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Resumo 
 
Este artigo consiste em um recorte temporal da nossa dissertação de mestrado que trata da 
obra de Carlos Vergara em diálogo com o espectador-participante. Hoje observamos uma 
enorme gama de trabalhos artísticos que envolvem interatividade, principalmente via mídias 
tecnológicas, no entanto, muitos indícios do empenho de vários artistas por uma arte 
colaborativa já podiam ser observados no Brasil nos anos 1960, sendo o nosso foco aqui, os 
trabalhos de Vergara que lidam de maneira mais próxima com o tema da circulação e com a 
possibilidade de participação entre espectador e obra. Para tanto, selecionamos os 
seguintes trabalhos: Happening G4 (1966), Berço Esplêndido (1967), Brinquedo (1969) e 
Empilhamentos (1969), que refletem uma diversidade de procedimentos utilizados pelo 
artista para construir diferentes níveis de relação entre obra e fruidor. 
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Abstract 
 
This article is a meaningful time of our research that deals with the work of Carlos Vergara in 
dialogue with the viewer-participant. Today we see a huge range of artistic works that involve 
interactivity, especially via technological media, however, many indications of the 
commitment of several artists in a collaborative art could already be observed in Brazil in 
1960‟s, and is our focus here, the work of Vergara dealing more closely with the theme of 
movement and the possibility of participation between viewer and work. To this end, we 
selected the following works: G4 Happening (1966), Berço Esplêndido (1967), Brinquedo 
(1969) and Empilhamentos (1969), which reflect a diversity of procedures used by the artist 
to construct different levels of relationship between work and spectator. 
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Com o advento e aplicação das mídias tecnológicas ao universo da arte, grandes 

possibilidades de interação entre obra e espectador são abertas, principalmente 

através das redes de comunicação que ultrapassam limites territoriais, tal como a 

Internet. Ela se apresenta como um novo suporte para artistas. Nos últimos anos, 

vimos as mídias tecnológicas se desenvolverem numa velocidade surpreendente, 

junto dela a criação de novos equipamentos como câmeras, computadores de 

formatos diversos, aparelhos de projeção de imagens, celulares multifacetados, que 

podem ser utilizados como dispositivos de uma arte que caminha cada vez mais 

para a interatividade, não apenas ao serem aplicados em instalações em exposições 
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ou outros eventos artísticos como os happenings e  flash-mobs, mas pelo fato de a 

maioria desses equipamentos darem acesso à Internet, onde muitos artistas 

multimídias realizam seus trabalhos. O que definiria a interatividade seria a 

possibilidade do usuário adicionar ao trabalho sua experiência, como um acumulado 

de colaborações.  Tomemos como exemplo o Youtube. Qualquer pessoa que queira 

disponibilizar um vídeo de sua autoria na rede pode fazê-lo. A partir do momento em 

que milhares de pessoas têm acesso a ele, também podem se apropriar dele e de 

outros, mesmo que indevidamente, para criar um novo vídeo. Aquele vídeo inicial se 

torna outro, com autoria de outra pessoa. Couchot observa que:  

“o observador não está mais reduzido somente ao olhar. Ele adquire a 
possibilidade de agir sobre a obra e de modificar, de „aumentar‟, e, logo, 
tornar-se o co-autor, pois a significação da palavra autor (o primeiro sentido 
de augere) é aumentar, nos limites impostos pelo programa”

1
.  

 Sem mais delongas, afinal não é esse o foco da nossa indagação, muitos artistas 

que tem como terreno de atuação as poéticas digitais, se utilizam dessa 

característica “democrática” da internet para criarem obras realmente interativas e 

abertas, em constante formação. Arriscamos dizer que esses novos equipamentos 

são a tela, a tinta, o pincel do nosso século, com um toque mais democrático na 

produção da obra de arte, dado que, uma vez inserido na rede da cibercultura é 

possível acesso em qualquer ponto do globo que também esteja conectado. No 

campo da filosofia, o conceito de “rizoma” de Gilles Deleuze tem contribuído para 

