunca uma casa”38. Em seu texto intitulado “Inacabável”, os 

processos da arquitetura estão mais uma vez presentes, engendrando imagens que permitem 

traduzir aquilo que ele entende como um conhecimento à altura de um mundo em constan-

te transformação, como “uma imensa arquitetura em demolição, em construção ao mesmo 

tempo, apenas coordenada, nunca de um extremo a outro”39.

Logo, é notável que Nuno Ramos diga que trabalhe justamente “com uma noção de forma 

fraca”40, em que a “ideia de forma é a de uma goma, sempre em potência e nunca comple-

tamente determinada”41 –, e que, especialmente em “3 lamas”, dialogue diretamente com 

arquétipos e processos da arquitetura e de sua construção. Em consonância com esta fala 

do artista, Rodrigo Naves, crítico de arte, dedicou parte de sua produção a compreender os 

processos da arte brasileira a partir das décadas de 1950 e 1960, especialmente no livro inti-

tulado A forma difícil (1996)42, elaborando um esquema teórico com base na noção de forma. 

Em contraste com a aparência forte e decisiva das obras modernas – que, desvinculadas do 

aspecto representativo, passam a afirmar seus elementos no espaço pictórico, tendo na forma 

o seu veículo fundamental –, a pintura brasileira, a partir de Alfredo Volpi e Alberto da Veiga 

Guignard, parece ter se especializado “nesse ofício de sutilezas”43 em que as suaves diferenças 

de tonalidade traduziriam os diversos matizes que existem em nossas organizações sociais 

e em nossos modos de ver o mundo. Na obra de Alfredo Volpi, em especial, Rodrigo Naves 

identifica sua prática como um índice do próprio fazer artístico brasileiro que, segundo ele, se 

expressaria por uma espécie de forma “tímida”44, como figuras que se recusam a ser formali-

zadas. A matéria fluida da tinta de Volpi se acomodou em bandeiras e triângulos acanhados, 

contendo-se em campos de cor fragilmente estabelecidos, como se mantivesse o processo de 

formalização em suspensão. Tal modo de expressão artística, segundo Naves, parece condizer 

com um país – seria possível dizer, inclusive, com nossa condição atual – que não parece ad-
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mitir qualquer tipo de definições claras e limites rígidos, dada nossa conjuntura social ainda 

precária, que não coincide com um desejo de forma pura e estruturante. A forma difícil da 

arte brasileira, segundo seu próprio autor, carrega este traço ambíguo entre alguma espécie de 

indefinição atônica impregnada de seu próprio contexto, bem como a virtude de incorporar, 

em seu próprio processo, o embate que se dá ao enfrentar as contradições entre o esforço de 

forma e a matéria informe do mundo.

Processos “fracos” em sentido formal e edificante revelaram-se potentes índices não só da 

realidade e subjetividade brasileiras, mas também dos traços opacos de um mundo coberto 

por superfícies – das aparências, da visibilidade e dos significados. É o que aparece na obra de 

outros artistas que tanto encantam Nuno Ramos acerca de nossa própria cultura. Como bem 

notou o crítico de arte Alberto Tassinari45, nomes como Alfredo Volpi, Oswaldo Goeldi, Pau-

linho da Viola, Nelson Cavaquinho, bem como Carlos Drummond de Andrade – até mesmo 

Oscar Niemeyer –, dentre tantos outros, compõem esse universo informe, metamórfico, físico 

e vadio com o qual o artista parece sempre pactuar. 

É neste contexto que “Ai, pareciam eternas” potencializa a reflexão sobre a instabilidade e a 

contradição da noção de forma, especialmente no ambiente brasileiro, tensionando seu papel 

entre os campos da arte e da arquitetura – da cultura, em geral –, em que os desejos de forma-

lização e seus processos pareceram caminhar em sentidos opostos, principalmente quando 

observados em relação à nossa história, condenada ao moderno46. Apesar de as casas se apre-

sentarem congeladas no instante, o som intermitente das máquinas sobre as poças parece nos 

conferir uma sensação de presente amalgamado, como um estado de agoridade47, indiferente 

ainda que espesso. Em espera. Mas a lama – aquela da terra comum –, aos poucos, passa de 

poça a solo seco, rachado, rememorando-nos por sua aridez que algum tempo se passou. É 

espantoso como a imagem engendrada por Nuno Ramos neste trabalho parece ter sido um 

triste presságio de dois dos maiores desastres de nossa história, tanto em termos sociais, polí-

ticos, ambientais e, inclusive, estéticos, ocorridos em solo também mineiro48.

A própria literalidade dos símbolos, da representação figurativa das casas – que poderia pedir 

por maior complexidade formal ao tratar do tema – parece ser justamente o traço da realidade 

45 Cf. TASSINARI, Alberto. O caminho dos limites. In: SARDENBERG, Ricardo (Org.). Nuno Ramos. Rio de 
Janeiro: Cobogó, 2010, p. 18.
46 Segundo Otília Arantes, no prefácio do livro Acadêmicos e modernos: textos escolhidos III, ao questionar Mário 
Pedrosa sobre a definição da civilização de nosso país, a formulação passava sempre pela síntese de que “estávamos 
‘condenados ao moderno’ porque não estávamos condenados a reproduzir em nosso futuro o passado dos mais 
adiantados numa corrida que poderia não ser a nossa, nem da humanidade. Por outro lado, suas leituras, especial-
mente trotskistas, lhe ensinaram que uma onda modernizante, talvez inevitável, podia muito bem agravar rela-
ções arcaicas de dominação. O mesmo valendo para a dimensão estética”. ARANTES, Otília. Prefácio. In: PEDRO-
SA, Mário; ARANTES, Otília (Org.). Acadêmicos e modernos: textos escolhidos III. São Paulo: Edusp, 2004, p. 15.
47 RAMOS, Nuno. Verifique se o mesmo. São Paulo: Todavia, 2019, p. 291.
48 Em relação às tragédias devidas ao rompimento das barragens da mineradora Vale, ocorridas em Mariana 
(2015) e em Brumadinho (2019), o que será tratado mais adiante.

de nossa própria cultura49, ou da falta de um ambiente intelectual em que discussões mais 

complexas não se dariam. É o que sugere o artista não apenas sobre a elaboração de sua pró-

pria obra, mas também da cultura brasileira a partir de nomes como Caetano Veloso, Lygia 

Clark, João Gilberto, dentre outros, de que a expansão dos limites do trabalho artístico em 

direção ao mundo provocou o movimento contrário, de introjeção reflexiva para dentro do 

sujeito, como que protegendo-o do próprio mundo – notável nos objetos relacionais de Lygia 

Clark e nos ninhos de Hélio Oiticica. Talvez as casas de Nuno Ramos também ressoem essa 

ideia de um espaço abrigado, ainda que inconcluso e inatingível.

Ao ver estas casas incompletas e precárias, concebidas com aquilo que havia de material, so-

mos levados a pensar sobre nosso ambicioso projeto moderno brasileiro (afinal, uma casa é o 

nosso “canto no mundo”50). No “país das remembranças”51, é como se “3 lamas” aludisse a esta 

história, a da construção de uma nação em um processo que só poderia ter realizado obras 

pouco suntuosas (ainda que tenhamos realizado a maior obra moderna já vista bem no centro 

de nosso território52), e, mesmo assim, tivéssemos falhado. Isto é, como se não tivéssemos sido 

capazes de terminar o mínimo daquilo que nos abriga, ainda que nossas ideias tenham sido 

– de algum modo – ensaiadas sobre o papel. E como se, a cada tentativa de recomeço, nossas 

ambições fossem diminuindo, bem como menos se concluíam, deixadas ali, inabitadas como 

ruínas. E, assim, nossa potência estética e utópica, do tropicalismo, dos neoconcretos, da bele-

za da construção do que tínhamos em mãos, dessa goma informe mas potente, da possibilida-

de de transformação do fracasso em virtude, tivesse, aqui – nos projetos e nas (re)construções 

deste país – simplesmente fracassado. Diria Caetano Veloso, citando Lévi-Strauss: “aqui tudo 

parece que era ainda construção e já é ruína”53.

Entretanto, a ideia de ruína para Nuno Ramos – neste contexto, seja de projetos ou de memó-

rias – é de algo como “potência do presente e não mensagem cifrada do passado”54. A saber 

exatamente que tipo de potência encontramos em nossa história, no melhor sentido benja-

miniano55 ou na virtude da ideia de inacabável de Georges Bataille. Talvez o do eterno retorno, 

em uma reflexão que pouco extrapola os limites internos da obra, dada sua parca reverberação 

no ambiente em que se insere, estabelecendo diálogo apenas no interior de seu circuito. No 

49 Cf. NAVES, Rodrigo. Nuno Ramos: um materialismo invulgar. In: ______. O vento e o moinho: ensaios 
sobre a arte moderna e contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 385.
50 BACHELARD, Gaston. The poetics of space: the classical look at how we experience intimate places. Massa-
chusetts: Beacon Press, 1994, p. 4.
51 ANDRADE, Carlos Drummond de. Morte das casas de Ouro Preto. In: ______. Claro enigma. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012, p. 70.
52 Acerca de Brasília.
53 VELOSO, Caetano. Fora da ordem. In: ______. Circuladô. Rio de Janeiro: Phonogram/Philips, 1991. 1 CD. 
Faixa 1.
54 RAMOS, Nuno. Verifique se o mesmo. São Paulo: Todavia, 2019, p. 293.
55 Cf. BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de história. In: ______. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura. São Paulo: Brasiliense, 1994. (Obras escolhidas, v. I)
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limite, “3 lamas” talvez não ultrapasse, inclusive, a própria reflexão do artista, como se, aos 

poucos, Nuno Ramos construísse um (ou o seu próprio) palácio de Moebius56.

O caráter simbólico e, inegavelmente, melancólico-trágico da memória das casas que afun-

dam na lama – ruínas, não só de sua própria lembrança, mas de um certo tempo que se impri-

me sobre a matéria –, parece, em “3 lamas”, atar um nó57 ao invés de um loop. Nesta condição 

estagnada, ou nesse presente perpétuo e imutável que figura a instalação, a representação 

das casas parece depor contra a própria ideia de ruína ou de arruinamento. O reencontro da 

matéria com a natureza – selvagem – não se realiza no desenrolar de seu tempo. É truncado e 

limitado. Seja na geometria das poças, seja na própria condição da obra retida no interior de 

um edifício, seja na passagem entre forma e matéria. Como se este reencontro ainda estivesse 

vinculado a alguma realização artificial, e que, no limite, fosse em vão, por estagnar a matéria 

a uma condição quase perpétua: não de sua potência de vida, mas de sua impossibilidade de 

morte. Talvez as lamas, elas sim, fossem eternas. 

A esta altura, a imagem de algo encalhado, recorrente nas obras de Nuno Ramos, parece, de 

algum modo, se manifestar em “3 lamas”, apesar de a referência adotar diferentes sentidos 

ao longo de sua trajetória. É notório que a estagnação de algo exposto às condições físicas 

e naturais de seu lugar é capaz de nos revelar a passagem de um tempo. Frequentemente, 

demonstra a condição transitória da vida pelo desgaste da matéria ou pela natureza que se 

apossa mais detidamente das coisas, tomando-as pelo musgo, invadindo sua superfície ou as 

cobrindo de pó. Mas o encalhe, na obra de Nuno Ramos, também acentua o caráter físico da 

matéria por outra perspectiva, como o encontro entre corpos diferentes que não se fundem, 

mas parecem atravancados, obstruídos de um movimento oriundo à sua essência, como em 

“Casco (Shackleton)” (1999-2000).

Nas ruínas arquitetônicas, há também algum descompasso temporal da percepção em que, 

nos resíduos de suas construções, se enxerga o passado, apesar de não podermos acessá-lo 

diretamente, o que confere o tom especialmente nostálgico e sedutor às ruínas. Contudo, é 

principalmente nas ruínas do mundo real que a história se espacializa, que a matéria se fatiga, 

que as formas estruturadas, de algum modo, se desfazem. Coincidentemente, ao observar as 

gravuras de ruínas arquitetônicas do Império Romano de Giovanni Battista Piranesi, Andreas 

56 A expressão “No palácio de Moebius” se refere ao ensaio de mesmo nome que abre o livro Verifique se o mes-
mo (2019). Na reflexão, Nuno Ramos utiliza a imagem da fita de Moebius para representar o que ele reconhece 
como um movimento comum nas maiores obras de nossa cultura. No impulso de se projetarem para fora, as 
obras respondiam a um chamado que as levava para dentro, remetendo ao movimento paradoxal e infinito da 
fita de Moebius. Ao fim do livro, no ensaio “Loser”, Nuno Ramos parece tentar ler a sua própria trajetória artísti-
ca e intelectual a partir deste mesmo movimento. Cf. RAMOS, Nuno. Op. cit., passim.
57 Lorenzo Mammì utiliza o termo nó em uma das análises das obras de Nuno Ramos, ao tensionar a noção de 
ponto e linha na obra de Wassily Kandinsky. Cf. MAMMÌ, Lorenzo. Noites Brancas. In: RAMOS, Nuno. Noites 
Brancas. Curitiba: Casa da Imagem, 1999, p. 9.
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Ramos). Como se a natureza reclamasse de volta as construções à sua terra.

Mas são especialmente de Ouro Preto que morrem as casas. A cidade, tombada em 1938 como 

acervo de arte e arquitetura barroca pelo – então recém-inaugurado – SPHAN (atual IPHAN), 

é mais que simbólica: é histórica. Seu contexto deflagra a relação do tempo abstrato – entre 

eterno e efêmero – com o tempo concreto, das bases materiais que constituem nosso patri-

mônio nacional. É notável que tenha sido lá, área central do Ciclo do Ouro, um dos pólos do 

Brasil no período colonial – o qual foi comparado posteriormente a Brasília, o centro geográ-

fico do período moderno. Aliás, talvez, sem a “(re)fundação” da cidade mineira, não houvesse 

a capital moderna.

Ouro Preto, a antiga Vila Rica, teve papel fundamental na formalização de uma originalida-

de brasileira como parâmetro para impulsionar, no período do Estado Novo, a construção de 

uma nação que estivesse à altura da cultura ocidental. Sua importância política e econômica 

no período colonial, associada à riqueza das jazidas de sua região, promoveu a constituição 

de um conjunto arquitetônico rico, expressão mais notável do barroco mineiro. Seu reco-

nhecimento histórico não estava apenas associado à ideia de preservação de algo passado, 

mas também à necessidade de se constituir uma espécie de origem, uma cultura nacional 

genuinamente autêntica, já distinta da produção portuguesa em suas terras coloniais. Esta 

“fundação” do barroco como autenticamente brasileiro era parte imprescindível do projeto 

de construção da Nação61, da necessidade de se constituir um patrimônio histórico e artístico 

nacional que consolidasse os fundamentos sobre os quais se debruçariam os pensadores da-

quela época. Por meio do SPHAN e, principalmente, pelo papel fundamental desempenhado 

por Lucio Costa, nos anos 1930 e 1940, forjou-se o elo entre modernidade e tradição (no caso, 

colonial e barroca) “inventada”. A valorização deste paradigma cultural e estético passado 

conferia a ancestralidade necessária para se engendrar a ruptura para a construção de um 

novo62, uma nação tipicamente moderna. Segundo a historiadora Márcia Chuva, para Lucio 

Costa, “a arquitetura daria materialidade à nação”63, confiante de que a passada e a moderna 

dariam conta de transformações estruturais muito mais ambiciosas do que a elas cabiam. 

A propósito, é esta espécie de “tessitura” entre arcaico e novo, entre barroco e moderno, que 

parece ser justamente o traço de algo “autenticamente nacional”64. 

61 Cf. CHUVA, Márcia. Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e civilizado. Topoi, Rio 
de Janeiro, v. 4, n. 7, jul.-dez. 2003, p. 313-333.
62 Mas que de fato se firmou como o traço mais autêntico, de projeções internacionais, de nosso modernismo 
– a arquitetura moderna brasileira, em contraposição ao sentido mais amplo do projeto. Cf. CHUVA, Márcia. 
Fundando a nação: a representação de um Brasil barroco, moderno e civilizado. Topoi, Rio de Janeiro, v. 4, n. 7, 
jul.-dez. 2003, passim.
63 Ibid., p. 320.
64 Ibid., p. 330.

Huyssen notou que, nas representações do arquiteto italiano, “a construção e o solo aliam-se 

organicamente e dão a impressão de que as ruínas brotaram das entranhas da terra”58. É notá-

vel que estas imagens dialoguem indiretamente com a reflexão até aqui ensaiada sobre a obra 

“3 lamas”, de Nuno Ramos, aludindo a alguma espécie de arruinamento. Mas, guardadas as 

devidas ressalvas, nas gravuras de Piranesi as ruínas nos fazem relembrar não o impasse de 

estados fixos – da vida ou da morte –, mas sua transformação – a passagem, a transitoriedade 

do presente, dos processos entrópicos, a deterioração, a erosão e o arruinamento da matéria –, 

uma arquitetura em decomposição59, uma arquitetura que se deixa morrer.

58 HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas da memória. Rio de 
Janeiro: 2014, p. 108 (grifo nosso).
59 Ibid., p. 108.
60 ANDRADE, Carlos Drummond de. Morte das casas de Ouro Preto. In: ______. Claro enigma. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012, p. 70.

O chão começa a chamar

As formas estruturadas 

Faz tanto tempo. Convoca-as

A serem terra outra vez. 

Que se incorporem as árvores 

Hoje vigas! Volte o pó 

A ser pó pelas estradas!"60

Alguma espécie de retorno parece invocar Carlos Drummond de Andrade em “Morte das ca-

sas de Ouro Preto”. A matéria fatigada, que “tanto serviu ao homem”, que viu “fugir o ouro”, 

que viu “finar-se o reino”, não resiste à ação natural da chuva, espalhando-se em polvorentas 

partículas, até sumir no ar. O chão, que convoca as formas, convida-as a ser matéria informe 

novamente (como se as poças de “3 lamas” pudessem engolir as casas da memória de Nuno 

MORTE DAS CASAS DE MINAS 
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Esta fonte fictícia de uma nacionalidade primária, a cidade de Ouro Preto e sua permanência 

na história – do colonial ao barroco65, sublimada como memória viva –, sucumbe, no poema 

de Drummond, à chuva trágica, à natureza implacável do tempo entrópico. Na morte de suas 

casas, o autor parece revisitar o passado colonial em dissolução, sem recolher suas relíquias 

históricas, muito menos saudar as supostas riquezas fundantes (e até universalizantes) de sua 

terra. Reclama pelo caráter impermanente das formas estruturadas da cidade, ainda que pa-

recessem eternas, reivindicando, pelo antiquado e particular de suas “paredes zurzidas”, suas 

“esteiras de forro”, seus “cachorros de beiral”, indícios de algo que jamais se deixara capturar 

pelos anseios de modernização. E se, também sob a chuva, Manuel Bandeira bradava “Minha 

gente, salvemos Ouro Preto”66 em sátira melodramática, na Ouro Preto de Drummond já se 

via “a coisa pegajosa” (seria a lama?), como era a morte. Passada a chuva forte, a cidade se dis-

solvia em matéria, como o pó ou vapor que se levantava em “uma colcha de neblina”. 

A propósito, o mesmo poema de Carlos Drummond de Andrade também inspirou e deu 

nome a outra instalação de Nuno Ramos, “Morte das casas”, realizada, em 2004, no Centro 

Cultural Banco do Brasil. Naquela situação, a chuva tornou-se elemento central a se derramar 

no interior do saguão do edifício, caindo sobre caixas de som desordenadas que declamavam 

um trecho do poema. Artificial, a água não caía das nuvens, mas de mangueiras fixadas nos 

guarda-corpos a 20 metros de altura. Em uma poça, a água se acumulava ao redor das caixas, 

sem as submergir completamente. O som da chuva abafava a declamação do poema por vozes 

masculinas que pareciam tentar, do mesmo modo, se sobrepor a ela. Na mesma ocasião se 

encontravam outras instalações do artista, como “Alvorada”, “Cascos” e “Choro Negro”, men-

cionado anteriormente.

Este cenário (pós-)temporal é marcante, para este contexto, na obra de outro artista autenti-

camente brasileiro – ainda que em nada tenha contribuído ao positivismo ou à construção do 

projeto moderno. Segundo o crítico de arte Ronaldo Brito, Oswaldo Goeldi encontrou neste 

contexto sua “pátria exata: oblíqua e obscura”67. Nas xilogravuras do artista, é a matéria preta 

da tinta como sombra ou escuridão que torna palpável algo que não se deixaria revelar deste 

mundo saturado de clareza e de disponibilidade para transformação. Para Goeldi, é a con-

dição noturna que permite controlar o clarão desmesurado da luz que veio a fundamentar 

65 CAMILO, Vagner apud ARAÚJO, Homero Vizeu. A fadiga da matéria: “Morte das casas de Ouro Preto”, de 
Carlos Drummond de Andrade. Revista Terceira Margem, Rio de Janeiro, v. 12, n. 18, 2008, p. 145-146.
66 O poema de Manuel Bandeira é de 1952. Nos anos 1950, Ouro Preto transforma-se em fonte para muitas obras 
literárias. Cf. ibid, p. 151.
67 BRITO, Ronaldo. Goeldi: o brilho da sombra. In: LIMA, Sueli (Org.). Experiência crítica: Ronaldo Brito. São 
Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 295.
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condição de nosso país-nação, assumindo suas limitações, sem a ambição de torná-las virtu-

de. Reconhecendo a influência de Drummond e Goeldi sobre toda a obra de Nuno Ramos, ao 

retomarmos as casas de “3 lamas”, percebemos que esta espécie de abertura ao imprevisível 

ensaiada por seus precursores não se instaurou em sua instalação, pois a iminência do desa-

bamento das casas, que resultaria na liberdade da matéria de seu aprisionamento, jamais se 

realizaria. Ou seja, a lama, quando livre da construção que a interdita, ainda se encontraria 

retida na geometria de suas poças, como se não escapasse das projeções de forma – em última 

instância, dos ambiciosos projetos de construção de um país.

É da natureza da condição fluida e espessa da lama seu esparramar para além dos limites 

estabelecidos, quando seu volume não cabe mais em seu continente. Fora da forma, a lama 

não tem controle. É como tinta jogada contra a tela, que tende a escorrer sobre a superfície, 

cobrindo todo o caminho com o rastro de sua própria matéria. Em escala territorial, mais 

de 60 milhões de metros cúbicos de lama – resultado residual da atividade econômica da 

mineração – atravessaram o interior dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo até chegar 

ao mar. Em 2015, em razão do rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração em 

Mariana, o imenso volume de lama cobriu tudo por onde passou, inclusive os distritos dos 

arredores da bacia do rio Doce, principal rio atingido. As casas de Bento Gonçalves, cobertas 

de lama, se assemelhavam muito mais às figuras de Giacometti ou ao aspecto residual das 

gravuras de Goeldi do que às casas de lama de Nuno Ramos, como se tivessem agregado mais 

matéria do que em sua forma caberia. Não foram as construções que se dissolveram em lama, 

mas foi a lama que engoliu as casas, dilacerando-as interna e externamente. A agressividade 

da matéria deixou para trás ruínas, rastros das formas que existiram ali. Vista de cima, uma 

imensa, impressionante e trágica pintura. 

Mas, em Mariana, a expressão abrupta da catástrofe não engendrou uma nova organização 

das coisas como esperava o narrador de Drummond. Tanto que a tragédia se repetiu quatro 

anos depois, nas mesmas condições. O risco deste infortúnio tornou-se negociável do ponto 

de vista financeiro, já que a lama atingiu apenas áreas inabitadas ou pequenos distritos deixa-

dos à margem, periféricos, suporte à atividade de extração econômica, distantes dos grandes 

centros urbanos e financeiros. Foi como se a natureza cobrasse toda a matéria que lhe foi ex-

traída há tanto tempo e devolvesse a lama retida de volta à sua terra, engolindo violentamen-

te todo o barro seco, toda a madeira, toda a pedra que ali haviam tomado forma. 

nosso modo de ver o mundo. E é especialmente “contra uma disponibilidade projetual”68 

de construção de um novo país que Goeldi parece produzir a expressão de uma realidade 

profundamente sensível, que detém seus personagens e seus espaços indiferentes entre si e 

opostos ao regramento lógico que se ocupa de organizá-los. “Uma membrana negra nos sepa-

ra de uma outra realidade, esta sim solar e luminosa.”69 O negro das gravuras de Goeldi quase 

engole suas construções, seus objetos e suas personagens que fragilmente aparecem em luz, 

como a lama que parecia engolir as casas e memórias de Nuno Ramos.

A Oswaldo Goeldi interessava representar as áreas esquecidas da cidade, as margens urbanas 

em que ainda figurava a vida – talvez a verdadeira vida –, sobre as quais, diferentemente das 

construções modernas, o tempo não se mostra neutro. Lugares em que “nada integra, enfim, 

a rotina solar do cidadão da metrópole”70. Com suas gravuras, o artista foi capaz de enaltecer 

esses fragmentos de cidade como valor histórico, não no sentido de sua duração, mas no de 

sua efemeridade, como as casas arcaicas da Ouro Preto dos versos de Drummond. Em ambos, 

pedaços de mundo que, por estarem à margem, não tinham sido ainda submetidos aos delí-

rios de uma ideia de progresso que se instaurou em nosso país.

Aliás, o mundo das xilogravuras de Oswaldo Goeldi parece emergir de uma mesma fonte 

de vida, de uma luz pulsante frágil, prestes a apagar71, algumas vezes demarcado por outros 

campos de cor que não se restringiam ao negro da noite. Como uma matéria viva, esta fonte 

conferia a existência de tudo que compõe este mundo: coisas, animais, homens, construções, 

ruas, vento e luz. Aqui, a distinção entre homem e natureza parece se desfazer, e um novo 

modo de ordenação torna-se possível, como reconheceu Nuno Ramos acerca da obra do ar-

tista. “Trata-se da promessa de uma nova disposição, após a tempestade […] [,] aquela reorde-

nação hierárquica própria das catástrofes naturais (as cenas de Goeldi parecem preceder ou 

suceder a tempestade)”72.

Tanto no poema de Carlos Drummond de Andrade quanto nas obras de Oswaldo Goeldi, a 

dimensão imprevisível do tempo e da natureza parece conceber uma espécie de abertura ou 

fissura na realidade, o que permitiria uma nova organização do mundo. Suas “catástrofes” 

seriam, de certo modo, libertadoras, ainda que se realizassem pela iminência da morte. É 

notável que suas concepções de mundo procuraram elucidar um lado mais verdadeiro da 

68 MIGUEZ, Fábio; PASTA, Paulo; RAMOS, Nuno (Org.). Bandeira-Goeldi: Noite Morta. Curitiba:
 Casa da Imagem, 1995, p. 5.
69 NAVES, Rodrigo. Goeldi. São Paulo: Cosac & Naify, 1999, p. 24.
70 BRITO, Ronaldo. Goeldi: o brilho da sombra. In: LIMA, Sueli (Org.). Experiência crítica: Ronaldo Brito. 
São Paulo: Cosac Naify, 2005, p. 297.
71 RAMOS, Nuno. Ensaio Geral. São Paulo: Biblioteca Azul, 2007.
72 Ibid., p. 187.
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Morrem, severas. É tempo

de fatigar-se a matéria

por muito servir ao homem,

e de o barro dissolver-se.

Nem parecia, na serra,

que as coisas sempre cabiam

de si, em si. Hoje, vão-se.73

É ainda mais problemático olhar para o impacto que esse tipo de atividade de extração de 

recursos vem desencadeando na natureza e em todo o entorno onde se insere desde sua ins-

tauração. De modo midiaticamente silencioso, os danos causados ao equilíbrio da fauna e da 

flora de nossas florestas e à permanência dos povos originários em suas terras são ainda mais 

nocivos, justamente por parecerem ser quase invisíveis em comparação às tragédias mencio-

nadas – o que de modo algum são. Infelizmente, dimensões muito menos ordenadas por nos-

sa percepção cultural – da natureza a outros modos de organização de vida – são maceradas 

por razões controversamente mais lucrativas.

73  ANDRADE, Carlos Drummond de. Morte das casas de Ouro Preto. In: ______. Claro enigma. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012, p. 69.
74 Cf. ARÁOZ, Horacio Machado. O debate sobre o “extrativismo” em tempos de ressaca. A Natureza americana 
e a ordem colonial. In: DILGER, Gerard; LANG, Miriam; PEREIRA NETO, Jorge (Org.). Descolonizar o imaginá-
rio: debates sobre pós-extrativismo e alternativa ao desenvolvimento. Belo Horizonte: Autonomia Literária; São 
Paulo: Elefante; Fundação Rosa Luxemburgo, 2016.

É patente que a lógica econômica de extração de recursos ainda seja a principal fonte econô-

mica de países subdesenvolvidos74, o que remonta a modelos muito parecidos com os de seus 

períodos coloniais, apesar de todos os impactos ambientais e sociais. O extrativismo é a mais 

notável prática de uso instrumental da natureza, sendo a mineração uma das atividades mais 

perceptíveis e vinculadas à paisagem – afinal, só é possível minerar onde existe minério –, 

DISPÊNDIOS

realizando-se pelo desbastamento da matéria fixa de montes e montanhas, transformada em 

partículas para exportação. Colocando-se no exato oposto da “economia desmaterializada” de 

fundos financeiros que dominam o campo econômico, a mineração é uma atividade brutal-

mente corpórea e significativamente arcaica para os modelos atuais.

Minas Gerais, em especial, tem sido fonte para a extração de minério há séculos, o que tem 

impactado diretamente na conformação de seu território, como deflagrado pelas riquezas co-

loniais de Ouro Preto e pelo abandono de muitos vilarejos pela região. A cineasta e pesquisa-

dora Simone Cortezão75 descreveu as transformações diretas e indiretas que uma mineradora 

causa na paisagem de seu entorno, a partir de sua vivência no Vale do Aço, nos anos 1990. 

Grandes plantações de eucalipto eram instaladas na região, servindo de carvão para as cal-

deiras de suas siderúrgicas, o que alterava significativamente a flora e a fauna de seu entorno. 

Nuvens de pó se formavam pelo movimento das escavadeiras, misturando-se à fumaça das 

caldeiras, o que diluía completamente a paisagem e poluía significativamente o ar. A preci-

pitação destas concentrações se dava em chuvas ácidas ao longo do ano. A esta altura, não é 

preciso relembrar outros traços marcantes dessa atividade, como o impacto nos rios causados 

por barragens para criar imensas lagoas de rejeitos. A descrição de um cenário de filme futu-

rista pós-apocalíptico é relato da situação presente de pequenas cidades de trabalhadores mo-

bilizados para a mineração e de comunidades originárias que há muito habitam estas regiões. 

A exportação do minério transporta montes de terra para localidades distantes, principal-

mente em direção a países asiáticos76, o que faz com que montanhas estranhamente cruzem 

oceanos. Simone Cortezão descreve-os como ilhas: os montes são depositados em imensos 

cargueiros que deslizam lentamente sobre o oceano, transportando fragmentos de paisagem 

de um continente ao outro. “À medida que o cargueiro ia se afastando, aos poucos, foi possível 

ver parte da montanha. O cargueiro se distanciou e, ao longe, ela era como uma ilha flutuan-

te.”77 O deslocamento diário de imensas quantidades de matéria demonstram como a ideia de 

progresso e desenvolvimento foi fundada na dominação da natureza, triunfando como artifí-

75 CORTEZÃO, Simone. Terras remotas. Piseagrama, Belo Horizonte, n. 10, 2017, p. 112-117.
76 Ibid., p. 113.
77 Ibid., p. 113.
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cio da técnica, capaz de interferir diretamente em longos processos geológicos. Infelizmente, 

nesse fluxo contínuo de retirada de matéria, o aceleramento do tempo natural fez com que 

montanhas inteiras desaparecessem.

É em diálogo com estes processos que a instalação “Máquina do Mundo”, da artista paulistana 

Laura Vinci, parece se colocar. Realizada pela primeira vez em 2005, na Bienal do Mercosul em 

Porto Alegre, a “Máquina do Mundo” agora faz parte da coleção de Inhotim, em Brumadinho 

– contexto mais que apropriado às questões da obra. Inspirada no poema homônimo de Carlos 

Drummond de Andrade78, a instalação desloca matéria incessantemente de um lado ao outro. 

Entre dois montes constituídos por pó, é colocada uma esteira transportadora e uma dosadora. 

Parte do aparato está semi-imerso em um dos montes, lançando-se em direção ao espaço a par-

tir de uma espécie de caixote aberto. Característica de uma lógica industrial já ultrapassada e 

da mineração extrativista, a esteira conduz uma fina camada de pó sobre uma correia. Em mo-

vimento constante, o pó é levado de um monte ao outro, por meio de um artifício industrial.

Não é a primeira vez que Laura Vinci trabalha com o deslocamento de matéria, em especial 

na condição de pó. Apelidada de “ampulheta”, como parte do Arte/Cidade III em 1997, a insta-

lação da artista ocupou uma das lajes do edifício em ruínas do Moinho Central, em São Paulo, 

com um monte de areia que quase tocava o teto. Naquela situação, o pó se deslocava apenas 

pela força da gravidade. Cinquenta toneladas em um monte de 3 metros de altura, com diâ-

metro aproximado de 9 metros – segundo a descrição da artista –, medidas de uma matéria 

em sua condição amorfa. Através de um pequeno furo de 12 milímetros na laje, o que era um 

grande acúmulo de matéria foi aos poucos se transformando em dois. Um monte se formava 

lentamente, enquanto outro se desfazia em uma pequena cratera, deixando-se escoar pelo 

furo. Um fio de areia sugeria a continuidade entre aquilo que se depositava e aquilo que não 

se via, interrompido visualmente pela materialidade bruta do concreto da laje.

É notável que o pó da ampulheta de Laura Vinci procurasse ensaiar um paralelo com o pró-

prio espaço em que se instalava, ainda que em intervalos de tempo muito distintos. O edifício 

78 ANDRADE, Carlos Drummond de. A máquina do mundo. In: ______. Claro enigma. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2012, p. 105-108.

do Moinho foi destinado ao pó, ruína em si, mas é também dispêndio da própria metrópole, 

aquilo que restou da dinâmica da formalização da cidade. De mesmo modo, os montes trans-

portados por sua esteira, na “Máquina do Mundo”, estabelecem paralelo com os processos da 

mineração, também dialogando com a dissolução da matéria em pó – de montanhas à terra 

solta dos minérios. No entanto, o pó neste contexto não é resultado de um processo entrópico 

sobre a matéria, mas de uma ação artificial que transformou paisagens em ruínas. Em ambos 

os casos, a dissolução da matéria em pó – seu arruinamento – é irreversível como o tempo, 

pois, como disse Lorenzo Mammì ao observar a ampulheta de Laura Vinci, “uma construção 

em ruínas é uma construção que não consegue mais estancar o tempo”79. 

Em pequena inclinação ascendente, o artifício da esteira na instalação em Inhotim parece 

procurar se impor momentaneamente sobre as ordens naturais da física. O pó que ascende é 

logo despejado ao acaso, acomodando-se livremente sobre o monte que se encontra sob o fim 

da linha. Em “Máquina do mundo”, natureza e técnica parecem protagonizar as dimensões 

físicas e metafísicas que conflitam em nosso mundo. Em uma disposição praticamente hori-

zontal – entre esteira e montes – a expressão destas forças antagônicas parece colocada como 

equivalentes, como se uma não fosse capaz de, de fato, superar a outra. 

A “antimáquina”, como a própria artista apelidou o aparato, carrega o pó de um lugar ao outro 

sem que isso tenha um objetivo ou intenção final. Um esforço apenas como gasto de energia, 

destinado ao dispêndio – a uma atividade inútil. Em A parte maldita, Georges Bataille elabo-

ra sobre a noção de dispêndio, reconhecendo que é pelo uso de algo em excesso que se deve 

toda a mudança de grandes sistemas estruturais. Ao uso daquilo que era excedente, o filósofo 

associou inúmeros exemplos – as sociedades primitivas que praticavam o potlatch80; as socie-

79 MAMMÌ, Lorenzo. Arte/Cidade 3 revela espaços esquecidos e invisíveis de São Paulo. Folha de S. Paulo, São 
Paulo, 20 nov. 1997. Disponível em:
 <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq201115.htm>. Acesso em: 05 mar. 2021.
80 O termo foi definido por Marcel Mauss em seu célebre texto “Ensaio sobre a dádiva”, em referência aos índios 
do noroeste norte-americano (das tribos Tlingit, Hada, Tsimshian, Kwakiutl), pois eram aqueles que exerciam 
de modo mais notável este tipo de “troca” pela perda – ou dádiva, para usar o termo do próprio autor. Em linhas 
gerais, a prática do potlatch estava relacionada a valores como honra e nobreza, que poderiam estabelecer uma 
espécie de hierarquia. Realizava-se em ocasiões como iniciações, casamentos ou funerais, sempre associada a 
uma festa em que se era oferecida uma quantidade considerável de riquezas com o intuito de humilhar ou de-
safiar um rival. A prática, de certo modo, obrigava àquele desafiado a responder com uma dádiva ainda maior do 
que a oferecida anteriormente. O outro modo de potlatch estava associado à ideia de sacrifício religioso, no qual 
também era possível desafiar o rival através da destruição de riquezas, como ao lançar suas espécies de moedas 
ao mar, ou do sacrifício de animal ou humano, como na degolação do maior número dos próprios escravos, por 
exemplo. Assim, o ideal, indica Mauss, “seria dar um potlatch e que ele não fosse retribuído” (MAUSS, 2001, p. 
123, nota 200). Logo, a necessidade de se constituir uma riqueza estava diretamente relacionada à necessidade de 
uma perda desmesurada e incondicional, ao poder de perder. Cf. MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva. Lisboa: 
Edições 70, 2001.
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dades de empreendimentos militares ou religiosos (e seus motivos de guerra); a própria lógica 

do capitalismo; entre outros. Para o filósofo francês, é somente pelo excesso que pode haver 

o dispêndio – ou desperdício –, restando escolher qual seria seu destino: em guerra ou em 

festa. A sociedade (econômica) moderna tendeu a ignorar o direito de ceder aos impulsos que 

pareciam, em certa medida, irracionais ou inúteis – como a luxúria, o prazer, o jogo e a festa 

–, pois não se relacionavam diretamente aos processos de produção e acumulação necessários 

à sobrevivência do homem, mas a um princípio de perda em si. A Bataille interessava o dis-

pêndio improdutivo, ou seja, o excesso aplicado a algo em que não houvesse qualquer tipo de 

contrapartida, como uma dádiva ou um desperdício. Em busca de um princípio primordial 

para esta explicação, o filósofo lança a hipótese da fonte primeira, sobre a energia do sol – “o 

sol dá sem nunca receber”81 –, em que há um excesso de energia liberado em exuberância e 

ebulição sobre a superfície do mundo, sem que haja qualquer compensação82. Partindo disso, 

haveria sempre um desequilíbrio que torna o excedente disponível para uma realização inútil 

– seja dos homens ou da condição viva das coisas do mundo. Deste modo, se somos movidos 

por excessos e dispêndios, desde nossa condição mais primitiva83 – seja em guerras, potlatches, 

jogos ou festas –, o “mundo em que vivemos está consagrado à perda”84.

Percebe-se, a partir da reflexão de A parte maldita, que o filósofo francês ensaiou uma inver-

são do próprio raciocínio econômico comum, sugerindo outras relações possíveis que não 

pelos meios tradicionais de produção e de consumo, mas por aquilo que se permite a perda 

irracional e inútil. Afinal, para Bataille, não há concordância que “permita definir o que é 

útil aos homens”85. 

A “antimáquina” de Laura Vinci, ao se apropriar, a seu modo, dos processos da mineração – 

81 BATAILLE, Georges. A parte maldita. In: ______. A parte maldita, precedida de “A noção de dispêndio”. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2013c, p. 50.
82 Se considerarmos que vivemos nos tempos dos combustíveis fósseis, ou seja, a energia é o motor do desenvol-
vimento de nossa relações (indústrias, dados, cidades), tudo passa pelo grande dispêndio de energia, tornando 
atual o argumento de Georges Bataille em seu livro A parte maldita.
Curiosamente, Bruno Latour discorre sobre a escala de energia que a humanidade consome em comparação à 
energia do sol e à energia necessária para o movimento das placas tectônicas. “Em seu magnífico livro Comendo 
o sol, Oliver Morton apresenta uma escala energética interessante. Nossa civilização global é alimentada por 
cerca de 13 terawatts (TW), enquanto o fluxo da energia proveniente do centro da Terra é de cerca de 40 TW. Sim, 
agora nos comparamos às placas tectônicas. Claro que esse dispêndio de energia não é nada se comparado aos 170 
mil TW que recebemos do sol, mas é muita coisa se confrontado com a produção primária de toda a biosfera (130 
TW). E se todos os humanos consumissem no nível dos norte-americanos, teríamos de operar a 100 TW, isto é, o 
dobro da energia das placas tectônicas. Isso é uma façanha e tanto” (LATOUR, Bruno. Esperando Gaia. Piseagra-
ma, Belo Horizonte, seção Extra!, 20 fev. 2021).
83 Cf. BATAILLE, Georges. O erotismo. Belo Horizonte: Autêntica, 2013d.
84 PIEL, Jean. Apresentação: Bataille e o mundo. In: BATAILLE, Georges. A parte maldita, precedida de “A noção 
de dispêndio”. Belo Horizonte: Autêntica, 2013c, p. 10.
85 BATAILLE, Georges. A noção de dispêndio. In: Ibid, p. 19.

uma das mais importantes atividades econômicas em nosso país –, parece ensaiar uma leitura 

batailliana – ainda que não faça referências ao autor – sobre a (ir)racionalidade desse tipo de 

ação humana. Para a compreensão disso, vale relembrar o relato de Simone Cortezão citado 

anteriormente sobre as tragédias em Brumadinho e Mariana e os imensos impactos causados 

às mais diversas dimensões da vida. O consumo ilimitado dos recursos – da matéria – reve-

lou-se irreversível e, ainda que por pressupostos técnicos, irracional. 

A “Máquina do Mundo” “desperdiça” seu esforço em uma dança contínua e infinita, trans-

portando, de grão em grão, um monte de pó de um lado ao outro – como os cargueiros que 

levam fragmentos de paisagem de um continente a outro. Entretanto, é preciso relembrar que 

a própria definição de máquina é a de um dispositivo que utiliza energia para realizar um ob-

jetivo específico. As máquinas são supostamente aparatos racionais, continuamente aperfei-

çoados pela ciência e pela tecnologia, parcialmente autônomos, mas que também se tornam 

obsoletos quando sua utilidade atinge seu declínio. Jean Tinguely, artista suíço, dedicou sua 

carreira a entender as máquinas como esculturas (e, possivelmente, seu inverso, as esculturas 

como máquinas), e seu funcionamento sob outra perspectiva, ensaiando paralelos com nossa 

própria existência. A ele interessava a expressão de seu movimento, mas também seu caráter 

transitório, em que o destino final de qualquer aparato, por mais revolucionário que fosse, era 

sua própria morte. Em “Homage to New York” (1960), “uma obra de arte autoconstrutiva e au-

todestrutiva concebida e construída por Jean Tinguely”86, a única função da imensa máquina 

que se autoconstruía era sua própria destruição. Para Tinguely, a homenagem à cidade de 

Nova York era o testemunho de uma conjectura da própria cidade, em que a máxima concen-

tração de racionalização e de energia só poderia engendrar a sua própria dissolução.

Ao conduzir a matéria de um monte ao outro, a máquina de Laura Vinci poderia levar a obra 

ao seu fim, mas também ao seu recomeço. Assim como as casas de “3 lamas”, de Nuno Ramos, 

não é possível afirmar se a instalação da artista caminha para o seu desfecho, ou se estaria 

próxima de iniciar uma nova fase. Incessante, a esteira, responsável por este ciclo, figura este 

86 Trecho do comunicado de imprensa da exposição no MoMA (1960): “a self-constructing and self-destroying 
work of art conceived and built by Jean Tingely” (tradução nossa).
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eterno retorno. Em sua primeira realização, em Porto Alegre, a “Máquina do Mundo” enfati-

zava a ideia de retorno utilizando a própria areia do rio Guaíba, muito próximo do local de sua 

instalação, mimetizando, assim, o ciclo contínuo da matéria que dali viria e para ali voltaria87.

“No sono rancoroso dos minérios, / dá volta ao mundo e torna a se engolfar, / na estranha 

ordem geométrica de tudo”88, assim se descreve no famoso poema de Carlos Drummond de 

Andrade. Logo, a “Máquina do Mundo” parece mostrar-se constante e iminente, até que se 

desligue o aparato ou que sua vida útil – classificação comum às máquinas – afinal chegue ao 

fim, autorizando que todo este contexto assuma a possibilidade de permanência, como em 

um estado último de existência.

87 Segundo a descrição da artista em seu site. Disponível em:
 <https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2005maquinadomundo/>. Acesso em: 05 mar. 2021.
88 ANDRADE, Carlos Drummond de. A máquina do mundo. In: ______. Claro enigma. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2012, p. 107.
89 Laura Vinci em entrevista a Guilherme Wisnik e Luísa Duarte. In: VINCI, Laura. Laura Vinci. São Paulo: 
Cosac Naify, 2014, p. 192.
90 TASSINARI, Alberto. [s/ título]. In: VINCI, Laura. Laura Vinci. São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial, 2003, 
orelha de livro.

É por meio do artifício da técnica que Laura Vinci desenvolveu, em muitos de seus trabalhos, 

formas de se perceber a transformação da matéria e as forças invisíveis que operam sobre o 

mundo. Como na obra de Nuno Ramos, é inegável a influência da obra de Joseph Beuys. Aliás, 

é assumido pela artista o diálogo presente com toda a tradição de seu ofício. 

Em uma entrevista, Laura Vinci ensaiou um breve resumo do início de sua trajetória com a 

seguinte afirmação: “vim da pintura, e da pintura para a escultura mais tradicional, vamos 

dizer assim, operando sobre uma matéria plástica e tentando dar forma a essa matéria”89. Ao 

nos depararmos com suas obras, é possível perceber a importância dos diversos estágios da 

matéria e como a própria noção de matéria pode assumir dimensões controversamente ima-

teriais em suas obras, como o próprio vazio preenchido pelo ar. “O vazio está cheio”90, nas pa-

lavras da artista. Na poética de Laura Vinci, tudo poderia ser entendido como matéria, como 

algo corpulento que, de algum modo, estaria passível de transformação. Ao inserir matéria 

no espaço, a artista parece procurar revelar aquilo que não se vê – o invisível, que, para Laura 

LIMITES DA MATÉRIA

Laura Vinci,
Máquina do mundo, 2010.