pesquisas sobre a expansão do espaço de intervenção da arte a nível global. No 

entanto, esse empenho dos artistas por uma arte de produção coletiva seria uma 

inovação ocorrida somente a partir dessa geração tecnológica, sobretudo dos 

últimos 20 anos? Definitivamente, não. O problema da contribuição do receptor vem 

sendo desenvolvida desde o início do século XX, com o legado de artistas como 

Marcel Duchamp2 e Laszlo Moholy-Nagy3. Entretando, segundo Julio Plaza4, a 

questão vem a ser mais aprofundada na década de sessenta, como uma tendência 

geral em todos os países cujas produções se encaminhavam para uma tendência a 

desmaterialização da arte e da nulidade da figura do artista, em prol de uma arte de 

criação em parceria com o espectador. Dentre esses países, certamente se inclui o 

Brasil, onde as propostas alavancadas pela vanguarda neoconcreta contribuíram 

para a configuração de um quadro que reflete transformações dos mecanismos de 

recepção da obra de arte pelo fruidor, além da formação de um estado de pluralismo 
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artístico pela instauração de meios, de códigos e signos inéditos, que, inicialmente, 

se ligaram ao Novo Realismo europeu e a Pop Art Americana. Dentre os jovens 

artistas que passaram pelo Neocontretismo estavam Ligia Pape, Lygia Clark e Hélio 

Oiticica, figuras notáveis do meio artístico brasileiro pela inovação de suas práticas 

artísticas no que diz respeito à inauguração de uma relação provocativa e 

participativa com o público, dialogando com diversas tendências relacionadas à 

desmaterialização da arte. Na efervescência das ações coletivas dos artistas, 

Opinião 65, realizada no MAM-RJ, foi um marco inicial de uma arte que se funda na 

opinião, na crítica e que se difere de uma arte com preocupações meramente 

formais. A semente da vanguarda havia sido plantada, e seus princípios foram se 

delineando e ganhando força em eventos posteriores como Nova Objetividade 

Brasileira (1967) 5. O texto contido no catálogo desse último foi escrito por Hélio 

Oiticica intitulado Esquema Geral da Nova Objetividade Brasileira, foi dividido em 

seis itens, refletindo as características gerais da nova vanguarda. São eles: vontade 

construtiva geral; tendência para o objeto ser negado e superado o quadro de 

cavalete; participação do espectador (corporal, táctil, visual, semântica etc.); 

abordagem e tomada de posição em relação a problemas políticos, sociais e éticos; 

tendência a uma arte coletiva e o ressurgimento do problema da antiarte. 

Este artigo tem por finalidade abordar a questão da participação do espectador no 

processo gerador da obra de arte, a partir de análises de alguns trabalhos de Carlos 

Vergara (RS, 1941) que representam diferentes facetas da trajetória do artista, 

dentre elas experiências com escultura, ambientações e happening, práticas 

também encontradas em outros artistas contemporâneos a ele, que abriram caminho 

para poéticas posteriores.  

Vergara e a Década de 1960 

Vergara se radicou no Rio de Janeiro, e por volta de 1963, produziu pinturas em 

forte consonância com o neoexpressionismo, legado de seu convívio de cerca de 

dois anos com Iberê Camargo, para mais tarde se aproximar da visualidade da pop 

arte americana, a partir da metade da década, quando passou a conviver, também, 

com artistas que aderiram às novas linguagens figurativas, que pela prática dos 

brasileiros ganharam novos significados, sobretudo, pela utilização da arte como 

meio de denúncia dos problemas políticos e sociais decorrentes da instauração do 
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regime militar (1964). Esse foi um importante fator do rompimento entre Vergara e 

Camargo - uma vez que era avesso à associação de questões exteriores ao 

universo formal da arte – bem como para a criação de trabalhos cujas configurações 

estruturais, englobavam obra, espectador e ambiente. Construir uma instalação ou 

ambiente (como se chamava na época), era uma tentativa de tornar a inserção do 

espectador mais aguda6. O motivo de Vergara ter se interessado por outros suportes 

além da pintura, possivelmente ligava-se ao seu intuito de promover uma maior 

abertura ao espectador. Esse fato nos leva a pensar que o artista está respondendo 

a uma necessidade de seu contexto social (conceito de Troc de Michel Baxandall), a 

necessidade de comunicar uma mensagem denunciativa. 