Pó de mármore, esteira dosadora
Coleção Inhotim, Brumadinho
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Vinci, também é substância. Segundo ela, o espaço é “um gigantesco corpo”91 que pressiona e 

é pressionado por aquilo com que faz contato. E se o espaço, de fato, assume alguma corporei-

dade, os limites entre outros corpos e o espaço se dariam de modo instável e informe. Assim, 

condições da matéria como o pó e o vapor tornam-se presentes e decisivas em suas obras, 

justamente por não se sujeitarem aos contornos rígidos de alguma forma.

Entre visível e invisível, Laura Vinci conferiu materialidade perceptível ao ar, ao transformar 

água em vapor que, por sua vez, se condensava novamente em água, como fez pela primeira 

vez92 em sua obra intitulada “Mona Lisa”, no Centro Cultural São Paulo, em 2001. Naquela 

ocasião, a artista procurou ensaiar a passagem cíclica dos estados da matéria que se dá natural-

mente em nosso mundo. A referência à famosa obra de Leonardo da Vinci parece a tentativa 

de traduzir para o espaço real o equilíbrio harmônico entre as forças da natureza, das nuvens 

que repousavam sobre os picos congelados, que por sua vez se diluíam em rios e névoas, fundi-

dos e fundindo-se com a presença serena da mais famosa personagem feminina da história da 

arte. Passados cinco séculos da pintura de Da Vinci, Laura Vinci atualiza e condensa os estados 

da matéria impulsionados artificialmente por resistências elétricas, potencializando nossa 

percepção frente aos fenômenos que regem incessantemente o mundo, mas em uma noção de 

natureza já condicionada aos aspectos da cultura e dos aparatos tecnológicos de nosso tempo. 

A presença de um mínimo artifício para a deflagração de dimensões imperceptíveis faz lem-

brar muito da delicadeza da obra de Mira Schendel, que dizia querer com os seus desenhos re-

alizar um gesto tão breve e tão potente quanto a linha deixada no céu pelo rastro de um avião 

ao passar por uma massa de ar frio93. Para a artista suíça radicada no Brasil, era como se por um 

breve instante se revelasse a imensidão e a profundidade do espaço daquilo que nomeamos 

– abstratamente – de céu. A impermanência dos estados fixos da matéria nas obras de Laura 

Vinci parece, a meu ver, constantemente ressoar a fala e o pensamento de Mira Schendel.

Ao revisitar obras e processos artísticos dos principais nomes da história da arte, Laura Vinci 

reinterpreta os modos de formalização da matéria em ações muitas vezes metalinguísticas 

e, aos poucos, abdica do gesto sobre a matéria enquanto modo de se fazer arte, revelando 

assim o seu próprio olhar sobre o mundo contemporâneo. Na instalação realizada no Centro 

Cultural Maria Antonia, em 2000, “(Sem título)”, os limites entre matéria, forma e espaço são 

91 VINCI, Laura apud ARAGONES, Virgínia. Todas as graças. Disponível em: 
 <https://www.lauravinci.com.br/textos>. Acesso em 05 mar. 2021. (A citação faz menção à dissertação de mestra-
do da artista.)
92 O trabalho se torna muito mais potente quando acompanhado de outros ensaios sobre a matéria, reunidos na 
exposição “Estados”, realizada no CCBB, em 2002.
93 NAVES, Rodrigo. A forma difícil: ensaios sobre arte brasileira. São Paulo: Companhia das Letras, 2011, p. 261.

tensionados em um contexto que mimetiza os mais tradicionais processos de formalização da 

escultura. O mármore, material consagrado na escultura ocidental – desde as estátuas gregas 

clássicas até a arte moderna –, permite se submeter à forma pela subtração e pelo enfrenta-

mento de sua condição bruta. Ao esculpir representações de corpos, figuras e objetos extraídos 

de grandes peças maciças, o que não cabia à forma final desejada era transformado em pó. 

Logo, ao apresentar nesta instalação volumes orgânicos esculpidos em mármore – apelidados 

de “brancusas” –, dispostos sobre ilhas de pó do mesmo material, em uma sala povoada de 

pilares configurados como imensos prismas brancos, Laura Vinci justapõe no espaço dife-

rentes modos de formalização da matéria em uma singela mimese da história da escultura. 

Nesta instalação, o pó, dispêndio do próprio ato de formalização – o negativo das esculturas 

tradicionais –, é adotado como intenção. E apesar de o pó ser um dos estágios do mármore, 

a estranha relação entre forma e matéria não nos revela de fato a passagem de um a outro, 

provocando uma espécie de indistinção que não nos permite definir exatamente seus limites 

– se é que há limites –, tornando difícil nomeá-los enquanto partes, apesar de suas diferenças.

A propósito, é justamente o pó uma das mais ínfimas partículas visíveis de nosso mundo, o 

limite tênue daquilo que pode ainda fazer parte no campo do visível, prestes a desaparecer 

com a mínima força de um sopro. É indício da transitoriedade que assola nosso mundo ma-

terial, conferindo sua característica arredia, mas indiferente, de que tudo terminará em pó. 

E se o pó é o que resta da pedra, a “Máquina do Mundo”, ainda que possivelmente soberana, 

é incapaz de transformar este último estágio da matéria (talvez a máquina cesse muito antes 

de seu fim). Afinal, o último grão de pó não se desgastaria mais com seu transporte de um 

lado ao outro. Como se se mantivesse imune ao tempo e, no limite, à sua própria destruição.
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olha, repara, ausculta: essa riqueza

sobrante a toda pérola, essa ciência

sublime e formidável, mas hermética,

essa total explicação da vida,

esse nexo primeiro e singular,

que nem concebes mais, pois tão esquivo94

Em seu livro Maquinação do mundo, José Miguel Wisnik procura relacionar a obra de Carlos 

Drummond de Andrade com a história da mineração a partir do contexto natal do escritor. 

Nascido em Itabira do Mato Dentro, uma pequena cidade movida pela extração de minério – 

berço de origem da Companhia Vale do Rio Doce –, Drummond assistiu à conversão de seu 

vilarejo em um importante polo para o mercado internacional. O ápice da reflexão de Wisnik 

se dá a partir do poema “A máquina do mundo”, em que uma série de características cruciais 

da obra de Drummond parecem se cruzar com o viés histórico da atividade mineradora e, 

assim, deflagrar questões tanto provincianas quanto cosmopolitas, duas dimensões essenciais 

de sua própria visão de mundo95 que se expressam em suas obras. Além disso, o famoso poe-

ma revela ainda a dimensão filosófica marcante da obra do autor, no dilema entre a suposta 

“máquina do mundo” – totalizante e reveladora – e um sujeito que, de algum modo transfor-

mado, recusa a visão esclarecedora que lhe foi ofertada. 

Uma das brilhantes hipóteses de José Miguel Wisnik é mais do que refletir sobre a razão 

intrigante do desdém do caminhante ou da fábula de um aparato que revelaria o sentido de 

tudo, reconhecer o estado de máquina que se entreabre ao se revelar para nós, e se recompõe 

ao desaparecer sobre o mundo: 

A MÁQUINA DO MUNDO 

94 ANDRADE, Carlos Drummond de. A máquina do mundo. In: ______. Claro enigma. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2012, p. 106.
95 Cf. WISNIK, José Miguel. Maquinação do mundo: Drummond e a mineração. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2018, p. 18.
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É de se perguntar, no fim, por que a máquina do mundo, ao desaparecer “repelida” pelo 

sujeito, não vai se desmanchando e se decompondo, como seria de esperar, mas vai-se, ao 

contrário, “miudamente recompondo”. O que é isso, afinal, que, ao se desmanchar se re-

compõe, como se fosse outra coisa senão o que já está, e que, ao desaparecer, dá mostras de 

permanecer no mesmo lugar?96 

Por esse ângulo, o tema da mineração torna-se fundamental para compreensão de tal argu-

mento – em seu sentido histórico e econômico –, o que permite articular tanto o contexto 

mais particular de Itabira e a mecanização de seu território para exploração de suas jazidas, 

quanto o contexto amplo da mundialização dos aparatos de dominação e exploração de todas 

as esferas da natureza e da vida.

os recursos da terra dominados,

e as paixões e os impulsos e os tormentos

e tudo que define o ser terrestre

ou se prolonga até nos animais

e chega às plantas para se embeber97

A percepção apurada e madura de um escritor no fervor das transformações de seu territó-

rio – o poema é de 1951, e a fundação da Companhia Vale do Rio Doce em sua cidade natal 

ocorreu em 1942 –, somada ao frescor da pesquisa e da detalhada elaboração de José Miguel 

Wisnik, permite perceber a potência do poema e seu caráter visionário, que já antevia a má-

quina que se sobrepõe ao mundo e que o torna disponível a todo tipo de apropriação – temas 

a nós tão caros até hoje. Não só anteviu a máquina como percebeu seu caráter particular de se 

compor e recompor invisível sobre o mundo, em “um mundo em que o mundo vai engolindo 

o mundo, movido pela geoeconomia e pela tecnociência”98. 

Entre realidade e ficção, a máquina de Laura Vinci, inspirada na máquina do mundo de 

Drummond, parece figurar também aquilo que José Miguel Wisnik identifica no poema 

96. WISNIK, José Miguel. Maquinação do mundo: Drummond e a mineração. São Paulo: Companhia das Letras, 
2018, p. 190 (grifos do autor)
97. ANDRADE, Carlos Drummond de. A máquina do mundo. In: ______. Claro enigma. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2012, p. 107.
98. WISNIK, José Miguel, op.cit., p.19

como “dois vieses do mesmo mundo, postos pela forma de Moebius”99, que dá a volta justa-

mente no trecho emprestado pela artista para a descrição de sua obra:

no sono rancoroso dos minérios, 

dá volta ao mundo e torna a se engolfar

na estranha ordem geométrica de tudo100

Se nas estrofes anteriores encadeiam-se imagens em que o mundo estava submetido ao poder 

da técnica – das pontes, das oficinas, dos recursos dominados da terra –, ao dar “volta ao mun-

do” o mundo mostra sua face metafísica – dos enigmas, dos seus deuses, da morte – àquilo 

que escapa de nosso domínio racional. Assim, como nota Wisnik, revela-se a nós a coexistên-

cia de duas dimensões de um mesmo mundo que, como a fita de Moebius, ao se deixar mos-

trar por um lado, esconde seu outro, na alternância infinita e paradoxal que jamais permite a 

compreensão simultânea de sua totalidade. 

Há um detalhe não mencionado até aqui – e não menos importante – sobre a máquina de 

Laura Vinci, que foi assinalado por Lorenzo Mammì101, no texto “O que se vê”. A “Máquina do 

Mundo”, instalada parcialmente em um dos montes, abre uma espécie de buraco negro em 

seu contexto, por onde lança sua esteira em direção ao mundo. Ao realizar sua volta, algo des-

te ciclo ininterrupto parece permanecer invisível a nós, como se retornasse ao vazio infinito 

do retângulo preto. Paradoxalmente, o aparato desfaz o monte de dentro para fora – ainda que 

não haja exatamente dentro e fora –, na passagem obscura do eterno engolfar-se. É como se, 

de algum modo, as duas faces de um mesmo mundo – drummondiano – estivessem coloca-

das aqui, em sua coexistência tácita, de seus enigmas e de suas contradições. 

O ciclo interminável da máquina nos coloca desconfortavelmente impotentes perante ela, 

incapazes de alterar o curso que encerra em si. Assistimos em loop à esteira incessante de Lau-

ra Vinci fazer e desfazer inúmeros montes ao acaso, em sua inutilidade vã. O eterno retorno 

da antimáquina é oposto ao ciclo da própria mineração – e de toda a disponibilização que a 

“máquina” confere ao mundo. A extração dos minérios e seu deslocamento de um continente 

a outro não devolvem a matéria à sua condição original, muito menos estabelecem qualquer 

99. WISNIK, José Miguel. Maquinação do mundo: Drummond e a mineração. São Paulo: Companhia das Letras, 
2018, p. 215.
100 ANDRADE, Carlos Drummond de. A máquina do mundo. in: . Claro enigma. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2012, p.107
101 Cf. VINCI, Laura. Laura Vinci. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p. 32.
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tipo de relação harmoniosa com a natureza e com o mundo. É, de novo, um “mundo que vai 

engolindo o mundo”102. E este ciclo, de fato, tende a seu próprio fim. Nesse sentido, é preciso 

desligar a outra máquina – dos dispositivos de dominação e exploração de “tudo que define o 

ser terrestre”103. Não parece mais possível simplesmente ignorá-la, como fez o desesperançoso 

andarilho de Minas Gerais.

102 WISNIK, José Miguel. Maquinação do mundo: Drummond e a mineração. São Paulo: Companhia das Letras, 
2018, p. 19.
103 ANDRADE, Carlos Drummond de. A máquina do mundo. In: ______. Claro enigma. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2012, p. 107.
104 “Rocha-mãe” é o termo usado na Geologia como a rocha que dá origem ao solo em sua desagregação.
105 RAMOS, Nuno. O mundo sem nós. Pedro Motta. In: ______. Verifique se o mesmo. São Paulo: Todavia, 
2019, p. 211.
106 DUARTE, Luísa. Horizontes interrompidos. In: MOURA, Rodrigo (Org.). Pedro Motta: natureza das coisas. 
São Paulo: Ubu, 2018, p. 160.
107 Ibid., p. 161.

HORIZONTE MOVEDIÇO

Entre lama, pedra, pó e mineração, há em comum um processo de transformação da matéria 

em diversas escalas, seja em desgarramento, condensação, aglutinação ou desajeitada acomo-

dação. A reprodução destes processos capazes de alterar o estado da matéria primeva – a terra, 

“rocha mãe”104 – enfatiza sua condição mutável, em certa medida, mas também sua disponi-

bilidade para tal, seja por processos naturais e geológicos ou completamente artificiais, aptos 

inclusive a reconfigurar a superfície do planeta em tempo acelerado. 

A disponibilidade da matéria enquanto recurso (minérios, carvão, petróleo, gás etc.) parece 

ter nos brindado com uma espécie de “desenvolvimentismo ao contrário”105, como é possível 

observar na série de fotografias de Pedro Motta, especialmente em “Testemunho” (2012-2014) 

e “Naufrágio calado” (2016-2018), retratos – como bem nota a crítica de arte Luisa Duarte – de 

“horizontes interrompidos”106. “Naufrágio calado” são fotomontagens com barcos encalhados 

nas gigantescas frestas do relevo de Minas Gerais, causadas por erosões em antigos pontos de 

mineração de cassiterita. Segundo a autora, a série revela “o drama que perpassa um momento 

histórico no qual permanecemos na manutenção cíclica do presente, fadados a uma espécie de 

‘frenética imobilidade’”107, já que o encalhe se dá de um corpo construído para o deslocamento 

e de uma massa que delata o movimento natural de sua erosão ocasionado por forças artificiais. 

Os procedimentos artísticos apresentados até aqui aludem, de algum modo, a grandes reali-

zações técnicas que por tantos anos foram e são celebradas como conquistas – por exemplo, 

a construção civil e a indústria108 –, procurando tensionar tal percepção, haja vista que a boa 

recepção destes feitos está diretamente relacionada a uma ideia edificante da técnica e à sua 

associação ao tema do progresso. Ao menos até agora, não parecemos ter escapado de nossa 

“condenação ao moderno”. Sendo assim, a referência a uma espécie de dissolução da matéria 

de seu estado bruto, em corrente contrária ao desejo de sua formalização e estruturação, pare-

ce desvelar as contradições que o enfrentamento com a matéria do mundo implica.

Ademais, a ênfase na condição dinâmica da matéria nos demonstra seu aspecto cíclico: da ma-

téria que se desprende do mundo, mas que a ela volta. Como a lama-mãe que espera o retorno 

dos seus para serem reincorporados109 ou o pó que se espalha sobre as coisas até se aglutinar 

novamente a outro corpo. Em loop. E se observarmos com atenção estes cursos de transforma-

ção, parecemos estar diante de “um mundo movediço que parece ainda não ter se fixado pro-

priamente”110, como sugere Guilherme Wisnik ao observar parte das obras de Nuno Ramos. 

Em 2012, estranhos “ready-mades geológicos” foram coletados pela artista Kelly Jazvac e pela 

geóloga Patricia Corcoran111. Os “plastiglomerados” – nem naturais, nem manufaturados – são 

a formação inusitada de sedimentação de plástico e fragmentos de rocha, encontrados na 

praia Kamilo, no arquipélago do Havaí. Conhecida como a “Grande Sopa de Lixo” do oceano 

Pacífico desde a década de 1980, a praia Kamilo configura-se como o nó em que o oceano ex-

pele tudo aquilo que não lhe faz parte, devido à confluência de movimentos anticiclônicos 

sobre a superfície da água112. A concentração em escala planetária de resíduos neste local varia 

de 7 a 35 mil toneladas de lixo113, sendo que 90% de seu volume é de plástico de diversos tipos 

e de toda a parte do mundo. 

Do mesmo modo que a areia é formada pelo processo de erosão de rochas, recifes de co-

rais e outras partículas que se desprendem de maciços maiores por ações de vento, chuva ou 

microrganismos, o plástico sofre processos similares de fragmentação e de desgaste quando 

lançado inadequadamente na natureza. Diferentemente da areia, o plástico dificilmente vira 

108 É importante notar como a indústria e a construção civil se desenvolveram de modo imbricado, como de-
monstrou Wellington Cançado em “Desconstrução civil”. CANÇADO, Wellington. Desconstrução civil. Piseagra-
ma, Belo Horizonte, n. 10, 2017, p. 102-111.
109 Cf. RAMOS, Nuno. Ó. São Paulo: Iluminuras, 2008, p. 141-142.
110 WISNIK, Guilherme. Dentro do nevoeiro: arquitetura, arte e tecnologia contemporâneas. São Paulo: Ubu, 
2018, p. 275.
111 ROBERTSON, Kirsty. Plastiglomerate. e-flux Journal, Nova York, n. 78, dez. 2016. Disponível em <https://
www.e-flux.com/journal/78/82878/plastiglomerate/>. Acesso em: 05 mar. 2021.
112 CORCORAN, Patricia; MOORE, Charles; JAZVAC, Kelly. An anthropogenic marker horizon in the future 
rock record. GSA Today, Boulder, v. 24, n. 6, DOI: 10.1130/GSAT-G198A.1.
113 CANÇADO, Wellington. Desconstrução civil. Piseagrama, Belo Horizonte, n. 10, 2017, p. 102-111.
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pó, e suas partículas podem levar milhares de anos para se decompor por completo, alterando 

completamente os ciclos naturais do local em que se encontram ao se misturar com matéria 

orgânica. Em Kamilo, distinguiram-se em dois tipos os plastiglomerados. “In situ”, quando 

partículas de plástico se derreteram, aderindo-se a formações rochosas (basálticas) e incor-

porando outros resíduos como redes de pesca, restos de cabo, tampas de garrafas pet etc. E 

“clastiglomerado”, quando são encontrados como fragmentos que provavelmente se soltaram 

das formações in situ. Conforme catalogado, a maior formação in situ encontrada media 176 x 

82 cm, e os fragmentos variavam entre 2 e 22,5 cm, sendo a maioria de 4,5 cm. 

A “descoberta” dos plastiglomerados acendeu novo alerta acerca do debate da era do Antropo-

ceno114, momento em que a presença da humanidade já impactou toda a estratosfera – uma 

longa discussão que não será aprofundada aqui. Em um retorno às avessas – o que lembra as 

pinturas do começo da trajetória de Nuno Ramos, que tudo aderiam115 –, é como se o plástico 

tentasse frustradamente dar a volta em seu ciclo de origem e fim, aderindo-se novamente ao 

solo natural, já que é descendente do petróleo, o que não deixa de ser restos de fóssil compri-

mido por eras terra abaixo. Controversamente, a invenção desta matéria adaptável a qualquer 

forma desejada se justificou, no passado, como a preservação dos recursos naturais, o que di-

minuiria a extração em grande quantidade de materiais como ossos, couros, peles, borrachas, 

óleos etc. No entanto, diferentemente da matéria orgânica, o plástico não se desfaz na mesma 

velocidade em que é produzido. 

Apesar de os fragmentos mostrarem um grande apelo visual, os plastiglomerados são um dos 

indícios mais cruéis do dano desenfreado e irreversível causado ao planeta, ou a prova de que 

a humanidade representa uma nova força geológica capaz de tornar o mundo irreconhecível. 

“O plastiglomerado é uma evidência residual da interação homem-natureza: o plástico é feito 

por uma ação antropogênica, e o plastiglomerado é feito por uma série de gestos antropogê-

nicos que criam objetos fascinantes e inquietantes”116. Ironicamente, apesar do fascínio óptico 

que causam, não deixam de ser parte de algo tão comum quanto as cores vivas de qualquer 

114 A noção de que adentramos uma nova era em que a humanidade se apresenta como uma força geológica, a 
era do Antropoceno, foi apresentada pela primeira vez no artigo “O antropoceno”, de Paul Crutzen e Eugene Sto-
ermer, em 2000, pelo IGBP (Programa Internacional da Geosfera – Biosfera). Cf. CRUTZEN, Paul J.; STOERMER, 
Eugene F. O antropoceno. Piseagrama, Belo Horizonte, sem número, 06 nov. 2015.
115 Ver série de pinturas de Nuno Ramos: “Sem título (1989)” (vaselina, parafina, pigmento, tecidos e outros 
materiais sobre tela; coleção do artista) e “Sem título (1992)” (espelho, tecidos, plásticos, metal, tinta, vidro, folhas 
e outros materiais sobre madeira; coleção do artista).
116 ROBERTSON, Kirsty. Plastiglomerate. e-flux Journal, Nova York, n. 78, dez. 2016. Disponível em: <https://
www.e-flux.com/journal/78/82878/plastiglomerate/>. Acesso em: 05 mar. 2021.

Kelly Jazvac e Patricia Corcoran,
Plastiglomerates, 2013.

Plástico derretido, aderido à formações rochosas e incorporando 
outros resíduos como redes de pesca, tampas de garrafa, etc
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lata de lixo, na reunião dos restos da dinâmica industrial e capitalista. Seu apelo visual é 

sintoma de nosso olhar calibrado e já naturalizado para o consumo. Infelizmente, a presença 

dos plastiglomerados deflagra também aspectos mais profundos da desigualdade dos danos 

causados ao clima de todo o planeta, que impactam de modo muito mais brutal os países 

subdesenvolvidos e os povos originários, vítimas cruéis do modo de vida capitalista e desen-

volvimentista predominante, mesmo quando não querem compactuar com ele. O caráter 

supostamente universal do Antropoceno esconde suas contradições.

A presença dos plastiglomerados, em paralelo às obras apresentadas, corrobora a noção da 

falência de um projeto de futuro que, ainda que não se tenha realizado como o planejado, 

parece ter deixado mais ruínas do que construções (afinal, ao menos no Brasil, o que ainda 

eram construções, já são ruínas). No entanto, se formos capazes de constituir espaços outros, 

resultados de uma ação capaz de enfrentar sua materialidade sem sujeitá-la completamente 

ao desígnio da forma, como uma “horizontalidade movediça”117 – em referência ao termo de 

Rodrigo Naves sobre os drippings de Jackson Pollock –, talvez possamos estabelecer algum 

contato com uma dimensão tátil e matérica de um mundo “informe como um escarro ou 

uma aranha”118, que se expressa por meio de uma massa desmesuradamente física e de siste-

mas termodinâmicos sensivelmente voláteis. 

Se nos permitirmos uma percepção mais poética ou filosófica da questão, em contraposição a 

uma razão edificante, que possamos ter a sensibilidade de um mundo movediço:

O pensamento reflete o universo, e é a coisa mais cambiante: não deixa de ter por isso a 

realidade do universo. E como não há nem pequena nem grande parte, e a mais ínfima 

não poderia ter menos sentido que o todo (nem mais nem menos sentido), “aquilo que é” 

difere de acordo com o tempo. 119

117 NAVES, Rodrigo. Jackson Pollock: o mar e a água-viva. In: ______. O vento e o moinho: ensaios sobre a arte 
moderna e contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 261.
118 BATAILLE, Georges. Informe. In: PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Documents. 
Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 147.
119 BATAILLE, Georges. O culpado. Belo Horizonte: Autêntica, 2013b, p. 66.
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Chegam disparos invisíveis, ataque traiçoeiro e sem defesa; lenta dinamite 

microbiana; átomos rebelados e que obstam toda forma organizada; vingan-

ça e vingança do pó, o mais velho do mundo. Último estado da matéria, que 

nasceu entre a bênção das águas e – através da viscosidade da vida – primei-

ro se reduz à estatuária mineral, para afinal explodir nesta desagregação 

diminuta de tudo o que existe. Microscopia das coisas, a caminho do nada; 

aniquilamento sem glória; desmoronamento de inércias, entropia; vingança 

e vingança do pó, o mais rasteiro do mundo.

[…]

Em seus quadros provisionais, a ciência ainda não concedeu a dignidade 

que cabe ao estado poeirento, ao lado do gasoso, do líquido e do sólido. Tem, 

sem dúvidas, propriedades características, como sua aptidão para os sis-

temas dispersos ou coloidais – onde nasce, quem sabe, a vida –, bem como 

– talvez por desdobramento de superfície – sua disposição para a catálise, 

essa misteriosa influência da matéria que já se parece tanto com a guarda 

vigilante de um espírito ordenador.

“Palinódia do pó”, de Alfonso Reyes (México, 1940) 
tradução de Josely Vianna Baptista 
(retirado do livro Numa dada situação, de Francis Alÿs [2010]) 
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Algo que se assemelhava a uma ilha, pelo acúmulo do pó de mármore sobre o chão, abraçava 

as colunas do interior do edifício. Sobre o pó, repousavam, serenas, as peças arredondadas de 

mármore, oportunamente apelidadas de “brancusas”, em referência à obra do escultor ro-

meno120. Duas delas se encontravam soltas pelo espaço, apoiadas diretamente sobre o chão. O 

branco do mármore se confundia com o branco dos elementos do próprio edifício em que se 

inseria, o que dificultava a distinção entre o que era o existente e o que era a intervenção. Ape-

sar disso, o tradicional espaço de exposição era perturbado por seu piso de madeira121, o que 

enfatizava o aspecto de ínsula à instalação, embora seus limites parecessem tão frágeis quanto 

os contornos incertos de uma praia, delineada pelo encontro da água do mar com sua areia122.

De inegável exuberância, a instalação “Sem título” (2000), de Laura Vinci, que ocupou um 

das salas do Centro Cultural Maria Antonia, parecia, de algum modo, mimetizar a beleza 

e o equilíbrio das formas da natureza em justaposição a elementos abstratos, figurados por 

prismas e planos ortogonais presentes neste espaço. Era como se fosse capaz de instaurar um 

território outro. Como um intervalo que convida o observador a aguçar o olhar e perceber as 

nuances entre a forma e a matéria123, em meio ao mundo confuso e caótico de nossa condição 

contemporânea. 

Naquela ocasião, ao aproximar formas esferoides, prismas brancos e pó, momentos marcan-

tes da escultura tradicional, a artista parecia ensaiar uma espécie de breve apresentação dos 

modos de impor um ideal de forma à matéria – desde as formas esculpidas no mármore pelo 

talhe da pedra à forma da matéria aglutinada, solidificada nos pilares que integram a arqui-

tetura deste espaço. E, como sabiamente mobilizado por Laura Vinci, os modelos de formali-

zação apresentados deveriam se realizar em soluções praticamente irredutíveis, eximindo-se 

120 Em referência à obra de Constantin Brancusi, escultor romeno que desenvolve sua obra principalmente na 
França, do início à metade do século XX.
121 Quando Laura Vinci repetiu a mesma estratégia desta instalação na exposição “Estados” (2002), no CCBB, em 
uma das salas o branco tomou praticamente todo o espaço, já que o piso da sala tinha uma presença muito mais 
neutra. “Desta vez já não era mais aquela espécie de praia branca, porque tudo era branco: as paredes, o chão, o 
pó, as peças. Só havia um banco de madeira na sala, bom para esperar que as pupilas, dilatadas pela brancura do 
lugar, se acomodassem.” VINCI, Laura. Estados [texto de apresentação]. Disponível em:
 <https://www.lauravinci.com.br/exposicoes#/2002estados/>. Acesso em: 05 mar. 2021.
122 Em referência ao texto de Alberto Tassinari que, ao falar da obra de Laura Vinci, usa o exemplo do mar: “[t]
erra e água, esses dois ‘gigantescos corpos’ então lutam pelo espaço. Não há assim, talvez, melhor metáfora para 
ilustrar a poética de Laura Vinci do que a visão de ondas arrebentando e da areia soltando-se.” In: VINCI, Laura. 
Laura Vinci. São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial, 2003, orelha de livro.
123 Segundo Rodrigo Naves, no texto “Laura Vinci: Monalisa no meio do redemoinho”, “[n]aquela obra, Laura 
nos fazia lembrar o quanto o processo de formalização suposto em qualquer trabalho de arte pode nos afastar de 
dimensões mais opacas e resistentes da existência, empobrecendo sua compreensão, sobretudo numa época – a 
nossa – em que praticamente lidamos o tempo todo com um mundo já formalizado” (NAVES, Rodrigo. O vento e 
o moinho: ensaios sobre arte moderna e contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 360).
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de qualquer indício de seu fazer. Este exercício de abstração parecia apontar para o momento 

em que o gesto do enfrentamento sobre a matéria tornava-se menos manifesto em nossa 

cultura. Contudo, a presença do pó parecia contradizer os desejos de pureza que cada parte 

esperava preservar. Remetia, inclusive, a um dos estágios do próprio mármore, tanto da pedra 

que o tempo erode em pó quanto do dispêndio do próprio processo de formalização, ou seja, 

do resultado do processo de desbastar a pedra bruta para transformá-la em objeto escultórico.

A alusão à história da arte, especialmente à da escultura, engendrada pela artista, convoca um 

dos grandes nomes da tradição moderna para dialogar com o contexto proposto. Neste caso, é 

especialmente oportuno observar a compreensão que Constantin Brancusi desenvolve acerca 

das noções de forma, espaço e matéria, pois Laura Vinci parece dialogar diretamente com 

seus termos na mencionada instalação. Na obra do artista romeno, a recorrência do tema do 

pássaro é reveladora. Sua reflexão sobre a forma da Maiastra – o pássaro das fábulas populares 

romenas, que poderia assumir formas infinitas – reúne os principais aspectos de sua obra, na 

relação que Giulio Carlo Argan chamou de “forma-luz”124, capaz de definir simultaneamente 

coisa e espaço125. 

A “Maiastra” (1910-1912) de Brancusi, objeto feito para o ar e para a luz, remete a algo que per-

tenceria aos espaços infinitos em sintonia com a liberdade de um pássaro, ao mesmo tempo 

que era forma sintética, como se pudesse ser um signo de sua representação. Para o artista, 

interessava algo de absoluto, uma forma que fosse capaz de conter todas as suas variações de 

movimentos e características possíveis (afinal, na fábula romena, a Maiastra era justamente 

o pássaro que poderia se transformar infinitamente). Nesse sentido, não haveria elementos 

descritivos ou partes representativas de um pássaro, mas a abstração de todas as suas variáveis 

em síntese. Sobre uma base, seu corpo repousava, como se sua forma tivesse sido, de algum 

modo, gerada pelo movimento de rotação ascendente de seus volumes. 

Diante disso, é possível afirmar que a escultura de Brancusi parece se dar por um tipo de con-

centração volumétrica126 abstrata e absoluta que conteria em si toda a infinidade de variações, 

em uma forma que seria capaz de definir objeto (particular) e espaço (universal). Na riqueza 

de seus arranjos, Brancusi destacava, ainda, as qualidades físicas da matéria em seus diferen-

tes tratamentos. Quando polidos, os volumes em bronze ou em mármore enganavam nossa 

124 ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Compa-
nhia das letras, 1992, p. 463.
125 Ibid., p. 464.
126 NAVES, Rodrigo. O vento e o moinho: ensaios sobre arte moderna e contemporânea. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2007, p. 359.

Laura Vinci,
Sem título, 2000.

Pó de mármore, 5 peças de mármore com aproxi-
madamente 60x60x40 cm cada, 2 peças maiores de 
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percepção, fazendo com que os contornos de seu volume parecessem se dissolver por sua 

qualidade reflexiva ou diáfana, fundindo objeto e espaço ao redor. Em outros casos, a matéria 

revelava suas características como intrínsecas àquilo que representavam. Em “Peixe” (1922), 

os veios do mármore conferem matéria encarnada ao animal que representava. Em outras 

ocasiões, o aspecto físico e distinto da pedra parece incorporar a qualidade quase incorpórea 

da luz, como em “O princípio do mundo” (1924) ou em “Prometeu”127 (1911).

Logo, o esforço sintético e formal da obra de Brancusi é oportunamente evocado pelas bran-

cusas na instalação de Laura Vinci. De fato, a concentração volumétrica brancusiana é ponto 

de partida para grande parte da tradição da escultura ocidental moderna128, reformulando a 

compreensão sobre o objeto escultórico, considerando a forma como um operador capaz de se 

relacionar com inúmeras situações espaciais. Dialogar com a reflexão de Brancusi por meio 

das brancusas parece ser uma tentativa de se apropriar da possibilidade de uma forma absolu-

ta, neste pequeno testemunho da história da arte que a artista pareceu compor nesta instala-

ção. No entanto, a força centrípeta e ascendente característica das composições volumétricas 

de Brancusi é dispersada pela presença do pó na instalação da artista brasileira. 

Laura Vinci desmonta o arranjo de volumes de Brancusi para expô-los soltos no espaço. Reti-

ra-os daquilo que parecia ser sua base, embora saiba da importância fundamental à reflexão 

do artista romeno, afinal, é notável que as esculturas de Brancusi sejam marcadas pela acu-

mulação de volumes sobrepostos, o que remete a um dos gestos humanos mais primários 

sobre a matéria – o empilhamento, que está na origem da ideia mais tradicional de constru-

ção. Em muitas de suas obras, a sobreposição de volumes se dava por diferentes materiais, 

frequentemente da madeira – mais próxima do chão –, passando pela pedra até o bronze. Era 

como se o empilhamento aludisse aos diferentes momentos da escultura que o antecederam, 

marcado por materiais distintos e enfatizado pelo tratamento conferido à superfície – do mais 

rudimentar ao mais polido. Segundo Argan, a gradação marcada pelos diferentes volumes e 

materiais nas obras de Brancusi constituía uma espécie de zona intermediária entre espaço 

terrestre e espaço infinito129, o que salientava o caráter ascendente de seus trabalhos. Em suas 

“Colunas sem fim”130 (1938), a aspiração ao espaço infinito atinge seu ápice pelo empilhamento 

exaustivo de um único volume que parece assumir em sua forma o esforço de seu movimento 

127 De declarada influência da obra “Ecce Puer” (1906-1907), de Medardo Rosso.
128 ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do Iluminismo aos movimentos contemporâneos. São Paulo: Compa-
nhia das letras, 1992, p. 465.
129 Ibid., p465.
130 Monumento feito em homenagem aos romenos que desapareceram na Primeira Guerra Mundial.

ascendente. Neste caso, é como se a forma atingisse o ápice da representação dela mesma, na 

sua busca pelo absoluto. 

Como notou Rosalind Krauss131, intrínseco à estratégia do empilhamento nas obras de Bran-

cusi, é também perceptível o entrave articulado pelo artista para aqueles que procuram en-

contrar alguma chave de leitura racional ou arcabouço formal interno à obra, que permita 

relacionar entre si as formas dos volumes, já que o estudo de cada parte se mostra, de mesmo 

modo, frustrado. Krauss enfatiza ainda que a presença de partes independentes, cada uma 

com sua matéria, poderia ser entendida como uma afirmação do artista de que “não exist[e] 

nenhuma base racional preestabelecida para sua configuração”132, o que permite que os volu-

mes possam ser rearranjados infinitamente e ao acaso, tensionando a noção de unidade que 

os arranjos nos fazem querer reconhecer. A respeito disso, nada parece ser mais significativo 

do que as imagens de seu ateliê, povoadas de formas diversas, inúmeros ensaios do mesmo 

volume em diferentes materiais, dezenas de pilhas de formas espalhadas pelo espaço. A esta 

altura, é preciso enfatizar a discussão do que é base ou pedestal na obra de Brancusi – traço 

marcante na tradição da arte ocidental, que destacava as esculturas do plano do mundo, pro-

blematizado pelo fato de não haver mais distinção clara de onde começaria o objeto de arte e 

onde terminaria seu suporte. Na famosa obra “A musa adormecida”, de 1910, a forma do volu-

me ovoide em bronze não dependia mais de uma base pois, por sua forma e seu acabamento 

reflexivo, ao se apoiar diretamente sobre qualquer superfície ordinária, confundia os limites 

físicos entre objeto escultórico e espaço ao seu redor, contestando as separações que até aquela 

época existiam.

Quase um século depois, Laura Vinci parece comentar a reflexão formulada por Brancusi a 

partir dos temas contemporâneos. Na instalação no Centro Cultural Maria Antonia, não há 

transição entre as formas absolutas e o plano de contato do mundo, se observadas sob o aspec-

to de sua composição. Algumas brancusas estão semi-imersas no brando relevo de pó, outras 

estão simplesmente apoiadas sobre o chão. O efeito do empilhamento nas obras de Brancusi, 

que, aos poucos e a cada volume, afasta as formas do espaço terrestre em direção ao espaço 

infinito, nesta instalação aparece contaminado pelas variáveis do espaço e do mundo. Não é 

mais possível observar os volumes em sua individualidade. Inclusive, quase não há separação 

131 KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 118.
132. IBID., p.121.
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entre o objeto e seu fazer, pois o pó resultante do enfrentamento da matéria, uma espécie de 

negativo da escultura133, também faz parte do arranjo proposto por Laura Vinci. 

Além disso, o pó abraça as colunas enraizadas do edifício, apropriando-se dos prismas como 

partes de um todo impossível nesta estranha acumulação de volumes. Havia, naquela ocasião, 

uma visível tensão entre parte e todo, dado que não era possível perceber as partes em sua 

unidade (com exceção das brancusas sobre o chão, apesar de se remeterem formalmente às 

expostas sobre o pó). Pois o pó, semelhante à compreensão da luz na obra do artista romeno, 

dissolve em parte os contornos dos volumes, bem como parece criar uma zona nublada entre 

espaço e volumes, já que, por sua própria condição física, é microscopicamente invadido pelo 

espaço bem como tem a característica de se aglutinar provisoriamente à matéria sólida. Ao 

aludir à mesma materialidade entre pó e volumes, a distinção se torna ainda mais compli-

cada. À vista disso, é justamente este intervalo de passagem entre forma, matéria e espaço o 

que pode ser percebido como um dos traços mais fundamentais e constantes da obra de Laura 

Vinci134. Nesse sentido, o arranjo proposto pela artista parece se aproximar a uma operação 

informe135, segundo a noção formulada pelo filósofo francês Georges Bataille, em que não se é 

possível distinguir entre parte e todo, entre forma e matéria, entre objeto e mundo, confor-

mando-se o informe como um emaranhado de relações136.

Se observarmos sob o tema da forma das supostas partes que compõem esta instalação, o 

registro dos pilares sobre o relevo informe alerta ainda para outro modo de responder aos 

processos de formalização. Apesar da função estrutural do edifício, os pilares, ao serem incor-

porados neste contexto, assumem a forma absoluta e racional de prismas brancos, em con-

traposição às “brancusas”, as quais, embora se propusessem sintéticas, apresentavam alguma 

complexidade formal que não seria facilmente traduzida geometricamente. Os prismas, nes-

te contexto, parecem remeter à dimensão da racionalização, das formas abstratas que guar-

dam algum sentido em si mesmas e que também têm seu momento na história da arte, re-

flexão fundamental na obra da artista. Em mais um exemplo, o desejo de forma se sobrepõe à 

matéria. No entanto, não mais pelo desbastamento de um maciço, como no caso do mármore, 

mas pela aglutinação de matéria em um volume.

133 É importante notar a importância do enfrentamento da matéria (neste caso a pedra, mas também quando em 
bronze) para Brancusi – que polia incansavelmente seus volumes, procurando desaparecer com qualquer vestígio 
artesanal – em contraposição à obra de Laura Vinci.
134 Vale lembrar a citação da artista de que o “espaço é um gigantesco corpo”, como se o espaço fosse igualmente 
constituído de matéria. VINCI, Laura apud ARAGONES, Virgínia. Todas as graças. Disponível em: <https://www.
lauravinci.com.br/textos>. Acesso em 05 mar. 2021. (A citação faz menção à dissertação de mestrado da artista.)
135 BATAILLE, Georges. Informe. In: PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Documents. 
Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 147.
136 Como o universo que “é algo como uma aranha ou um escarro” (ibid., p. 147).

É evidente que ao associar a aglutinação como modo de formalização destes prismas faz-

-se uma suposição de seu processo, já que visivelmente não é possível afirmar a composição 

material destes elementos. Tampouco há índices visíveis de seu fazer. Empresta-se aqui um 

saber da arquitetura e da tradição da construção civil. Aliás, a ausência de lastro do fazer e da 

matéria são características que predominaram, em muitos momentos, nas vertentes constru-

tivas, como a da própria arquitetura – e até mesmo da arte – moderna em geral137. Supondo 

que os prismas tenham sido realizados em concreto – ou seja, por aglutinação do cimento e de 

agregados despejados em uma fôrma até sua cura –, ou pelo assentamento de tijolos – barro 

(argila) moldado e queimado –, os procedimentos sobre a matéria tomam o caminho inverso 

dos processos naturais que agiriam impreterivelmente sobre ela. A pedra, que tende a se des-

gastar em seu estado natural, tem seu processo “acelerado” pelo ato de esculpir138.. Ao falar das 

brancusas, Lorenzo Mammì associa suas formas arredondadas a uma aparência indestrutível, 

pois “poderiam se consumir, reduzindo-se imperceptivelmente, mas não serem quebradas 

porque não tinham arestas”139. Os primas, ao contrário, são precisa e controversamente de-

finidos por arestas, embora parecessem querer se afirmar como indeléveis e atemporais na 

determinação de sua forma. Na tentativa de reverter a desagregação natural da pedra em 

partículas, enrijece-se o pó em volume sólido, como se pudesse contrapor-se à natureza da 

matéria. Apesar do esforço, não é possível conferir aos prismas a imunidade ao desgaste lento 

do tempo, impreterível sobre o mundo. Tendem a ser consumidos pelo pó, como na alusão 

realizada pela artista na instalação do Arte Cidade III, em 1997.

137 É por isso que outros materiais de aparência menos manufaturada se fizeram tão presentes na arquitetura, 
como o aço e o vidro. Cf. HUYSSEN, Andreas. Culturas do passado-presente: modernismos, artes visuais, políticas 
da memória. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014; FRAMPTON, Kenneth. História crítica da arquitetura moderna. 
São Paulo: Martins Fontes, 2000.
138 É como o matacão, um tipo de rocha que se desprende da terra e adquire seu formato arredondado pelo 
desgaste operado no tempo e que é referência para a obra homônima de Nuno Ramos. Ver ensaio “Ai, pareciam 
eternas!”.
139 MAMMÌ, Lorenzo. O que se vê. In: VINCI, Laura. Laura Vinci. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p. 30.
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É inerente à condição do pó sua instabilidade em tomar forma, como algo arredio, que aceita 

conformações momentâneas, e volúvel, a depender do campo gravitacional que opera sobre 

os corpos. Ao apoiar as “brancusas” sobre o pó, parte do relevo admite a forma arredondada da 

peça enquanto essa ainda estiver lá, pressionando o pó a tomar, como em operação negativa, 

a forma de seu volume. É arredio também em aceitar definições tão abstratas: afinal o pó é 

matéria ou o pó são ínfimas formas reunidas de alguma materialidade específica? 

Diante deste enigma, parece oportuno tensionar o tema observando a série de fotografias de 

Laura Vinci, “California Dream” (2002), em que a artista registra o momento em que ondas 

quebram sobre a praia, revirando a areia de volta para o mar. O encontro de gigantes140 – do 

mar e da areia, em suas materialidades amorfas –, faz e refaz continuamente suas conforma-

ções instáveis e embaralha os limites de seus imensos corpos. É como se disputassem incan-

savelmente o espaço que ocupam, mobilizados pela presença invisível do corpo do vento e, 

no limite, dos campos gravitacionais e massivos que definem a maré. Nestes registros, Laura 

Vinci cuidadosamente mobiliza dimensões antagônicas, do microscópico ao macroscópico, 

do visível ao invisível, na disputa entre matéria, forma e espaço.

Por residir exatamente nesta zona de transição, o pó está presente em muitas de suas obras. 

Pode tanto ser acumulado imensamente em grandes montes como pode ser reduzido a uma 

micropartícula, invisível aos nossos olhos. Em suma, o pó é também poeira que se desprendeu 

de algo maior e que se acomodou ordinariamente sobre superfícies, cobrindo-as uniforme-

mente e anulando, em parte, os vestígios de suas respectivas materialidades. Como um sótão 

que, por anos fechado, quando aberto, parece ter sido coberto por um véu indiferente às cores 

dos objetos que ali se encontravam, mas que controversamente guarda o registro das formas 

que sobrepõe. À poeira, Georges Bataille dedicou um verbete na revista Documents, em 1929. 

Apesar das infelizes e hostis menções141 que faz àqueles que se dedicam à limpeza dos espaços 

domésticos, o autor associa a ideia de poeira àquilo que se procura afastar inutilmente, como 

o pó que se espanta rotineiramente dos ambientes. Afinal, um dia a poeira triunfará sobre 

INTERSTÍCIOS

140 Cf. TASSINARI, Alberto. [s/ título]. In: VINCI, Laura. Laura Vinci. São Paulo: Edusp; Imprensa Oficial, 2002, 
orelha do livro.
141 Cf. BATAILLE, Georges, Poeira. In: PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Documents. 
Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 112.
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o esforço de negar sua presença, daquilo que sempre há de restar – o que Bataille formulou 

posteriormente sobre a noção de dispêndio142. Seja pelo esforço de formalização do enfren-

tamento da matéria; seja pela própria degradação dos corpos a que o tempo inevitavelmente 

condena; seja pelo excesso – o pó, como os restos, teimará sempre em existir. 