Uma vez que o artista trabalha em um sentido de arte relacional alimentado pelas 

condições do ambiente, ele também se torna manancial para outros artistas, num 

jogo bilateral de influências. É nesse sentido que figurou nas principais exposições 

na década de 1960 e se integra ao grupo de vanguarda brasileira, denominado Nova 

Objetividade, anteriormente citado. Nesse contexto cultural, responde ao dado 

participativo em ênfase no seu meio artístico. No texto de Hélio Oiticica, 

anteriormente referido, uma das características relevantes é a participação do 

espectador. Para Oiticica há duas maneiras de participação: a manipulação ou 

participação sensorial, e, a participação semântica: 

“Desde as proposições „lúdicas‟ às do „ato‟, desde as proposições 
semânticas da palavra pura „as da palavra no objeto‟, ou às de obras 
„narrativas‟ e as de protesto político ou social, o que se procura é um modo 
objetivo de participação. Seria a procura interna fora e dentro do objeto, 
objetivada pela proposição da participação ativa do espectador nesse 
processo: o indivíduo a quem chega à obra é solicitado à contemplação dos 
significados propostos na mesma – esta é pois uma obra aberta” 7 

Embora Vergara tenha lançado mão recursos de linguagem artística tão variados, 

buscaremos analisá-las sob o aspecto da relação de fruição estabelecida entre o 

espectador e a obra, com o intuito que esse passe de uma situação de mero 

observador para um sujeito que participa da “produção” da obra. 

Happening Galeria G4 

O happening realizado na ocasião da inauguração da Galeria G4, em 22 de abril de 

1966, se aproxima na essência, do que Umberto Eco descreve como obra em 

movimento, aquela que o autor “convida” os espectadores para construir a “obra” 
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com eles. A obra ocorre ao mesmo tempo que o público vivencia. Os presentes 

fazem parte da criação artística, que não está sob controle, ela beira o caos. Não 

está acabada, o seu desenvolvimento depende de muitas variantes que envolvem o 

artista, o local e a recepção dos demais indivíduos. Também reflete a tendência a 

uma arte coletiva, como colocado por Oiticica no esquema Geral da Nova 

Objetividade. 

Ocorreu que Vergara chegou de carro, desceu com uma pasta de executivo e foi em 

direção a uma parede no fundo da galeria, que já havia preparado, por trás dela, 

uma frase e um recorte fotográfico de dois olhos muito severos olhando para frente. 

Ele abriu a pasta e tirou uma furadeira. Desenhou um ponto a 80 cm do chão e 

escreveu Olhe aqui. As pessoas se abaixavam e olhavam pelo buraco. Lá dentro 

estava escrito: O que é que você está fazendo nessa posição ridícula, olhando 

por um buraquinho, incapaz de olhar à sua volta, alheio a tudo o que está 

acontecendo”. 

O happening foi anunciado em vários jornais da época.  Segundo artigo no Jornal do 

Brasil do dia da inauguração, o autor (a fonte não dispunha da autoria) define 

happening como uma teatralização nas artes plásticas que facilita a 

intercomunicação. Também descreve o objetivo dos cinco jovens artistas na 

exposição: “Querem atingir mais fundo, querem varrer as teias de aranha, querem 

partir para formulações novas e revolucionárias, buscar um contato mais direto”8.  

Carlos Dantas, no Correio da Manhã do mesmo dia, também coloca o objetivo do 

grupo:  

“Seus participantes, todos sabem, integram a nossa mais atuante avant-
garde e chegaram a conscientizar-se como grupo pelo enfoque comum 
acerca da realidade humana e sua problemática comunicacional. Levar o 
público a participar no próprio ato da criação artística constitui a razão de 
ser de um happening, objetivando, dessa forma, diminuir a polaridade 
artista-espectador, por demais acentuadas nas exposições convencionais. 
Noutras palavras: violentar a passividade habitual das pessoas ante as 
manifestações do mundo plástico. E daí, num avanço gradual chegar até o 
estabelecimento de um diálogo de debates mesmo, visando a uma ruptura 
do isolamento que envolve o processo criador”

9
. 