Sabe-se que a poeira é também um índice de passagem do tempo143, percepção que já havia 

sido demonstrada por Laura Vinci em 1997, na instalação no interior das ruínas das Oficinas 

Matarazzo, que aludia ao tempo que desgasta as construções a pó144. A imensa ampulheta de 

Laura Vinci era conformada por um monte que se deixava escorrer por um pequeno furo na 

laje abaixo dele. Ao contrário do instrumento tradicional, a ampulheta não possuía receptá-

culo à areia nem nada que retivesse a matéria em uma forma específica. Tal concessão tornava 

impossível a precisão característica do instrumento que mede o tempo exato até o último 

grão de pó. Não havia controle da matéria, muito menos da passagem do tempo. A areia, na-

quela ocasião, estava, a todo momento, sujeita à ação de seu meio, o que mudava, paradoxal e 

imperceptivelmente, a dimensão do intervalo de tempo de sua queda. Entregue, a matéria se 

deparava com o acaso do vento e da gravidade, deixando-se derramar sobre o chão.

142 Cf. BATAILLE, Georges. A parte maldita, precedida de “A noção de dispêndio”. Belo Horizonte: Autêntica, 
2013c. Ver também trecho do ensaio “Ai, pareciam eternas!” dedicado ao tema.
143 Em “Zone”, de Yve-Alain Bois, entrada do catálogo da exposição “Formless”, que se apropriava de textos de 
Georges Bataille para uma nova interpretação da história da arte, associa-se a ideia de pó à ideia de restos ou 
vestígios, índices de um fazer, intencional ou não. Tal reflexão destacava obras como o “Grande Vidro” (1912) 
de Marcel Duchamp, posteriormente fotografado por Man Ray (“Dust Breeding”, 1920), “Thirty Four Parking 
Lots” (1967) de Ed Ruscha e “Reality Properties: Fake Estates” (1974) de Gordon Matta-Clark. Cf. BOIS, Yve-Alain; 
KRAUSS, Rosalind. Formless: a user’s guide. Nova York: Zone Books, 1997, p. 224.
144 É interessante também notar que a instalação ocupava o edifício do antigo Moinho Central, o que nos 
permite estender a alusão não só ao tempo, mas à própria história do edifício destinado à transformação da 
matéria. Eram justamente os moinhos os espaços destinados a fragmentar os grãos em pequenas partículas até 
que tudo se tornasse pó. E mó era o nome em específico das pedras redondas e planas que giravam e que, pelo 
atrito, fragmentavam a matéria, como se fossem, por analogia, as máquinas de uma grande fábrica. O edifício do 
antigo Moinho Central foi inaugurado em 1949, sendo propriedade da empresa Moinho Fluminense de Santista 
Alimentos S.A., e foi desativado na década de 1980. Produzia cerca de 450 toneladas de farinha por dia, que eram 
escoadas para comercialização por meio da malha ferroviária. O edifício principal, típica construção fabril, era 
composto por seis pavimentos, conformando uma grande estrutura constituída por lajes, vigas e pilares de con-
creto, formando uma imensa grelha que conferia ritmo ao espaço. Além do volume principal, seis silos restaram, 
dos doze que compunham o funcionamento da antiga produção.

Independente da conformação que o pó possa assumir e de seus deslocamentos momentâne-

os, sobre ele sempre opera um plano de atração que o convoca ao repouso. É sobre as super-

fícies horizontais que o pó encontra a breve suspensão de seu movimento. Na instalação no 

Centro Cultural Maria Antonia, é sobre o chão que repousa o pó e as “brancusas”, em contato 

direto com a superfície do mundo. Neste sentido, é importante apontar como a horizontali-

dade passa a ser um dado fundamental no engendramento dessa obra. A propósito, é notável 

como o chão145 organiza muitos dos trabalhos da artista, visto que Laura Vinci parece sempre 

se atentar ao espaço em que sua obra irá se inserir, em diálogo direto seja com a arquitetura 

ou com a cidade ao redor.

Em contraposição à ideia de empilhamento de Constantin Brancusi, no ápice das colunas 

sem fim que aspiravam à máxima verticalidade ao alcance do infinito, alguns artistas foram 

se acostumando com o chão e, sobre ele, entrelaçaram a matéria do mundo com a matéria de 

suas obras. Em “Full Fathom Five” (1947)146, Jackson Pollock admite a superfície de sua tela 

como um campo de força gravitacional que incorpora aquilo pertence ao chão, como os restos 

miúdos da vida (bitucas de cigarros, moedas, botões, pregos etc.) que, dada a nossa condição 

cultural de seres eretos, se perdem facilmente de nosso olhar. Colocada sobre o chão, a tela, 

para Pollock, se conformava como um plano de atração e aberto à ação147, reconhecendo a 

horizontalidade como uma das características que imperava em suas obras. Deste modo, o 

artista não tocava a superfície da tela – o que implicava alguma resistência à formalização, 

AO CHÃO

145 “Acho que o uso do chão ajuda a construir o todo. Potencializar e ativar o lugar do chão é fundamental para a 
construção de um espaço, não acha?” – Laura Vinci em entrevista a Guilherme Wisnik e Luísa Duarte. In: VIN-
CI, Laura. Laura Vinci. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p. 208.
146 Rosalind Krauss nota que os próprios títulos escolhidos por Pollock para suas obras, derivados da literatura, 
sugerem a intenção do rebaixar, como se também aludissem ao movimento que o próprio artista espera realizar 
em seu trabalho. “Full fathom five” é um trecho de A tempestade (1610-1611) de William Shakespeare: “Full 
fathom five thy father lies; / Of his bones coral made; / Those are pearls that were his eyes: / nothing of him that 
doth fade, / But doth suffer a sea-change / Into something rich and strange”. Cf. KRAUSS, Rosalind. Horizontali-
ty. In: BOIS, Yve-Alain; ______. Formless: a user’s guide. Nova York: Zone Books, 1997, p. 95.
147 O artista Allan Kaprow, interessado em pensar a arte como performance, na releitura da obra de Jackson 
Pollock parece posicioná-lo no limite entre a arte moderna e o que seria seu fim não realizado – ou realizado às 
avessas daquilo que as vanguardas heroicas tanto almejavam. Nesse sentido, Pollock liberta a potência da arte 
moderna do suporte da pintura, por meio da própria pintura: “[…] para apreender devidamente o impacto de 
Pollock, temos de ser acrobatas, constantemente dando saltos entre uma identificação com as mãos e o corpo que 
lançavam a tinta e ficavam ‘dentro’ da tela e a submissão às marcas objetivas, permitindo a elas que nos confun-
dam e nos tomem de assalto. […] O artista, o espectador e o mundo exterior estão envolvidos aqui de modo muito 
permutável” (KAPROW, Allan. O legado de Jackson Pollock [1958]. In: COTRIM, Cecília; FERREIRA, Glória 
[Org.]. Escritos de artistas: anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 41).
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mas lançava a matéria de encontro a ela. Os famosos drippings148, que se aderiam à superfície, 

assumiam o acaso entre o movimento do instrumento que atirava a tinta, o espaço virtual 

entre anteparo e matéria e a própria força gravitacional que atraía a tinta para a tela. 

No limite, o artista abdicava de parâmetros artísticos, códigos cognoscíveis, traços subjetivos 

e, principalmente, de qualquer objetividade que pudesse se mostrar no impasse insuperável 

de realizar sua obra como pura exterioridade. Jackson Pollock, ao afirmar “Eu sou a natu-

reza”149, parecia buscar revelar, por meio da pintura, uma subjetividade tão turva quanto a 

própria natureza, livre dos lastros culturais e racionais que o edificaram como sujeito. Assim, 

procurava realizá-la no embate da própria matéria amorfa com a superfície do mundo, como 

se concebesse, conforme notada por Rodrigo Naves, “uma heterogeneidade radical e intrans-

ponível entre a suposta interioridade do sujeito e a exterioridade da pintura”150.

É através da condição fluida da matéria que os drippings de Pollock enfatizaram a horizon-

talidade em detrimento do eixo vertical151. Se a tinta fosse lançada contra a tela em uma su-

perfície vertical, tenderia a escorrer sobre seu anteparo sempre na mesma direção, seguindo 

o movimento da gravidade. Além disso, se suas pinturas fossem trabalhadas sobre a parede, 

talvez não admitissem a radicalidade que ignora o arcabouço de parâmetros visuais de repre-

sentação da pintura, como a frontalidade comum à nossa postura ereta de observador diante 

da tela e as orientações como entre alto e baixo, horizontal e vertical, ou qualquer tipo de 

hierarquia visual que pudesse codificar a pintura. Somado a isso, seria quase impraticável que 

o artista não tocasse a superfície da tela com algum instrumento, o que acarretaria algum ves-

tígio de resolução racional sobre a matéria. Pois Pollock, ainda que se inserisse no interior do 

espaço de suas obras, recusava-se a usar o pincel como meio de domesticar a tinta. Ao lançá-la 

contra a superfície horizontal pelo movimento do corpo, o artista permitia a ocorrência livre 

da conformação da matéria para além de qualquer intenção de forma, assumindo assim sua 

condição informe152, o que conferia o aspecto fortuito e genuíno de sua materialidade – oleosa, 

rugosa, estriada, irregular. 

148. “Estendida no chão, a ‘tela’ não é um anteparo que oferecerá oposição ao gesto do artista. Nos drippings, 
Pollock nem chega a tocar a lona com seus instrumentos. A tinta é arremessada, a distância, sobre o pano. Como 
observou Hélio Oiticica, ‘a pintura de Pollock já se realiza virtualmente no espaço’.” In: NAVES, Rodrigo. O vento 
e o moinho: ensaios sobre a arte moderna e contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 259.
149. Ibid, p. 256.
150. Ibid, p.257
151. O crítico de arte Leo Steinberg discorda de que as obras de Jackson Pollock assumam completamente uma 
ideia de horizontalidade, já que, ainda que realizadas sobre o chão, o artista as alçava sobre a parede diversas ve-
zes durante o processo para poder vê-las como seriam expostas. Cf. STEINBERG, Leo. Outros critérios: confrontos 
com a arte do século XX. São Paulo: Cosac Naify, 2008.
152. KRAUSS, Rosalind. Horizontality. In: BOIS, Yve-Alain; ______. Formless: a user’s guide. Nova York: Zone 
Books, 1997, p. 97.

Talvez o pó que acomodava as “brancusas” na instalação de Laura Vinci buscasse também a 

ausência do gesto sobre a matéria. Assim como a tinta nas obras de Pollock, a condição ma-

terial do pó não se deixava dominar por uma forma determinada (apesar do aspecto muito 

mais sereno em comparação à materialidade das pinturas do artista norte-americano). Em 

sua disposição instável, aceitava apenas a força da gravidade e a pressão dos volumes que 

disputavam com ele o mesmo espaço, determinantes temporários de sua conformação. Neste 

contexto, em comparação com a fluidez da tinta, o pó mostrava-se ainda mais virtuoso em sua 

condição indômita, pois, por si só, não se enrijece em momento algum, o que torna impos-

sível que permaneça sobre um plano vertical, ao contrário da tinta. Tenderia sempre a cair, 

depositando-se sobre superfícies horizontais cada vez mais baixas, e, por isso, parece pertencer 

tão propriamente ao chão. 

A esta altura, vale ressaltar o caráter de operação, da qual falava Georges Bataille em relação ao 

que ele entendia como informe. Em última instância, importava a ação ou o processo capaz de 

desfazer a hierarquia que determinava que cada matéria estivesse sujeita a uma forma – em 

outras palavras, opondo-se a uma “forma ideal da matéria”153 em favor de que a “matéria seja 

uma coisa em si”154. Retomando a imagem da poeira evocada por Bataille, o pó parece remeter 

não apenas ao aspecto arredio e entrópico da matéria, mas também ao ato de se rebaixar, como 

se invalidasse a verticalidade aparente e aspirante que opera na relação entre as coisas. Na opo-

sição hierárquica entre “horizontal-vertical” reside grande parte do pensamento de Bataille. 

Na realidade, o par antagônico ilustrava o jogo de contradições que se dava, em suma, entre 

não saber (da experiência, do erotismo, da matéria) e razão (daquilo que ele nomeava como 

academicismo, hierarquia, forma)155. Por isso, o pensador insiste nos trabalhos de inversão, de 

rebaixamento ou de depreciação como possibilidade de romper com os sistemas de subordi-

nações156, em detrimento à “ideia por meio da qual as coisas se tornariam inteligíveis”157, a favor 

de um contato mais direto com o mundo, não mediado por um conjunto de ideias pré-estabe-

lecidas. Logo, seria essencialmente pela potência da matéria que se daria a tarefa de rebaixar. 

Assim, o pó (ou poeira) assume grande importância em sua reflexão, como metáfora tanto do 

movimento descendente quanto das coisas que pertencem ao âmbito daquilo que é rasteiro.

Denis Hollier, crítico de literatura e cultura francesas, ao revisitar os textos do filósofo francês 

153. PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Documents. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 
2018, p. 80.
154. Ibid, p. 160.
155. BOIS, Yve-Alain; KRAUSS, Rosalind. Formless: a user’s guide. Nova York: Zone Books, 1997, p. 26.
156. Como o dedão do pé em detrimento ao olho, na comparação da boca e do ânus, do animal e do ser humano 
como ser ereto, do ouro e do excremento. Cf. PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Op. cit.
157. PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.), op.cit., p. 80 (grifo nosso).
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para a revista Documents, entende que a matéria para Bataille seria: "uma exaltação do não 

cumulativo (daí a perda), da diferença a fundo perdido, sem representantes, sem futuro e sem 

reserva, sem sequência, sem descendentes, sem amanhã. A matéria se gasta integralmente, 

sem resto, sem nada deixar atrás de si mesma, nem fantasma, nem herdeiro, nem duplo. Um 

clarão – e depois a noite."158 A meu ver, o pó, por ser justamente o índice de que a matéria não 

dura, talvez seja o último limite do possível159 da matéria. 

Na instalação de Laura Vinci, dentre os diversos ensaios sobre os estados da matéria, em diá-

logo com seus modos de transformação (naturais ou artificiais), o pó parece assumir o registro 

mais atual da reflexão escultórica ensaiada pela artista, como se fosse um indício de outro tipo 

de relação possível entre arte e natureza. Naquela ocasião, o pó era matéria sendo abordada 

em sua essência, contemplando suas qualidades físicas – seu peso e sua maleabilidade –, re-

flexão que parece derivar muito dos artistas do minimalismo e pós-minimalismo160, princi-

palmente a partir das chapas de Carl Andre, como em “144 Magnesium Square” (1969). E, se 

por longos séculos, o ato de esculpir tratou de impor o desejo de forma à matéria, na tentativa 

de transformá-la em algo inerte, capaz de equilibrar-se no espaço por seu próprio volume, o 

pó nesta instalação seria o registro deste último testemunho: a forma possível da condição 

impermanente e irrevogável da matéria, que pouco se constitui como volume e tampouco é 

capaz de se pôr a prumo. 

Por fim, parece oportuno mencionar a citação de Jorge Luis Borges apropriada por Laura 

Vinci ao comentar outro de seus trabalhos161: “Nada se edifica sobre a pedra, tudo sobre a areia, 

mas nosso dever é edificar como se fosse pedra a areia…”162. Empilhamento, resistência, equi-

líbrio, representação e permanência expressavam, de maneira geral, as ações implicadas sobre 

a matéria ao longo da história da escultura ocidental, o que ressoa muito os anseios de cons-

trutividade e de formalização – tanto da matéria quanto do sujeito e de seu mundo. O desejo 

da verticalidade – alinhado com as mais diversas ambições humanas, da ordem à dominação 

– se contradizia com o enfrentamento direto com a matéria de um mundo em constante 

transformação e, no limite, em estado perpétuo de deterioração (se nos alinharmos ao pen-

samento de Bataille, compreendendo que “a matéria é definida precisamente como algo que 

não dura”163, que se recusa a permanência). Com o pó de Laura Vinci, de fato, não se esperava 

158 HOLLIER, Denis. O valor de uso do impossível. In: PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de 
(Org.). Documments. Florianópolis:  Cultura e Barbárie, 2018, p.34
159 Cf. FOUCAULT, Michel. Prefácio à transgressão. In: ______. Estética: literatura e pintura, música e cinema. 
São Paulo: Forense Universitária, 2011, p. 28. (Ditos e escritos, volume III)
160 Acerca do assunto, ver “Duplo Negativo”, especialmente a análise da obra de Carl Andre, Eva Hesse e Richard 
Serra, in: KRAUSS, Rosalind. Caminhos da escultura moderna. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 324.
161 Sobre a “Máquina do mundo”, Laura Vinci em entrevista a Guilherme Wisnik e Luísa Duarte. In: VINCI, 
Laura. Laura Vinci. São Paulo: Cosac Naify, 2014, p. 208.
162 A citação faz parte do texto “Fragmentos de um evangelho apócrifo”, presente no livro Elogio da sombra, de 
1969 (in: BORGES, Jorge Luis. Obras completas, volume II: 1952-1972. São Paulo: Globo, 1999, p. 414).
163 HOLLIER, Denis, op.cit., p.33.
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Laura Vinci,
Sem título, 2000.

Pó de mármore, 5 peças de mármore com aproxi-
madamente 60x60x40 cm cada, 2 peças maiores de 
100x100x40 cm
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edificar, ainda que, ao arranjá-lo no espaço de exposição, se corresse o risco de sublimá-lo ou 

de elevá-lo a um novo modo de aspiração monumental da pedra.

É significativo que aos poucos as obras da artista tenham começado a se desprender do plano 

do chão164 em direção ao espaço infinito, não por elementos verticais que buscassem superar 

a gravidade, mas se apropriando da própria virtude da matéria em conjunção com impul-

sos físicos que beneficiassem sua transformação: fios de cobre contorcidos em ascensão que 

ressoavam as estruturas do edifício (“Estados”, 2002); planos esvoaçantes que perturbavam o 

espaço (“Papéis Avulsos”, 2014), até se tornarem nuvens de vapor que emergem do piso, como 

em “No Ar” (2010, 2011, 2017). Em especial, a edição de 2017 operou algo singular: a nuvem de 

vapor que transbordava do chão parecia fazer levitar momentaneamente o maciço de pedra 

desenhado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, a grande viga em concreto que cobre o 

vão do MuBE165. O vapor desconstituía visualmente as quinas da arquitetura brutalista por 

alguns instantes, como se desintegrasse a rigidez de suas formas em concreto. Seria possível, 

então, pensar que, naquela ocasião, a intervenção de Laura Vinci, ao abraçar novamente os 

elementos do espaço construído, parecia atenuar as arestas da arquitetura como se quisesse 

fundi-la ao gigantesco corpo invisível do espaço, em um reencontro com a natureza, como 

em “Monalisa” – a sua própria e a de Da Vinci?

COLUNAS DE CAL

Ao pensarmos em colunas, é natural que a primeira coisa que nos venha à mente seja um vo-

lume orientado em seu eixo vertical, constituído de uma solidez suficiente para manter seu 

corpo em tal posição. Se pensadas em sua função primordial, como elemento fundamental 

de uma estrutura, nos lembramos que seu desenho está relacionado ao caminho que as forças 

das cargas de uma construção percorrem até chegar no solo. 

164 Essa leitura tem suas exceções, como também deixa de lado trabalhos que, por sua natureza, já não se vincu-
lavam ao plano horizontal do chão, mas ao plano vertical de paredes, como “Diurna” (2018), ou que se encontra-
vam suspensos, como “Clara Clara” (2006, 2011) e “Lux” (2008, 2010).
165 “Lançando partículas gasosas no ar em intervalos irregulares, sujeitas também à ação incontrolável de ventos 
e chuvas, por exemplo, a artista criou atmosferas brumosas que engolfaram a grande via-marquise de concreto 
protendido e seus dois pilares, fazendo-a levitar. Cabe lembrar que o arquiteto já se referiu algumas vezes a esse 
museu, poeticamente, como uma ‘pedra no céu’, inspirado pela tela Les Idées claires (1955), de René Magritte, em 
que uma enigmática rocha aparece flutuando no ar, como se fosse um meteorito estático, um elemento disrupti-
vo que houvesse congelado a gravidade.” (WISNIK, Guilherme. Dentro do nevoeiro. São Paulo: Ubu, 2018, p. 257.)

Laura Vinci,
No ar, 2017

Aspersores 
Museu Brasileira de Escultura 
e Ecologia, São Paulo

04.
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Deparados com as imagens das colunas de cal (Sem título, 1987) de Nuno Ramos, perguntamo-

-nos se elas suportarão o fardo aparente de se manterem de pé, pois a forma das colunas e sua 

composição material – da cal e da madeira que não se fundem –, apesar de destacarem o as-

pecto construtivo de seu volume, parecem pertencer a campos antagônicos. A exposição “Cal”, 

realizada no INAP/Funarte, no Rio de Janeiro, marca um momento chave da prática artística 

de Nuno Ramos, que até então se restringia à pintura, matriz desenvolvida em seu período na 

Casa 7166, apontando para reflexões que farão parte de toda a sua obra artística e intelectual.

A passagem de Nuno Ramos da pintura para a escultura pareceu ter sido elaborada a partir do 

diálogo com o minimalismo167, como notou Alberto Tassinari, na tentativa de se eximir do ges-

to que suas telas ainda carregavam. Em vista disso, sua investigação partiu de um “vocabulário 

tridimensional da arte”168, procurando revisitar alguns de seus paradigmas, em uma tarefa 

tautológica de realizar e nomear volumes, como se buscasse enfatizar a síntese de suas formas 

(Coluna, Monte, Vela, Leque, Um ano). A propósito, é na tensão entre matéria e signo que resi-

de um dos grandes interesses do artista, o que se observa em muitas de suas obras posteriores.

É traço do minimalismo a repetição de partes dispostas no espaço, bem como a presença de 

cada materialidade em sua condição in natura, ou seja, não manipulada. Diante disso, eram 

utilizados materiais “específicos”169 ou elementos produzidos em série, geralmente de matriz 

industrial, o que se percebe claramente nas primeiras obras de Dan Flavin, como em “The 

diagonal of May 25” (1963). Deste modo, não havia fatura do artista, reiterando o próprio modo 

de produção fabril como matriz lógica para elaboração das obras de arte, bem como se refuta-

va qualquer tentativa de atribuição de sentido, de tal modo que as obras se davam, de maneira 

geral, por um tipo de arranjo, ordenado por um raciocínio lógico, resultando em sistemas 

estruturais que tensionavam a relação entre volume e espaço – o que é patente nas obras de 

Sol Lewitt, como em “Untitled” (1982). Na série “Stacks” (“Untitled”, 1967-1968), realizada por 

Donald Judd, a relação entre cheios e vazios se dá, por analogia, de modo serial, o que atravan-

ca nossa percepção, que busca reconhecer o que conforma, de fato, esta obra. A reciprocidade 

entre o corpo do cheio e o corpo do intervalo remete ao volume virtual de um prisma, ainda 

que o sólido não se constitua como um todo, tampouco se apoie no chão, visto que, para que 

haja tal correspondência, os sólidos suspensos estão fixados sobre a parede do ambiente de 

166 Fundado no início dos anos 1980, na companhia de Carlito Carvalhosa, Fábio Miguez, Paulo Monteiro e 
Rodrigo Andrade, o ateliê voltava-se à pintura, principalmente por meio da tinta sobre papel Kraft, em uma 
investigação com traços neoexpressionistas.
167 Cf. TASSINARI, Alberto. Gestar, justapor, aludir, duplicar. In: ______ (Org.). Nuno Ramos. São Paulo: Cobo-
gó, 2011, p. 19.
168 BANDEIRA, João. Nuno Ramos – cal 87. São Paulo: Centro Universitário Maria Antonia da USP, 2013.
169 “Os materiais variam enormemente e são simplesmente materiais – fórmica, alumínio, lâmina de aço, 
acrílico, bronze, latão e assim por diante. Eles são específicos. Se usados diretamente, são ainda mais específicos” 
(JUDD, Donald. Objetos específicos. In: COTRIM, Cecília; FERREIRA, Glória [Org.]. Escritos de artistas: anos 
60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 2009, p. 104).

Nuno Ramos,
Cal 87, 1987

Madeira e cal.
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exposição, o que garante que o corpo vazio seja conformado por um mesmo intervalo, desti-

tuído de matéria visível. Ao se constituir por volumes sobrepostos, o arranjo parece insinuar, 

inclusive, a própria ideia de empilhamento, o que não se realiza pelo espaço que lhe invade. 

Embora não faça referência direta à obra de Donald Judd, as colunas de Nuno Ramos pare-

cem ensaiar, à sua maneira, o empilhamento e a repetição de suas partes, devolvendo a elas, 

ainda que precariamente, sua constituição enquanto volumes corpóreos. Ademais, retomam 

seu peso ao se encontrarem apoiadas sobre o chão, soltas no espaço. Sendo assim, é preciso 

salientar que Nuno Ramos parece dialogar mais com os artistas denominados como pós-mi-

nimalistas, em reação direta aos propósitos de seus precursores, do que com o próprio mini-

malismo em si170, pois, em contraposição ao aspecto, sobretudo, visual e espacial dos trabalhos 

minimalistas, artistas como Richard Serra e Eva Hesse procuraram retomar a reflexão sobre 

o volume em seu sentido tradicional na história da escultura, bem como o aspecto físico e 

corpóreo deste modo de prática artística. 

O empilhamento entrelaçado dos elementos em madeira das colunas de Nuno Ramos pos-

sibilita a verticalidade esperada às colunas, ou seja, a repetição das partes é o que concebe 

virtualmente sua forma, semelhante à maneira das colunas de Donald Judd ou à de “Timber 

Piece” (1964-1970), de Carl Andre. Entretanto, a cal preenche o vazio entre as peças, conferin-

do corpo, ainda que de modo inconsistente, ao volume ensaiado por sua estrutura. Tanto na 

relação entre madeira e cal, quanto na relação entre cheio e vazio, reside o impasse de uma 

junção que não chega a se unir por completo, tampouco mantém uma clara separação entre 

suas partes. Diante disso, seu esforço de formalização não parece estar em vias de se realizar, 

mas em vias de se desfazer, como se, controversamente, se recusasse a tomar a forma e a soli-

dez de uma coluna tradicional. 

Naquela ocasião, os materiais escolhidos por Nuno Ramos eram mais comuns à construção 

civil do que ao campo da arte, embora muitos artistas já houvessem trabalhado com mate-

riais similares no Brasil. Ainda que não haja indício da fatura do artista na obra, a alusão à 

construção parece se referir ao próprio modo de produção deste campo, particularmente a 

seus métodos artesanais. À vista disto, o arranjo formal das colunas parece remeter mais a 

uma prática manual, enfatizada também por sua escala, do que a uma produção mecanizada, 

170 Cf. NAVES, Rodrigo. Em pó. In: RAMOS, Nuno. Nuno Ramos. São Paulo: Ática, 1997, p. 185.
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MAL CONSTRUÍDO

Em relação a uma ideia de construção, Robert Morris contrapôs aquilo que ele definia como 

“antiforma” – a possibilidade de se pensar o objeto de arte a partir de outros processos que não 

os dos imperativos da forma. Em seu texto “Anti-form”172 (1968), o artista norte-americano – 

que também foi vinculado ao minimalismo, apesar de sua resistência – disputa os propósitos 

da arte naquele momento, debatendo as próprias ideias da vertente à qual foi associado. Re-

conhece, a partir da lógica da construção173, que a ideia de forma foi sendo relacionada a uma 

ideia de ordem ao longo da história, como um meio de se solucionar problemas, e que esta 

premissa prevalecia, até aquele momento, não só na reflexão arquitetônica, mas também no 

pensamento da arte. Robert Morris considerava que as formas predominantes possuíam uma 

espécie de autossuficiência, pois estavam diretamente relacionadas àquilo que ele chamou 

de “well-built”174 ou “bem-construído”. Isto é, “well-built” seria aquilo construído do “modo 

mais simples e razoável”, o que era conquistado principalmente por formatos geométricos e 

por materiais mais rígidos, capazes de se manter naquela condição. Nesse sentido, a forma do 

contrapondo-se à ambição ao caráter industrial e atemporal característico tanto das obras do 

minimalismo quanto de vertentes construtivistas, como o concretismo que se instaurou no 

Brasil nos anos 1950 ou mesmo da própria arquitetura moderna brasileira. Ademais, a presen-

ça corpórea das colunas de Nuno Ramos reflete muito mais sua condição de algo fadado ao 

seu esfacelamento do que à solidez e à permanência que seu signo enquanto elemento estru-

tural procurava realizar, em poderoso diálogo com noções mais abstratas acerca dos processos 

de formalização, especialmente no Brasil – entrelaçados inevitavelmente à ideia de moderno 

–, que fomentaram e fomentam nossa reflexão cultural até hoje 171.

171 “Para as gerações nascidas no Brasil após 1950, Brasília é uma imagem do país mais forte do que a Amazônia. 
É figura de uma cultura ‘condenada ao moderno’, segundo a expressão do próprio Pedrosa, e ao mesmo tempo de 
um modernismo condenado ao envelhecimento precoce” (MAMMÌ, Lorenzo. Noites brancas. In: RAMOS, Nuno. 
Noites brancas. Curitiba: Casa da Imagem, 1999, p. 17).
172 Publicado na revista ArtForum, em abril de 1968, e no livro MORRIS, Robert. Continuous project altered 
daily: the writings of Robert Morris. Cambrigde: MIT Press, 1993, p. 255.
173 Curiosamente, os materiais de construção como toras e blocos de madeira, peças em concreto e chapas de aço 
marcaram uma das mais controversas exposições do artista, como nota a crítica de arte Julia Bryan-Wilson. Em 
1970, a mostra “Robert Morris: Recent Works”, no Whitney Museum, contava apenas com poucas obras e duas 
instalações site specific em que o artista dispôs grandes elementos da construção no interior da sala de exposição, 
organizados aleatoriamente, como se estivessem a ponto de desabar. Cf. BRYAN-WILSON, Julia. Hard hats and 
art strikes: Robert Morris in 1970. The Art Bulletin, Nova York, v. 89, n. 2, jun. 2007, p. 333-359.
174 MORRIS, Robert. Continuous project altered daily: the writings of Robert Morris. Cambrigde: MIT Press, 
1993, p. 255.

“bem-construído” seria, para Morris, o reflexo de um pensamento baseado na racionalidade 

e no caráter estrutural, o que resultava na imposição de uma ordem sobre a matéria. Ou seja, 

para o artista, ao se privilegiar uma forma determinante sobre uma materialidade específica, 

furtava-se tanto das características do processo de formalização em si – do trabalho empre-

gado – quanto das peculiaridades físicas da matéria, ambas fatores de extremo interesse em 

sua obra.

Acerca dessa reflexão, a obra de Jackson Pollock era um tipo de paradigma da “antiforma” tal 

qual Robert Morris defendia, pois, para o artista norte-americano, o pintor do expressionis-

mo abstrato reformulou seu fazer artístico, repensando a relação entre a maneira de utilizar 

seus instrumentos e o modo de trabalhar a matéria, sem que partisse de premissas de ordem 

abstrata ou racional. Além disso, as pinturas de Pollock seriam capazes de revelar a especifi-

cidade da matéria, ao estabelecerem o embate entre o caráter fluido da tinta com o plano de 

absorção da tela, em que a força física da gravidade não permite que se imponha o controle da 

forma sobre a matéria. 

Segundo Rosalind Krauss, Morris acreditava que a forma tinha o caráter primordialmente 

vertical “porque pode resistir à gravidade”175, o que levou o artista a preferir materiais maleá-

veis, como o feltro, que se comportavam como se estivessem a ponto de se diluir. Pendurados 

sobre a parede, salientavam a força gravitacional que se revelava, desfazendo qualquer inten-

ção de arranjo ideal. E, como havia muito bem observado nas obras de Pollock, em “Untitled” 

(apelidado por Morris de “tangles”, 1967-1968), a horizontalidade se impunha sobre o eixo 

vertical, o que se fazia transparecer nos intervalos das faixas de feltro que se derramavam so-

bre o chão. A condição física do material reiterava a indeterminação de seu arranjo, não mais 

definido por uma ordenação ou por uma forma pré-concebida. À vista disso, para Morris, em 

contraposição ao “bem-construído”, a “antiforma” se realizaria pela relação entre gravidade 

e matéria, em detrimento da ordem e do espaço – pressupostos, por exemplo, das obras de 

Donald Judd. A incapacidade de se manter como algo ereto e rígido marca as esculturas em 

feltro de Robert Morris, especialmente suas primeiras versões, em que o excesso de faixas 

emaranhadas denota um aspecto mais caótico e indeterminado à sua configuração. 

Certamente, o embate com a noção de construção e produção industrial possibilitou aos ar-

175 KRAUSS, Rosalind. Horizontality. In: BOIS, Yve-Alain; ______. Formless: a user’s guide. Nova York: Zone 
Books, 1997, p. 97.
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tistas do pós-minimalismo realizarem uma crítica contundente aos seus antecessores, bem 

como impulsionou novas perspectivas para se enfrentar a necessidade, inerente à nossa ex-

periência de mundo, de outros modos de formalização da matéria que ultrapassassem as ma-

trizes racional e lógica. A meu ver, o caráter construtivo das colunas de cal de Nuno Ramos 

parece se colocar entre a “antiforma” e o “bem-construído” definidos por Robert Morris – a 

propósito, interpretações que parecem pertinentes até hoje –, pois, ainda que tivesse tentado 

conquistar a forma pura e vertical de um prisma, não se realizou nos termos do bem acabado, 

geométrico, muito menos rígido. Apesar de utilizar a lógica ordenadora do empilhamento 

das peças de madeira e de tentar submeter a cal à forma de uma coluna, impondo-se contra 

as leis da gravidade, a condição física do pó não se subordina por completo à forma. O aspecto 

precário de sua configuração, enfatizado por seu caráter material, distancia-se de algo bem 

construído e tampouco parece antiformal, nos termos do artista norte-americano. 

A lógica do empilhamento da madeira, nesta instalação de Nuno Ramos, guarda algum res-

quício de ordenação, que é capaz de coexistir com a indeterminação inerente à cal enquanto 

pó. A tensão entre tais condições paradoxais enfatiza a controversa relação recíproca entre 

suas partes: sem a madeira, a cal seria pura indeterminação; sem a cal, a madeira seria pura 

ordenação – como se, de algum modo, dentro de uma lógica da racionalidade houvesse uma 

possibilidade de desordem, de imprevisibilidade. A relação frouxa entre elas não enrijece a 

forma que se propuseram realizar, muito menos liberta sua matéria da imposição a ela esta-

belecida. Mais do que antiformais, as colunas de Nuno Ramos parecem mal construídas. Não 

no sentido de terem sido mal executadas, mas no sentido de prejudicar a noção edificante de 

construção. Tal diferença parece fundamental acerca da discussão ensaiada até aqui, pois o 

aspecto da precariedade, da dissolução ou da desintegração, nos processos da arte destacados 

neste recorte, não deve ser entendido no sentido de uma estética dos materiais instáveis ou 

de resultados informes, mas no da contraposição a uma resolução estruturada e racionalizada 

de mundo, o que habitualmente se traduz na própria tarefa de construir.

LIÇÕES DE GEOLOGIA

Torsos e monumentos se ergueram ao longo da história, impondo-se no espaço e na paisa-

gem, reivindicando suas dimensões simbólicas e memoriais. Essa tradição empenhou-se, por 

muito tempo, em conquistar a verticalidade, submetendo a matéria a este estigma. Como 

dito anteriormente, a correspondência entre materiais rígidos e formas determinantes con-

dizia com os propósitos de representação e de permanência que tais realizações procuravam 

atingir. Dada a condição de se submeter aos desejos de forma, a pedra – principalmente o 

mármore – tornou-se um dos principais meios de perpetuação de formas ao longo da história 

da escultura ocidental. Representações de corpos, figuras e objetos foram extraídas de grandes 

peças maciças sem que deixassem revelar a dificuldade de sua realização. Não é por acaso que 

a arte moderna ocidental tenha estabelecido um diálogo crítico com estas proposições. Em 

linhas gerais, de Constantin Brancusi a Carl Andre, o tema do volume e da verticalidade na 

reflexão escultórica foi levado à exaustão: da repetição de uma forma que se ergue pelo empi-

lhamento até o completo rebaixamento do volume que se dava, controversamente, por uma 

superfície planar sobre o chão. 

No texto “Em pó”, ao se aproximar dos trabalhos de cal de Nuno Ramos, Rodrigo Naves nos 

alerta para outra dimensão do embate entre forma e matéria que, de certo modo, estabelece 

uma releitura crítica do tipo de ação que envolveu a realização de esculturas e monumentos 

ao longo da história e de como este tipo de afirmação pela forma foi levado a uma espécie de 

impasse, pois, ao se deparar com outras condições da matéria, que em sua natureza informe 

pouco se deixam capturar, o esforço de formalização – do mundo ao sujeito –, pautado pela 

predominância de um pensamento racional, se viu diante de um dilema. O anseio pela es-

truturação, que dialoga com a tradição da ideia de monumento e da permanência de figuras 

humanas, parece, nas colunas de Nuno Ramos, de certa maneira, o testemunho da resistência 

do mundo e do sujeito em tomar forma, uma vez que a persistência da madeira, que tenta 

conferir forma ao volume tipicamente informe da cal, só se revela por seu fracasso. De outro 

modo, “a trama da madeira é a teatralização deste drama”176, como disse Rodrigo Naves.

176 NAVES, Rodrigo. Em pó. In: RAMOS, Nuno. Nuno Ramos. São Paulo: Ática, 1997, p. 185.
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Posto isto, é notável como esse escancaramento de relações só se dá por um arranjo despro-

vido de superfície. Destituídas de epiderme177, as colunas parecem estar em contato direto 

com o mundo, descobertas dos véus – físicos ou ideais – que nos mantêm, de algum modo, 

separados de uma interação franca com as coisas. Visto deste modo, a presença da cal tem um 

papel problemático.

Se retomado o preceito estrutural básico de uma coluna, que funciona por compressão, depa-

ra-se com a incoerência da presença da cal, já que ela se recusa a se submeter a pressão, que a 

compactaria em solidez. Por outro lado, já foi dito aqui que a cal confere alguma substância 

à virtualidade que o empilhamento da madeira realiza, na tentativa de assumirem a volu-

metria de um prisma. Sendo assim, poder-se-ia concluir que os barrotes de madeira se com-

portam como um tipo de estrutura que contém a cal. No entanto, a tradicional relação entre 

continente e conteúdo, aplicada a este contexto, parece, de certo modo, embaralhada. Aliás, 

é a impossibilidade de solidarização entre suas partes (ou materialidades) que nos leva a essa 

falsa noção de continente-conteúdo, como um instrumento de compreensão. 

Há alguma reciprocidade entre cal e madeira, para além das já pontuadas, o que inverte a 

todo momento o que seria o receptáculo e o que seria sua substância. Impossível de serem 

separados, impossível de serem unidos. A madeira registra sua forma sobre a matéria da cal, 

enquanto esta, por sua vez, recobre os barrotes com uma fina camada de poeira que torna 

suas partes indiferentes. A esta aderência, soma-se o caráter ambíguo da cal que, ao passo que 

cobre e confere massa às colunas, parece torná-las intangíveis178, o que, no limite, seria o mes-

mo que torná-las incorpóreas, pois tão frágil é sua configuração, que, se tocadas ou expostas 

ao tempo, as colunas de Nuno Ramos logo se desmanchariam, solúveis até sua ossatura. É 

como se estivessem desnudas diante do mundo, já que, de fato, aquilo que parece protegê-las 

é exatamente a sua própria substância. “Matéria abraçando matéria”179, despidas da forma que 

as conteria – ou, como diria Bataille, “estranha às aspirações ideais humanas”, “se recusa a se 

deixar reduzir às grandes máquinas ontológicas que resultam dessas aspirações”180. Tanto para 

o filósofo quanto para o artista, a matéria parece guardar em si uma resistência que não se 

permite subjugar, e que é, antes de tudo, “a negação obstinada do idealismo”181. 

É manifesto na obra de Nuno Ramos o interesse por “arrancar a pele das coisas”182, não apenas 

177. MAMMÌ, Lorenzo. Nuno Ramos. In: RAMOS, Nuno. Nuno Ramos. São Paulo: Ática, 1997, p. 189.
178. Ibid., p. 189.
179 RAMOS, Nuno. Lições de geologia. In: ______. O pão do corvo. São Paulo: Editora 34, 2001, p. 5.
180 PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Documents. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 
2018, p. 161.
181 Ibid, p. 154.
182 RAMOS, Nuno. Cujo. São Paulo: Editora 34, 1993, p. 29.
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na busca por um sentido estético mais próximo de um contato real com alguma espécie de 

interioridade, mas também como o próprio método investigativo de sua prática artística, o 

que parece desaguar em duas condições de um mesmo mundo: por um lado, parecemos es-

cavar infinitamente esse mundo que se esconde de nós, camuflado pela “agregação infindável 

da Gravidade, da massa caindo sobre a massa”183, ao passo que nos percebemos moles, infor-

mes, fragmentários, tão frágeis quanto a matéria crua que ao mesmo mundo cobre. Afinal, 

como em suas colunas e em tantas outras de suas obras, é essa camada tênue da pele que é ao 

mesmo tempo superfície de contato e substância, como um interstício contaminado que não 

permite que as coisas se unam, muito menos se separem.

“A pele do mundo cai. Depois de muitas peles, o próprio conteúdo cai. Depois o caído cai. 

Até a aniquilação.”184 Não é por acaso que suas obras revelam sua potência no ponto exato de 

sua transformação – derretem, quebram, encalham, inundam, se desfazem, caem. Inevitavel-

mente, tendem à sua degradação e ao seu fracasso, sucumbindo ao tempo e à gravidade. “Não 

vá se partir ao ficar de pé”185, Nuno Ramos bem que nos alertou.

RECONSTRUÇÃO

Uma série de imagens nos permite perceber como Brígida Baltar ergueu aos poucos a torre 

de tijolos que a abrigaria em seu interior. Com os tijolos de sua própria casa-ateliê, localizada 

em Botafogo, Rio de Janeiro, a artista construiu um novo espaço de estar, um “espaço-torre”, 

à medida de seu corpo, como um “templo, beco, caverna, alto-da-montanha, meio-do-deser-

to”186. “Torre” (1996) é uma das obras que a artista realizou e registrou, dentre os experimentos 

que fez em sua casa durante cerca de uma década, nos anos 1990. 

Como um estranho laboratório-lar, Brígida Baltar cultivou seu espaço de morar e seu espaço 

de criar, mantendo, em parte, tijolos expostos, vigas aparentes, vãos sem janelas, cobertura 

183 RAMOS, Nuno. Lições de geologia. In: ______. O pão do corvo. São Paulo: Editora 34, 2001, p. 5.
184 RAMOS, Nuno. Op. cit., 1993, p. 59.
185 RAMOS, Nuno. Ele canta. In: ______. Op. cit., 2001, p.10.
186 Brígida Baltar em entrevista a Regina Melim, em 9 de dezembro de 2019. Texto gentilmente cedido pela 
artista.

sem forro, junto de prateleiras repletas de diferentes vidros, amostras de substâncias, dese-

nhos, pequenos experimentos. Em meio a isso, a presença de plantas, sofás, almofadas era 

o indício de um espaço habitado. Nesse pequeno mundo a ser percebido, as sutis transfor-

mações da matéria e do tempo poderiam ser registradas, coletadas, estudadas e reelaboradas, 

dado o olhar muito singular e sensível da artista. A convivência entre o ateliê e a casa se 

amalgamava à existência de uma natureza circunspecta, que não se encontrava intocável ou 

afastada do cotidiano, mas que se revelava discretamente no musgo que crescia sobre as pa-

redes, nas gotículas que se acumulavam sobre o telhado, no pó que se desprendia dos tijolos. 

Era como se tudo ali estivesse, de algum modo, vivo e pulsante.

Apesar do novo espaço a ser conformado pela torre em seu quintal, o uso dos tijolos de barro 

de sua própria casa nos informava que algo ali não estava sendo criado, mas reelaborado. Afi-

nal, era como se a própria matéria da casa-ateliê pudesse ser rearranjada, para conceber novas 

possibilidades espaciais para abrigar o seu corpo. Tal dinâmica parecia dialogar com os ciclos 

da natureza, como os de origem e de decomposição, na dependência mútua entre eles. Na 

verdade, se observarmos a própria origem dos tijolos, compreendemos a analogia do processo 

por metonímia, da parte pelo todo: a terra havia se transformado em tijolo, o qual, empilhado, 

havia constituído o abrigo, que se reelaboraria em outros abrigos até que, em seu desgaste, 

retornaria em pó o barro à terra, tornando-o disponível novamente para a transformação187.

Ao erguer sua torre, Brígida Baltar empilhou os tijolos em uma regra circular e intercalada, de 

modo que entre eles restassem vazios, o que impossibilitava a total separação entre um dentro 

e um fora. Irregulares – e assim apropriados pela artista –, os tijolos revelavam as marcas do 

tempo, os vestígios de sua aplicação anterior e do desbaste de sua remoção, inaugurando um 

novo momento em seu ciclo. Simplesmente empilhados, permitiam novas configurações. 

Expostos ao tempo, tendiam a seu desaparecimento ou a uma nova forma de vida, como o 

musgo que lentamente se instalava sobre sua superfície. 

Este tipo de relação tênue entre algum esforço de estruturação e a possibilidade de existência 

de algo indeterminado estabelece contato direto com a obra de grandes artistas brasileiros, 

como Lygia Clark e Hélio Oiticica188. Notoriamente, em ambos, esse tipo de prática também 

engendrou espaços ou instalações diretamente relacionados à ideia de abrigo, como dispositi-

187 “E esta possibilidade de transformação da matéria bruta, estrutural como o tijolo, em algo tão maleável, pas-
sou a me interessar. […] Do rígido ao imaterial. Desconstruir para virar outra coisa” – Brígida Baltar em entrevista 
a Regina Melim, em 9 de dezembro de 2019. Texto gentilmente cedido pela artista.
188 Inclusive Tunga, por outras aproximações que não serão elaboradas neste texto.
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vos sensoriais que constituíam uma experiência reiteradamente estética de estar no mundo189. 

Em “A casa é o corpo” (1968), de Lygia Clark, atravessar a instalação simulava a sensação de sair 

de um útero e nascer. Em “Ninhos” (1969), de Hélio Oiticica, pequenas células constituíam 

espaços propulsores para a gestação de novas formas de comunidade ou de um próprio mun-

do interior. Ao observar os trabalhos em tijolo de Brígida Baltar, Guy Brett nota a semelhança 

entre a “Torre” da artista e um dos últimos trabalhos de Oiticica, o “Ready-constructible n. 1” 

(1978)190, ainda que a primeira se dê como uma “habitação metafórica”, e o segundo, como um 

“esqueleto de pensamento”. 