Sob esse ângulo e fazendo um salto cronológico, em 2005 o próprio Vergara faz 

uma reflexão sobre a exposição na G4 no catálogo de sua mostra na Galeria do 

Lago (RJ), comparando aquele trabalho ao que Lygia Clark havia introduzido em sua 
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obra, particularmente, na questão do apelo sensorial; ou seja, no sensibilizar as 

pessoas sem passar necessariamente pela erudição. O indivíduo não precisaria 

entender de arte para poder “apreciá-la”. O que os artistas daquela exposição 

buscavam, segundo Vergara: “tinha haver com isso. E o happening era uma 

tentativa de colocar o espectador absolutamente confrontado com o trabalho para 

que este o invadisse.”10 

Se o observador, em trabalhos como esse que estamos refletindo, tem papel 

fundamental na concepção da “obra”, o que é necessário para que esse sujeito que 

vai até uma exposição de arte se sinta participante do trabalho? Ao nosso ver, ele 

precisa de uma referência que forneça valor estético ao acontecimento artístico. É 

dentro dessa concepção que Anne Cauquelin coloca, a exemplo de Marcel 

Duchamp como um embreante das questões contemporâneas, que “A arte 

(contemporânea) não é mais para ele (Duchamp) uma questão de conteúdos 

(formas cores, visões, interpretações da realidade ou estilo), mas de continente.”11 O 

local, o “continente”, é o que dá peso artístico a um objeto qualquer que seja. 

Quando a autora expõe essa questão, ela está se referindo aos ready-mades de 

Duchamp. No entanto, podemos inferir que o mesmo ocorre com os happenings. 

Como distinguir um acontecimento artístico de um acontecimento comum da vida 

cotidiana? É aí que Cauquelin nos esclarece: “Em relação à obra, ela pode então ser 

qualquer coisa, mas numa hora determinada. O valor mudou de lugar: está agora 

relacionado ao lugar e ao tempo”.12 

O happening da Galeria G4 ocorre no vernissage da exposição, dentro da galeria, 

fato que já confere valor artístico a um trabalho de arte. A atitude de colocar o 

espectador em uma situação relacional em aberturas de exposições é muito comum 

na arte contemporânea. Nicolas Bourriaud, em Estética Relacional chama-nos a 

atenção para o uso que alguns artistas - Yves Klein, por exemplo -, fazem do espaço 

da galeria ou do museu como “material bruto” para um trabalho artístico, incluindo no 

momento da abertura de uma exposição. Sobre o happening da Galeria G4, 

pareceu-nos que o momento de grande fluxo humano naquela galeria, o vernissage, 

mostrou-se ideal para os artistas expositores colocarem em prática seus objetivos 

políticos e relacionais de maneira ampla e eficaz. Esse foi o único happening que 
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temos notícia em sua carreira, no entanto, não foi o único trabalho em que faz 

diretamente um convite ao público para contribuir na criação artística.  

Berço Esplêndido e Empilhamentos 

Berço Esplêndido (Figuras 1 e 2) é um engradado de madeira onde está inserida a 

representação de um corpo humano deitado em um leito recoberto por materiais 

variados com as cores da bandeira brasileira. Ao redor da figura, existiam seis 

pequenos bancos com a inscrição “sente-se e pense”. A frase convidativa que 

constitui a obra enfatiza o que Paulo Sérgio Duarte fala sobre o fato da instalação 

nem sempre ser para ser contemplada, mas que solicita a imersão do sujeito.
13

 

Para Edmond Couchot, a instalação consiste na forma mais simples de participação, 

porque o artista instala o espectador no centro da obra, convidando-o a adotar uma 

situação diferente diante dela.14 E ainda, por intermédio da instalação, ele cria 

ambientes singulares e específicos. Caso o objeto seja colocado em outro local, 

outro trabalho se constituirá devido a outras relações que são criadas com o espaço 

expositivo.15 

 
Figuras 1 e 2 – Carlos Vergara, Berço Esplêndido, Instalação, 1967. 