Uma estrutura conformada por tijolos contestava a famosa noção de ready-made de Marcel 

Duchamp. O “Ready-constructible n. 1” de Hélio Oiticica toma a ideia de objeto “pronto” ou 

“acabado” do artista francês e a insere junto a uma lógica aberta para a indeterminação. Ao 

se apropriar dos blocos como unidades definidas e modulares, Oiticica transforma a ideia de 

acabado em uma parte de algo que permanecerá sempre inacabado em sua configuração, ou 

seja, embora os tijolos possam ser apropriados como são, sem que sofressem qualquer trans-

formação em sua conformação, ou à maneira de Duchamp, ao assumirem seu caráter “cons-

trutivo”, são capazes de realizar “estruturas determinadas do exercício do indeterminado”191 ou 

o “não determinado e precisamente estruturado”192. 

Este READY-CONSTRUCTIBLE N. 1

é o exercício meu extremo entre

o READY e o INACABADO:

estrutura

determinada sem começo-meio-fim […]193

Neste ponto, é importante salientar o caráter filosófico dessa obra, o que é enfatizado pelas 

notas que acompanharam este trabalho, revelando a nós que a reflexão de Hélio Oiticica se 

aproxima da noção de construção – da transformação da matéria em edifícios –, amplian-

do-a como modelo para novos modos de constituição de pensamento. Entretanto, para ele, 

o caráter construtivo era justamente aquilo que garantia uma estrutura aberta, o que tra-

189 BRETT, Guy. Topofilia. In: BALTAR, Brígida; LUCAS, Annabel; FIRSTSITE (Org.). Brígida Baltar: brick works. 
Manchester: Cornerhouse Publications, 2006, p. 63.
190 Cf. ibid., p. 60.
191 OITICICA, Hélio. Anotações sobre o Ready-constructible, 1978. In: ITAÚ CULTURAL. Programa Hélio Oitici-
ca. Disponível em:
<http://legacy.icnetworks.org/extranet/enciclopedia/ho/detalhe/docs/dsp_imagem.cfm?name=normal-
se/0088.78p03-274.gif>. Acesso em: 19 abr. 2021. (Grifo do autor.)
192 BRETT, Guy, op.cit., p.63
193 OITICICA, Hélio. Op. cit. Disponível em: <http://legacy.icnetworks.org/extranet/enciclopedia/ho/detalhe/
docs/dsp_imagem.cfm?name=normalse/0088.78p02-274.gif>. Acesso em: 19 abr. 2021. (Grifo do autor.)
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dicionalmente se contrapõe ao caráter permanente comum às construções. Diante disso, a 

escolha dos tijolos vazados corrobora com a ideia de abertura, intercalando cheios e vazios e 

indeterminando dentro e fora. Inclusive, empilhados como uma torre ou como um edifício 

modular parecem configurar uma espécie de maquete ou modelo de pensamento. Como se 

não bastasse a complexidade desta reflexão entre estrutura e inacabado, Oiticica aponta ainda 

para o estado informe da matéria e para a condição cíclica da proposta que sugere, ao instalar 

seu “modelo” sobre uma caixa de terra, da mesma “terra-matéria” que deu origem aos tijolos 

e que a ela retornarão:

O READY-CONSTRUCTIBLE N. 1

q funda espaço

se ergue num terreno

(mini-maxi terreno já q

é algo sem escala)

barrento como se fora algo

moldado todo da mesma massa: como

se fora (e o é) algo indeterminado

não se sabendo onde começa

(ou por onde se começa)

o sólido e o arenoso

e quem sabe o q

poderia vir a ser

lama-líquida!194

Como notado por Guy Brett e admitido pela própria artista195, algo da reflexão de Oiticica pare-

ce ecoar nos trabalhos desenvolvidos por Brígida Baltar em sua casa-ateliê, principalmente na 

“Torre”. É evidente que há alguns distanciamentos nos modos de abordagem e de princípios, 

ou naquilo que motivou suas ações; e, a esta altura, é importante também ressaltar o caráter 

propositivo e ativo enquanto premissa fundamental destes trabalhos – ou, como pensava Oiti-

194 OITICICA, Hélio. Anotações sobre o Ready-constructible, 1978. In: ITAÚ CULTURAL. Programa Hélio Oitici-
ca. Disponível em: 
<http://legacy.icnetworks.org/extranet/enciclopedia/ho/detalhe/docs/dsp_imagem.cfm?name=normal-
se/0088.78p04-274.gif>. Acesso em: 19 abr. 2021. (Grifos do autor.)
195 Brígida Baltar em entrevista a Regina Melim, em 9 de dezembro de 2019. Texto gentilmente cedido pela 
artista.
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cica, “um exercício na concreção do não concluído”196. Ao observarmos as fotografias da obra-

-ação “Torre”, supomos o ato de desconstrução pelo estado dos tijolos de barro a serem reapli-

cados na reconstrução de um novo espaço. Acompanhamos a torre ascender a cada imagem, 

até sua concreção temporária, já que observamos a artista se abrigar em seu interior e porque, 

de lá, só sairia se desconstruísse aquilo que construiu (apesar de jamais sabermos como isto se 

deu). Para além do aparente abrigo temporário, a própria especificidade do tijolo, que constitui 

o volume, é também parte deste ciclo que retém a matéria em forma, embora se saiba que a 

forma sucumbirá novamente ao estado de matéria, em sucessivos processos de transformação. 

Deste modo, a artista parece ressaltar (com grande influência de Oiticica) que o tijolo guarda 

em si desde o caráter estrutural que configura as paredes de uma casa até o caráter informe do 

barro que o constitui e, ainda, o do pó que dele se desprende e se espalha incontrolavelmente 

pelos interstícios. Sem realizar grandes intervenções que impactariam nesta dinâmica, man-

tendo-se atenta à escala do corpo ou mesmo à escala destes processos, Brígida Baltar se insere 

no interior destes ciclos de transformação – naturais e artificiais –, no intuito de conceber 

novos modos de alterar realidades já instauradas197. Realiza, desta maneira, ações quase si-

lenciosas, sem que para isso precisasse transformar “não determinado” em “determinado” 

ou simples abrigos em fortalezas, percebendo outros meios de se colocar em relação com o 

mundo. Para além disso, esta série de trabalhos, realizados em sua casa, em Botafogo, parece 

sugerir possíveis pactos entre dimensões mais subjetivas, como racionais e instintivas, que 

coabitam nossa natureza humana.

196 BRETT, Guy. Topofilia. In: BALTAR, Brígida; LUCAS, Annabel; FIRSTSITE (org.). Brígida Baltar: brick works. 
Manchester: Cornerhouse Publications, 2006, p. 63.
197 “Uma vez imaginei casas como plantas. Eu pensava nas tentativas que existem por aí de voltar a fazer as casas 
com o barro cru. É como se elas pudessem voltar a ser terra novamente desta maneira. São casas vivas, como 
plantas, que nascem e morrem” – Brígida Baltar em entrevista a Márcio Doctors. In: DOCTORS, Márcio. Passa-
gem secreta. São Paulo: Circuito, 2010, p. 5.

ABRIGO

Em outra ação em sua casa-ateliê, Brígida Baltar decide procurar por outros modos de habitar 

o espaço, investigando as entranhas de seu microcosmos. Intitulada “Abrigo” (1996), a artista 

desconstrói parte de uma parede para construir uma nova possibilidade de se instalar em seu 

mundo, em operação inversa à da realização da “Torre”. Para isso, Brígida Baltar desenha o 

perfil de seu corpo sobre uma das paredes e retira matéria, restringindo-se cuidadosamen-

te a este registro, como se pudesse remover parte da substância que constitui a construção, 

sem romper o limite que define suas partições. Escava a parede, entre tijolos e argamassa, 

como quem escava o solo. É no entremeio deste limite espesso que a artista constrói seu novo 

abrigo, como se fosse possível amalgamar seu corpo ao corpo de sua casa, em uma estranha 

relação continente-conteúdo, habitando uma espécie de interior impossível. Para Ricardo 

Basbaum, crítico de arte que acompanhou grande parte dos trabalhos da artista, era como se 

Brígida Baltar pudesse se instalar exatamente na borda, “na linha de fronteira, no limite entre 

os lados de dentro e de fora”198. 

Parece haver, nesta ação, algum tipo de correlação entre a matéria do corpo e a matéria da 

parede de tijolo, entre carne e barro, já que o último cede lugar ao corpo da artista, como se 

se fizesse “corpo-tijolo”199 a preencher o vazio constituído como abrigo. Além de à medida do 

corpo, a lacuna de matéria também parece se remeter a uma ferida aberta, à escala da casa. No 

fim da ação, o vazio denota o rastro de um corpo que ali não mais habita ou de uma matéria 

que, ao se ausentar, expôs suas entranhas à domesticidade da casa, bem como poderia ter-se 

feito prospecção dissecante do laboratório-ateliê. Na observação atenta da artista à minúcia 

dos ciclos que se fazem e refazem, o hiato sobre o volume da parede poderia também se abrir a 

uma nova possibilidade, como um molde a dar forma a matérias informes em novos contor-

nos200, remetendo ao processo do barro que se enrijece em tijolo. É notável a aproximação que 

Brígida Baltar estabelece entre os processos que conferem forma à arquitetura e aqueles que 

dão forma ao sujeito, ambos percebidos como matéria viva, instável e sensível. Para a curado-

ra argentina Lara Marmor201, Brígida Baltar parece entender como equivalentes a arquitetura 

198 BASBAUM, Ricardo. Em casa. S/l: s/d. Texto gentilmente cedido pela artista.
199 LAGNADO, Lisette. Fabular é preciso. S/l: s/d. Texto gentilmente cedido pela artista.
200 Ver obra “Silhuetas”, também realizada por Brígida Baltar em 1997.
201 Ao realizar uma leitura sobre a obra da artista para exposição que organizou em Buenos Aires, 2007. Cf. 
MARMOR, Laura. Brígida Baltar en Buenos Aires. S/l: s/d. Texto gentilmente cedido pela artista.
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construída e a arquitetura do corpo e do sujeito.

À vista disso, a relação entre corpo e abrigo permeia parte da obra da artista, em uma corres-

pondência que sempre se dá por algum gesto de construção. Na obra-vídeo “Maria farinha 

Ghost crab” (2004), a atriz Lorena da Silva encena a personificação de um caranguejo, maria-

-farinha ou caranguejo-fantasma, conhecido por sua característica fugidia, a correr e cavar 

seus abrigos incessantemente. “O que tanto há a ser explorado, Maria-farinha, tu que abres 

com as pinças mil tocas por dia, removendo para atrás a areia do caminho?”202 O filme gravado 

em 16mm tenta capturar os movimentos intempestivos da mulher que revolve descontro-

ladamente a areia, matéria desagregada da qual se constitui sua típica morada, aquela que 

permite a ela desaparecer da vista de que parece tanto fugir. Quando finalmente a conquista, 

permite-se habitar o sonho, controversamente próximo e distante, de estar em alto mar. O 

entrelaçamento entre mulher, bicho, abrigo e sonho, em “Maria farinha Ghost crab”, parece 

embaralhar os processos que dariam forma a estes nomes que reconhecemos como catego-

rias. Insinua-se, então, algum tipo de simbiose entre mulher e animal, entre corpo e abrigo, 

entre projeto e sonho, no esforço antagônico de construção e desconstrução, que resulta em 

limites pouco reconhecíveis. 

De volta à sua casa-ateliê, deparamo-nos com a matéria desprendida da construção, recolhida 

dos processos de desmantelamento. O tijolo retirado da parede aos poucos se transformou em 

pó, de matéria estrutural à matéria maleável203, conforme a própria artista constatou. O pó que 

seria aquilo que restou de algo rígido, como se fosse o indício de um passado, torna-se potên-

cia propositiva ao conferir matéria a novos projetos ou utopias possíveis204, como denominou 

a crítica de arte Luísa Duarte. Em “Utopias e devaneios” (2005), o pó de tijolo se reconstruiu 

em livro, atribuindo substância à virtualidade das palavras, como se pudesse também “abri-

gar futuros devaneios de linguagem”205. Em outros momentos, o pó toma forma novamente, 

nesta ocasião em microtijolos (“Um céu entre paredes”, 2006), para que pudesse reparar os aca-

nhados danos do tempo causado às construções, inserindo-se nas frestas de pisos desgastados 

como “miniparquês”206, recuperando um pouco de sua memória primeira de pertencer ao solo. 

Em “Paisagem vermelha” (2006) e “Floresta vermelha” (2006), o pó de tijolo, levemente de-

positado sobre paredes, transforma-se em desenhos que nos permitem vislumbrar paisagens 

202 LAGNADO, Lisette. Fabular é preciso. S/l: s/d. Texto gentilmente cedido pela artista.
203 Brígida Baltar em entrevista a Regina Melim, em 9 de dezembro de 2019. Texto gentilmente cedido pela 
artista.
204 DUARTE, Luísa. Utopias possíveis. In: BALTAR, Brígida; LUCAS, Annabel; FIRSTSITE (Org.). Brígida Baltar: 
brick works. Manchester: Cornerhouse Publications, 2006, p. 68.
205 Ibid., p. 66.
206 Ver obra “Miniparquê” (2007).
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oníricas na fragilidade da substância que os constitui. A propósito, a alusão ao deserto e à 

floresta, representados nesta série, parece contradizer substancialmente a porção rala de ma-

téria que os desenhos carregam, já que desertos são grandes acúmulos de matéria desgarrada 

e que florestas nos parecem o lugar da pura densidade de matéria orgânica, notado também 

por Luísa Duarte. Afinal, ao materializar imagens de outras existências possíveis, é traço da 

poética de Brígida Baltar que tamanhas realizações só possam ser constituídas na imperma-

nência e na leveza de uma matéria como o pó, em gestos mínimos que habitam estes “ciclos 

de construção e desconstrução”207. 

Como notou Agnaldo Farias, ao observar as “coletas” da artista, "não há nostalgia neste proje-

to, não há evocação de um mundo perdido. Ao contrário, neblina, clorofila e orvalho teimam 

em existir e, além de predicados discretos, são uma exalação comum a todo o mundo orgâni-

co. E interessam por isso, porque são triviais, nem magníficos nem tampouco eloquentes."208 

A “neblina, clorofila e orvalho” eu acrescentaria, em sua aparente neutralidade insignificante, 

o pó – por sua teimosia. Não apenas aquela de sua condição arredia e fluida, mas pelo dom de, 

temporariamente, também se aquietar e, assim, permanecer.

207 DUARTE, Luísa. Utopias possíveis. In: BALTAR, Brígida; LUCAS, Annabel; FIRSTSITE (Org.). Brígida Baltar: 
brick works. Manchester: Cornerhouse Publications, 2006, p. 66.
208 FARIAS, Agnaldo. Aqui. S/l: s/d. Texto gentilmente cedido pelo autor.
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SOB O PÓ, UM SEGREDO?
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SOB O PÓ, UM SEGREDO?

Observa-se à meia distância uma catedral em chamas. Notre Dame de Reims, atingida por 

bombardeios durante a Primeira Guerra Mundial, em 1917, ocasião em que parte de sua cú-

pula foi destruída. Apesar de parecer tratar-se da memória trágica de uma construção em 

destruição, a imagem parece controversamente celebrativa, dado o título do livro que ilustra. 

O incêndio da catedral é capa do livro Against architecture: the writings of Georges Bataille 

(1992)209, de Denis Hollier. A notoriedade de o autor de História do olho210 ser “contra a arquite-

tura” não se deve apenas ao título da publicação, mas às duras críticas que Georges Bataille fez 

à ideia de arquitetura, em contraposição a um universo que dizia ser informe211. Entretanto, 

e se, sob o pó das cinzas (ou dos escombros) que restaram desta arquitetura em destruição, 

houvesse um interior a ser descoberto? Algo secreto?

“Arquitetura”212 é um dos verbetes do Dicionário Crítico publicado ao longo das edições da 

revista Documents (1929-1930) e escrito por Georges Bataille. A propósito, a reincidência de 

referências à arquitetura como verbete é significativa. “Abatedouro”, “chaminé de fábrica”, 

“espaço” e “museu” se misturam a tantas outras entradas, bem como menções ao corpo hu-

mano – “figura humana”, “homem”, “olho”, “dedão do pé” e “boca”. Tal coincidência é menos 

acidental do que propositiva. Na “desmontagem teórica”213 que Bataille procurava realizar na 

ocasião do dicionário “às avessas”214, a arquitetura admite o papel de representação como “ex-

pressão do próprio ser das sociedades, da mesma maneira que a fisionomia humana é a ex-

pressão do ser dos indivíduos”215. É preciso avançar pouco na descrição do verbete para que se 

perceba que tal expressão equivale apenas ao “ser ideal da sociedade”, ou seja, das autoridades 

que se impõem como “diques” frente a “todos os elementos perturbadores” da ordem social. 

Monumentos, igrejas e prisões são apontados por Bataille como a “fisionomia” da hierarquia 

que dita ordem à massa social, inspirando “decoro” e “temor”. Sendo assim, como insinua o 

209. O livro tem o título, em sua língua original, de La prise de la Concorde, publicado em 1974 pela editora 
Gallimard, responsável pela maior parte dos livros de filosofia francesa. Suas capas seguem, inclusive, sempre 
a mesma identidade visual, com o título do livro em vermelho e o nome do autor em preto contra um fundo 
amarelado.
210. Publicado, em 1928, sob o codinome de Lord Auch, o livro erótico já dá pistas daquilo que Bataille desenvol-
veria posteriormente, no livro O erotismo, sobre transgressão e interdito. Cf. BATAILLE, Georges. História do 
olho. São Paulo: Companhia das letras, 2018; BATAILLE, Georges. O erotismo. Belo Horizonte: Autêntica, 2013d.
211. PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Documents. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 
2018, p. 147.
212. Cf. ibid, p. 65-66.
213. DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2015, p. 23.
214. “Um dicionário começaria a partir do momento em que não desse mais o sentido, mas as tarefas das pala-
vras.” BATAILLE, Georges. Informe. In: PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Loc. cit.
215. Ibid, p. 65
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autor de Against architecture, a concepção de arquitetura na reflexão do filósofo francês se 

relaciona de modo muito próximo à ideia de uma prisão216.

Na introdução de seu livro, Denis Hollier procura definir a noção de arquitetura de Georges 

Bataille em seus aspectos espaciais e simbólicos através da comparação à apropriação da ar-

quitetura como instrumento panóptico por Michel Foucault, o que pareceu pertinente ao 

autor pelo exemplo em comum – os edifícios prisionais. É através dos paradigmas dos sana-

tórios, em A história da loucura (1972), e das prisões sob o modelo do panóptico de Bentham, 

em Vigiar e punir (1975), que Foucault elabora sua hipótese de que determinados arranjos 

espaciais possibilitam a visibilidade total de seus espaços, transformando a arquitetura em 

um instrumento de controle e em uma ferramenta “operativa na formação dos indivíduos”217. 

Apesar das aproximações, há diferenças fundamentais acerca do tema entre os dois pensado-

res, muito bem assinaladas por Hollier218. Embora suas concepções de arquitetura pareçam se 

destinar a uma mesma finalidade, operam de modo significativamente distinto, principal-

mente no contraste entre interior e exterior. Segundo o autor, para Bataille, o papel da arqui-

tetura se mostrava em seu invólucro e assumia sua função por sua simbologia – o exemplo do 

monumento é fundamental para esta reflexão. Sendo assim, tratar-se-ia de “uma arquitetura 

para ser vista”, “que se impõe externamente”, “convexa”, “frontal”, “extrovertida”, em outras 

palavras, “uma arquitetura que faz falar”. A queda da Bastilha pelo povo francês é a prova de 

seu argumento, em que a massa dos indivíduos expressou sua revolta contra um edifício que 

era símbolo de poder219. Foucault, por outro lado, inverte a relação visual, denotando “uma 

arquitetura que vê”, a qual, em um arranjo “côncavo”, confina os seres em seu interior para, 

assim, impor seu regramento e reprimir os perturbadores da ordem. Por isso, prisões e sana-

tórios, como estruturas espaciais, teriam, supostamente, o caráter reformador do ser social. 

Ou seja, um espaço que “dá forma à matéria”220 informe do ser. 

Ao que parece, as reflexões de Bataille e de Foucault convergem na relação entre a arquitetura 

e a forma do ser em sociedade. É importante ressaltar que, em ambos, a ideia de arquitetura 

assume o papel de metáfora, como a representação de um sistema221 mais complexo, de caráter 

construtivo, regulador e estruturante. Nesse sentido, a noção de arquitetura funciona como 

216 HOLLIER, Denis. Against architecture: the writings of George Bataille. Cambridge: MIT Press, 1992, p. IX.
217 FOUCAULT, Michel apud HOLLIER, Denis. Ibid, p. X (tradução nossa).
218 Interessa a este recorte a reflexão sobre a ideia de arquitetura de Georges Bataille. Não caberia a esta pesquisa 
aprofundar a discussão inaugurada por Michel Foucault. É por esta razão que as menções aos textos do Foucault 
se dão em citações pouco aprofundadas.
219 “A tomada da Bastilha é simbólica desse estado de coisas: é difícil explicar esse movimento de multidão de 
outro modo que não pela animosidade do povo contra os monumentos, que são seus verdadeiros senhores” 
(BATAILLE, Georges. Arquitetura. In: PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de [Org.]. Documents. 
Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 65).
220 “[A] place that shapes matter” (HOLLIER, Denis. Against architecture: the writings of George Bataille. Cam-
bridge: MIT Press, 1992, p. X, tradução nossa).
221 BOIS, Yve-Alain. Threshole. In: ______; KRAUSS, Rosalind. Formless: a user’s guide. Nova York: Zone 
Books, 1997, p. 185.

um modelo de pensamento que faz revelar relações muito mais profundas na conformação 

do indivíduo e de seus arranjos em sociedade. Além disso, não custa salientar que Foucault 

foi um grande estudioso da obra de Georges Bataille, o que aponta a origem da sintonia dos 

temas. Em “Prefácio à transgressão”, texto que abriria as Obras completas do controverso es-

critor de O ânus solar222, Foucault descreve seu antecessor como aquele que havia concebido “a 

possibilidade de um filósofo louco”223, capaz de destruir em si mesmo “a soberania do sujeito 

filosofante”224 no interior de sua própria filosofia. 

Por certo, Bataille dedicou sua obra a romper com o senso comum de que haveria uma forma 

ideal do sujeito, o que vai ao encontro de sua hostilidade com a arquitetura e sua natureza pro-

jetual. Haveria, segundo sua reflexão, uma correlação direta entre estruturas arquitetônicas e a 

ordenação que busca se impor sobre a “monstruosidade bestial” do sujeito. Não é de se espan-

tar que, para ele, o ser humano se encontrasse no meio de sua linha evolutiva, “entre os maca-

cos e os grandes edifícios”225, ou seja, em direção a uma condição cada vez mais rígida e estática, 

como em uma construção em pedra, que coibiria toda a dimensão imponderável do ser e de 

seu instinto. A provocação insinuada com esta fala revela o deboche de Bataille à apreensão 

racionalizada e linear da evolução humana, aos modos de uma sátira à recorrente ideia de pro-

gresso de sua época. Nesse sentido, a inter-relação entre a forma do ser humano e a forma da 

arquitetura se faz ainda mais notável em sua reflexão: “se a prisão é a forma genérica da arqui-

tetura (para Bataille), isto se deve porque a própria forma do homem é sua primeira prisão”226. 

E, diante disso, “quando se ataca a arquitetura […] ataca-se de alguma forma o homem”227.

Seguindo a interpretação de Denis Hollier acerca do verbete batailliano, a arquitetura não seria 

apenas a representação das formas de poder da sociedade, mas o meio “que a sufoca”228, repri-

mindo as formas que escapem da ordem vigente e dominante. Seu papel operativo une-se ao 

de outros campos do saber – como a ciência, a política e a filosofia, de modo geral – que se ocu-

param, ao longo da história, de instaurar sistemas de abstração e de ordenação sobre dimen-

sões da vida, inclusive aquelas que não se submetem a padrões ou conceitos pré-estabelecidos. 

No texto “Os desvios da natureza”229, Georges Bataille tensiona a incoerência deste tipo de 

disposição. “Os desvios da natureza ou Coletânea das principais monstruosidades que a natu-

reza produziu no mundo animal” era o nome de um conjunto de imagens produzidas pelos 

222 Cf. BATAILLE, Georges. O ânus solar e outros textos do Sol. Lisboa:   Assírio & Alvim, 2007.
223 FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e pintura, música e cinema. São Paulo: Forense Universitária, 2011, p. 
40. (Ditos e escritos, vol. III)
224 FOUCAULT, Michel. Ibid, p. 39.
225 PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Documents. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 
2018, p. 65.
226 HOLLIER, Denis. Against architecture: the writings of George Bataille. Cambridge: MIT Press, 1992, p. XII 
(tradução e grifo nossos).
227 PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Op. cit., p. 66.
228 HOLLIER, Denis. Op. cit., p. 47 (tradução nossa).
229 PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Op. cit., p. 169.
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médicos Regnault, em 1775, que retratavam gêmeos siameses, corpos disformes, cabeças com 

dois rostos e tudo aquilo que o casal – e, naquele momento, também a ciência e a medicina 

– definiu como monstros ou aberrações. Para o filósofo, no entanto, aquele interesse em se 

representar estas formas era reflexo de uma prática racionalizante, pois aquilo que eles nome-

avam de desvios ou de monstros não passava, justamente, de expressões da própria natureza, 

e não o seu contrário. O esforço de categorizar aquilo que não compreendiam já se contradiz 

em sua concepção. Não era possível definir aqueles corpos como exceções, pois a natureza, 

em sua essência, nunca correspondeu a uma regularidade acabada e precisa, muito menos 

foi produtora de uma ordem estrita de mundo, como o título da coletânea procurava sugerir. 

Chamar a diversidade das formas humanas de monstros revelava a tentativa de enquadrar 

as dissemelhanças em uma lógica sistemática ou em uma forma matriz, como é próprio das 

ciências exatas, furtando-se daquilo que é mais genuíno da natureza – sua imperfeição e sua 

sorte. No caso do casal Regnault, definir a monstruosidade como aquilo que não condizia 

à forma humana ideal era um modo de se distanciar daquela realidade, já que, àquele mo-

mento, tal pluralidade de formas era incompreensível. Por isso, Denis Hollier interpretou de 

modo preciso o ofício dos “documentos” presentes na revista, questionavelmente interpreta-

da como surrealista230: contra o possível da imaginação o impossível do real231 – porventura, o 

único “projeto” que Bataille tenha verdadeiramente se empenhado ao longo de toda sua obra. 

Felizes ficam os “acadêmicos” quando vestem o mundo com seus “redingotes”, como se as-

sim garantissem uma forma a cada coisa que existisse, Bataille dizia, com sua ironia peculiar. 

Queriam eles poder atribuir ao universo uma forma reconhecível, ignorando que uma sim-

ples “casaca matemática” não caberia em algo que não se assemelha a nada, tão informe232 

quanto um “escarro”233, continuava ele. Também verbete presente na revista Documents, o 

“informe” se revelava como a própria matriz teórica do Dicionário Crítico, pois “não é apenas 

um adjetivo que tem este ou aquele sentido, mas um termo que serve para desclassificar, 

230 Cf. HOLLIER, Denis. O valor de uso do impossível. In: PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de 
(Org.). Documents. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 3-35.
231 “Mas Documents não quer nem a imaginação nem o possível. […] E, se a metáfora é a figura mais ativa da 
transposição surrealista, o documento constitui sua figura antagônica, agressivamente antimetafórica. Com ele, 
o impossível, isto é, o real, expulsa o possível.” In: ibid., p. 31.
232 “INFORME. Um dicionário começaria a partir do momento em que não desse mais o sentido, mas as tarefas 
das palavras. Assim, informe não é apenas um adjetivo que tem este ou aquele sentido, mas um termo que serve 
para desclassificar, exigindo geralmente que cada coisa tenha sua forma. O que ele designa não tem seus direitos 
em sentido algum e se faz esmagar em toda parte como uma aranha ou uma minhoca. Seria preciso, de fato, 
para que os homens acadêmicos ficassem contentes, que o universo tomasse forma. A filosofia inteira não tem 
outra meta: trata-se de dar um redingote ao que é, um redingote matemático. Em contrapartida, afirmar que o 
universo é informe e não se assemelha a nada e é apenas informe equivale a dizer que o universo é algo como 
uma aranha ou um escarro.” – BATAILLE, Georges in PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). 
Documents. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 147.
233 “Escarro” é também um dos verbetes do dicionário crítico, escrito por Michel Leiris e apresentado na página 
ao lado da do verbete “informe”.

exigindo geralmente que cada coisa tenha sua forma”234, isto é, o oposto daquilo que se es-

pera de um dicionário. Sendo assim, o informe, segundo Bataille, seria capaz de operar uma 

desmontagem teórica a partir dos termos e uma montagem figurativa235 na aproximação de 

imagens, a qual não tem por objetivo fixar os significados, mas que, por meio de um conjun-

to de relações, os mantém sempre abertos à interpretação. É importante destacar que, em A 

semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille, o filósofo francês Georges 

Didi-Huberman, em seu profundo estudo acerca da noção de informe, afirma que “o infor-

me de modo algum qualifica os termos – ‘coisas informes’ enquanto tais – e sim relações: o 

informe não é nem uma pura e simples negação da forma nem uma pura e simples ausência 

de forma […]”236. Na realidade, o informe de Bataille não nega a forma, mas seria o meio pelo 

qual os limites e os sentidos das coisas permanecem em movimento237, assegurando que seja 

impossível consolidá-los como tais.

Se a “ordenação matemática imposta à pedra não é outra coisa senão o acabamento de uma 

evolução das formas terrestres”238, já o informe coloca as coisas em movimento; logo, arqui-

tetura e informe parecem exercer papéis antagônicos na reflexão de Bataille. Se, para ele, o 

informe é “um termo que serve para desclassificar” – ou seja, que desfaz as subordinações im-

postas por parâmetros racionais e que devolve às coisas a possibilidade de seu inacabamento 

–, a arquitetura, na via contrária, é projeto em essência, que determina o repouso do acabado, 

enrijecendo a matéria em forma conjecturada. Em outras palavras, segundo Hollier acerca da 

“arquitetura” de Bataille, "o projeto (de arquitetura), por natureza, está destinado a reproduzir 

sua forma, a assegurar sua própria reprodução, fiscalizando a eliminação de tudo o que ele 

não previu, e a não inscrição de qualquer tempo que possa se opor a ele. O futuro (edifício 

realizado) deve estar em conformidade com o presente (desenho do projeto). O tempo é eli-

minado".239 Logo, ao pôr sobre o papel e sobre a matéria suas razões projetuais, a arquitetura 

procuraria ser capaz de anular os desvios do tempo e do imprevisível, regramentos que o 

informe batailliano procurava corromper.

Sendo assim, talvez o informe, colocado em trabalho como esperava seu pensador, pudesse 

ser capaz de abrir uma fenda que escapa do domínio arquitetural e ordenado do mundo. Ao 

fim do verbete “arquitetura”, apesar de não indicar um caminho a ser seguido, Bataille parece 

234 BATAILLE, Georges in PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Documents. 
Florianópolis: Cultura e Barbárie, 2018, p. 147. 
235 DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. 
Rio de Janeiro: Contraponto, 2015, p. 23.
236 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ibid., p. 147.
237 Cf. FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e pintura, música e cinema. São Paulo: Forense Universitária, 
2011 (Ditos e escritos, vol. III); HOLLIER, Denis. La prise de la Concorde: essais sur Georges Bataille. Paris: 
Gallimard, 1993.
238 PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.), ibid, p.66
239 HOLLIER, Denis. Against architecture: the writings of Georges Bataille. Cambridge: MIT Press, 1992,
 p. 45 (tradução nossa).
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vislumbrar uma saída ao próprio entrave que ele mesmo construiu: "assim, por mais estranho 

que isso possa parecer quando se trata de uma criatura tão elegante quanto o ser humano, 

um caminho se abre – indicado pelos pintores – rumo à monstruosidade bestial: como se não 

houvesse outra chance de escapar à chusma arquitetural"240.

É notável que, apesar do arruinamento causado à noção de arquitetura, Bataille proponha 

seus “reparos” a partir de seu próprio vocabulário, por meio de uma existência heteróloga 

e controversa de sua condição – da construção e da demolição sempre em movimento241, do 

incessante canteiro de obras e seus terrenos baldios242, do labirinto do qual não se escapa por 

não saber se está dentro ou fora dele243–, mas que nunca se estabiliza na coesão e na perma-

nência de uma casa244. Em suma, como uma “anarquitetura”245 ou uma arquitetura que não 

se fizesse por projeto, que não organizasse funções, que não estruturasse os espaços, que não 

submetesse a forma à matéria, que não resistisse ao tempo, mas que, ainda assim, em seu 

paradoxo, se fizesse no esforço de se desfazer. Ironicamente, passado quase um século, sabe-se 

que a tentativa de uma “arquitetura informe”, segundo os termos bataillianos, seria sua total 

contradição, resultando em algo “muito formal”246 – haja vista a edição número 50 da revista 

Arquitectura viva, “Lo informe – De Eisenman a Gehry, bajo al signo de Bataille”, de 1996, li-

derada por Luis Fernández-Galiano e com a importante participação de Peter Eisenman, que 

ensaiou paralelos possíveis entre obras de artes “classificadas como informes”247 e exemplos 

arquitetônicos que apresentassem semelhanças formais ou processuais entre si.

240 PENNA, João Camilo; MORAES, Marcelo Jacques de (Org.). Documents. Florianópolis: Cultura e Barbárie, 
2018, p. 66.
241 BATAILLE, Georges. O culpado. Belo Horizonte: Autêntica, 2013b, p. 67.
242 BATAILLE, Georges. Teoria da religião. Belo Horizonte: Autêntica, 2013a, p. 19.
243 BATAILLE, Georges. A experiência interior. Belo Horizonte: Autêntica, 2013e, p. 119.
244 BATAILLE, Georges. Uma filosofia nunca é uma casa. In: ______. Loc. cit., 2013a.
245 O termo “anarquitetura” faz referência ao grupo Anarchitecture (1973-1974), com a participação de vários 
artistas como Laurie Anderson, Tina Girouard, Carol Goodden, Suzanne Harris, Jene Highstein, Bernard Kirs-
chenbaun, Richard Landry, Richard Nonas e Gordon Matta-Clark, que era também arquiteto. É inegável que 
Matta-Clark tenha sido a figura mais importante desta experiência que durou pouco mais de um ano, levando a 
fundo às questões de uma possível “anarquitetura” em suas obras. “Anarquitetura”, para Matta-Clark, não signifi-
cava a não arquitetura, mas outras formas de arquitetura que não as vigentes, que não as que estavam vinculadas 
a todo um sistema econômico e de construção civil, que reunia profissionais que não só eram os arquitetos, mas 
também os engenheiros, economistas, administradores. Cf. WIGLEY, Mark. Cutting Matta-Clark: the Anarchi-
tecture Project. Oslo: Lars Müller, 2008; LEE, Pamela. Object to be destroyed: the work of Gordon Matta-Clark. 
Cambridge: MIT Press, 2001.
246 Assumindo o risco de tais aproximações serem apenas uma tendência estética, um “informalismo expressio-
nista de raiz romântica e com pinceladas orgânicas”, Fernández-Galiano abre mão de tal determinação ao afir-
mar que, se há a possibilidade de uma arquitetura informe, só “o tempo dirá”. – FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. 
Formas de lo informe: arte y arquitectura bajo al signo de Bataille. Arquitectura viva, Madri, n. 50, 1996, p. 25. 
247 A edição foi lançada logo após a exposição “Formless: a user’s guide”, organizada pelos curadores Rosalind 
Krauss e Yve-Alain Bois, em 1996, no Centro Georges Pompidou, em Paris, cujo tema principal era a interpre-
tação do conceito de informe de Bataille. A mostra se organizou como uma espécie de revisão da historiografia 
de arte moderna, reunindo uma série de obras realizadas entre os anos 1920 e os 1980, as quais não haviam sido 
concebidas por processos de formalização, mas, sim, por outros métodos e pesquisas que procuravam superar ou 
tensionar as discussões sobre a forma.
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Percebe-se que as metáforas arquitetônicas de Georges Bataille reiterem a reflexão de toda a sua 

obra, como se, ao repetir o procedimento de construção e desabamento ao longo de sua escrita, 

pudesse conferir movimento e instabilidade ao pensamento248. Ao que parece, Bataille procu-

rou, à sua maneira, elaborar algum tipo de “estrutura” para seu modo de pensar, como uma 

espécie de arcabouço, ainda que a ele não quisesse se reter. Arrisco dizer que parece ser por esse 

motivo que a crítica de arte e co-curadora da exposição dedicada ao informe batailliano – “For-

mless: a user’s guide” (1996) – Rosalind Krauss, defendia que o informe de Bataille deveria ser 

entendido “estruturalmente” não no sentido de “estrutura” como se conhecia até então, mas 

como uma “maneira” (um método – termo que, controversamente, rejeitaria tudo o que Ba-

taille quisesse realizar), remetendo ao modo comum com que as coisas se dão – em processo249. 

Dito isso, por fim, não era a noção de arquitetura (ou não só a arquitetura) que Bataille queria 

fazer ruir, mas tudo aquilo que se dava na ação imperante de se edificar250. Por isso, como bem 

notou Michel Foucault, seus escritos parecem desmoronar por dentro do próprio espaço que 

procuravam construir251. Nas imagens presentes na revista Documents, chaminés de fábrica 

não sustentam sua verticalidade, prisões têm suas paredes demolidas, macacos vestem-se 

com roupas femininas, ilustrando situações que evidenciam seu interesse em arruinar não 

só o império das formas e das concepções ideais, mas as próprias relações hierárquicas em si.

Aprofundando as diferenças entre Georges Bataille e Michel Foucault por meio do paradigma 

da arquitetura, a escritora e crítica de literatura Eliane Robert Moraes sugere outra leitura 

da relação com a forma e com o espaço que ambos procuraram estabelecer. Em seu recorte, 

revela-se a grande contraposição entre os espaços de total visibilidade revelados por Foucault 

e a aparente exterioridade das feições oficiais expressadas pelos edifícios discriminados por 

Bataille. Na reflexão de nenhum dos dois filósofos parece ficar clara a relação com o espaço 

oposto, em um complexo e espectral binômio interior-exterior. 

Nas discriminadas obras de Foucault, a prisão e o sanatório apartam o espaço, mas não cons-

tituem algo que seja exatamente um dentro, já que, ao enclausurar os indivíduos, concebem 

zonas fora do espaço comum252. Por outro lado, de Bataille, nada sabemos sobre o interior dos 

248 “O pensamento reflete o universo, e é a coisa mais cambiante de ter por isso a realidade do universo. E como 
não há nem pequena nem grande parte, e a mais ínfima não poderia ter menos sentido que o todo (nem mais 
nem menos sentido), ‘aquilo que é’ difere de acordo com o tempo” (BATAILLE, Georges. Inacabável. In: ______. 
O culpado. Belo Horizonte: Autêntica, 2013b, p. 66).
249 DIDI-HUBERMAN, Georges. A semelhança informe ou o gaio saber visual segundo Georges Bataille. Rio de 
Janeiro: Contraponto, 2015, p. 148.
250 Cf. HOLLIER, Denis. The Hegelian Edifice. In: ______. Against architecture: the writings of Georges Batail-
le. Cambridge: MIT Press, 1992.
251 “A linguagem de Bataille, em compensação, desmorona-se sem cessar no centro de seu próprio espaço, 
deixando a nu, na inércia do êxtase, o sujeito insistente e visível que tentou sustentá-la com dificuldade, e se vê 
como que rejeitado por ela, esgotado sobre a areia do que ele não pode mais dizer.” FOUCAULT, Michel. Prefácio 
à transgressão. In: _____. Estética: literatura e pintura, música e cinema. São Paulo: Forense Universitária, 2011, 
p. 38. (Ditos e escritos, vol. III)
252 Cf. PELBART, Peter Pál. Da clausura do fora ao fora da clausura: loucura e desrazão. São Paulo: Iluminuras, 2009.

monumentos, igrejas ou prisões que mencionou, já que o que importava à sua reflexão quan-

to a estas construções era sua face pública – seu exterior. Enquanto não parece haver escape 

no horizonte da arquitetura foucaultiana, dado que a completa visibilidade das estruturas 

panópticas não possibilitava a fuga de sua condição, Moraes aponta uma espécie de “saída” 

que Bataille oferece ao longo de sua obra, que não se encontra do lado de fora – como era de 

se esperar –, mas em seu interior253. Negando a exposição integral e opressora de uma certa 

exterioridade, para Bataille, algo por dentro restava escondido, como se, só assim, não pudesse 

ser capturado por códigos racionais, mas apenas apreendido por uma experiência interior. 

“Para Bataille, [a saída] está sempre localizada ‘dentro’.”254 

Nesta expedição irrefletida para dentro, grande foi seu esforço em conceber, ao longo de sua 

escrita, situações ou espaços que possibilitassem a experiência de um mundo interior, livre de 

qualquer domínio prévio. Em oposição à excessiva luz racional que se ocupou em conceber 

uma percepção coerente e coesa de mundo, um “recuo para a obscuridade”255 por meio do 

qual Bataille pareceu procurar, nas entranhas de seus “mundos subterrâneos que ocultam um 

centro secreto; labirintos, pirâmides, jardins interiores”256, uma “experiência ligada à vida, 

não como objeto de uma ciência, mas da paixão, mais profundamente, de uma contemplação 

poética”257. Assim propôs o pensador desbragado258 em seu prólogo ao livro O erotismo. É por 

essa leitura que a escritora de Lições de Sade retoma a principal fonte filosófica de Georges 

Bataille em Friedrich Nietzsche, insinuando a possibilidade de encontrarmos, para além de 

toda captura arquitetural, “um jardim secreto do qual ninguém suspeitava”259. 

253 É interessante confrontar esta leitura com a reflexão ensaiada por Peter Pál Pelbart no livro A clausura do fora 
ao fora da clausura (2009), em que ele sugere: “Num mundo em que já não há um Fora […], em que ‘o tudo exclui 
todo exterior’ (Blanchot), pois o homem, em seu movimento transgressor, abarcou a totalidade do ser (buscando 
nessa totalidade um termo e um repouso), Georges Bataille abre uma fissura mínima pela qual ressurge, pelo 
excesso, uma perturbação a seu ver vizinha da loucura, que ele chamou de ‘experiência interior’ e que nos expõe, 
já o sabemos, para a mais nua da exterioridades – para o Fora” (PELBART, Peter Pál. Da clausura do fora ao fora da 
clausura: loucura e desrazão. São Paulo: Iluminaturas, 2009, p.78).
254 MORAES, Eliane Robert. O jardim secreto: notas sobre Bataille e Foucault. Tempo Social, São Paulo, v. 7, n. 
1-2, out. 1995, p. 27
255 DIDI-HUBERMAN, Georges. A sobrevivência dos vaga-lumes. Belo Horizonte: UFMG, 2011, p. 139.
256 MORAES, Eliane Robert, op.cit., p.27
257 BATAILLE, Georges. O erotismo. Belo Horizonte: Autêntica, 2013d, p. 31.
258 MORAES, Eliane Robert. Traços de Eros. In: BATAILLE, Georges. Ibid., p. 316.
259 “[E]ncontrei e arrisquei respostas diversas, diferenciei épocas, povos, hierarquias dos indivíduos, especializei 
meu problema, das respostas nasceram novas perguntas, indagações, suposições, probabilidades: até que final-
mente eu possuía um país meu, um chão próprio, um mundo silente, próspero, florescente, como um jardim 
secreto do qual ninguém suspeitava...” NIETZSCHE, Friedrich apud MORAES, Eliane Robert, op.cit., p.27
260 BATAILLE, Georges. A experiência interior. Belo Horizonte: Autêntica, 2013e, p. 45.



130 131

Sob o pó dos escombros das ruínas que, por fim, restaram até aqui, no interior de uma jornada 

noturna e embriagada pela obra de Georges Bataille e de tantos outros escritores, artistas e 

pensadores que compartilham de um olhar informe do mundo e da realidade, depara-se com 

um intervalo vazio, como o de um escuro profundo – um tipo de segredo, que nos é (como 

todo segredo) irrevelável. A não ser para aqueles que puderem alcançá-lo. Ao final, “o que 

conta não é mais o enunciado do vento, é o vento”260.

-

Uma construção concebida para permanecer vazia. Espaço inaugurado para receber nin-

guém. Uma arquitetura com “alguma coisa verdadeiramente sua, inútil e despropositada”261. 

Resultado de uma “inconsequência sólida”262. Existência livre de destino. Sem transparências, 

nada deixava ver de seu interior. Que inadequada à vida cotidiana – do trabalho e da rotina – 

que a cercava! Um desperdício, diriam muitos. De espaço, alguns; de dinheiro, tantos outros. 

Passados anos, sucumbiria por si só até se tornar ruína. Por algum tempo, ainda restaria em 

seus vestígios de concreto, em seus escombros perseverantes. Até que tudo, enfim, se levasse. 

O vento, então, soprasse seu pó para longe, restando apenas o vazio de seu espaço e o mistério 

de sua presença, agora feita fantasmagórica. Uma “cratera monumental na vida que fomos 

treinados a compreender”263. Como num longo suspiro epifânico – daqueles que fazem tudo 

entender, e, de repente, tão rápido desaparecem –, assim se construiu e se desfez um monu-

mento inacabado, esquecido e ocioso, “feito um escombro bonito”264, no interior – não sei se 

côncavo ou convexo – de Ó265.

260 BATAILLE, Georges. A experiência interior. Belo Horizonte: Autêntica, 2013e, p. 45.
261 RAMOS, Nuno. Ó. São Paulo: Iluminuras, 2008, p. 161.
262 Ibid., p. 161.
263Ibid, p. 171.
264 Ibid., p. 59.
265 Cf. RAMOS, Nuno. Prédios vazios, contra fatos, arquitetura ruim, simultaneidade. In: _____. Ibid., p. 159-173.
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A série do fotógrafo vietnamita Pipo Nguyen-duy, realizada entre 2004 e 2011, é 
objeto do texto "O jardim como ruína" por Andreas Huyssen, presente no em seu 
livro "Culturas do passado-presente", publicado pela editora Contraponto em 2014.
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