 

No sentido da interpretação mental, a inquietação e as diferentes opiniões sobre a 

experiência ambiental foram bastante comentadas. Algumas pessoas chegaram a 

perguntar se estavam interpretando corretamente o que o artista havia proposto, 

todavia ele esperava que as pessoas perdessem o medo de tirar conclusões 

próprias. O fato de ter utilizado uma linguagem exacerbada, de conteúdo político 
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claro, não queria dizer que o receptor deveria apenas descobrir o que se passava na 

cabeça do artista, livrando-se do condicionamento unicamente contemplativo e 

vivenciassem uma experiência. Sentar e Pensar são escolhas. O artista não sabe 

como e espectador vai se relacionar. Um estrangeiro, por exemplo, que não 

estivesse consciente do momento político que o Brasil atravessava, talvez não 

conectasse o título da obra ao trecho do hino nacional, provavelmente não ficaria tão 

óbvio o tom irônico com que Vergara apresentou os elementos da nossa 

nacionalidade. Para um brasileiro era mais fácil de identificar tais referências, o que 

não impede a pluralidade de leituras que ocorreram a partir da instalação.  

Num artigo do Jornal do Brasil de 24 de abril de 1968, foram relatadas as 

impressões de diversas pessoas. Para o vigia da exposição, o artista queria 

representar o trecho do hino; duas crianças pensaram que ali estava uma múmia ou 

um operado do apêndice; um jovem de 18 anos viu no personagem envolto em 

bandeiras o “Edson que morreu pela liberdade, um universitário disse que esse 

“pense”, é para se fazer pensar nos acontecimentos, na morte, na bagunça, no 

desentendimento; um médico comentou que aquele velório era da própria liberdade. 

Torna-se relevante colocar, que além das relações visuais e interpretativas, as quais 

o espectador é submetido pelo trabalho, nesse ambiente em específico, o 

observador é convidado a entrar na obra de fato, passando a ser um elemento físico 

dela. 

A situação de potencial participação pela percepção do espectador em coexistência 

com o espaço, também é aplicável à experiência ambiental Empilhamentos (Figura 

3), exposta na Petite Galerie, em 1969. No mesmo tempo que recorre a participação 

mental do fruidor, o artista também dá margem ao espectador para se movimentar 

ao redor dela e escolher sua maneira individual de se relacionar. O objeto, então, 

incita o observador a se inserir no espaço expositivo (ao se mover ao redor dele) na 

tentativa de percebê-lo como um todo. 

 Toda composta de papelão, a instalação Empilhamentos consistia de caixas de 

papelão vazias, de formatos quadrados e de bonecos. Esses objetos foram 

amontoados em diferentes posições dentro e fora da galeria. Mesmo não 

envolvendo a manipulação do outro no processo de criação, Vergara monta as 

caixas de acordo com o espaço que dispõe, deixando vazios ao redor do 
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agrupamento de maneira que o espectador possa rodeá-lo e avistá-lo de vários 

ângulos. No ar pairava o mistério: o que contém dentro das caixas? Cabe ao 

receptor se integrar ao ambiente, investigar e responder a questão para si mesmo. A 

precariedade do material, ele quer que seja incorporada nas figuras-embalagens que 

representam as pessoas da sociedade de consumo: anônimas e facilmente 

descartadas quando não tem mais utilidade. São figuras sem rosto, sem 

personalidade, “conseqüências da mercantilização da vida cotidiana numa cultura 

predominantemente industrializada”16.  

 
Figura 3 – Carlos Vergara, Empilhamentos, Instalação, 1969. 

 

Através de Berço Esplêndido, a primeira experiência ambiental/tridimensional de 

Carlos Vergara, e Empilhamentos, o artista deu novo sentido ao espaço expositivo 

da galeria, tal como era concebido na arte moderna. O “cubo branco”17 modernista 

devia extinguir qualquer indício que interferisse na apreciação da obra como objeto 

autônomo. A obra deveria ser contemplada em sua individualidade e o espaço onde 

estava inserida seria um recinto neutro que apenas assegurava a propriedade 

artística dessa obra. Essa atitude de Vergara não é isolada, é uma prática de vários 

outros artistas na contemporaneidade, como Grossmann relata: “O artista moderno 

reage de forma plural aos limites impostos pela condição espacial da arte 

modernista, o „cubo branco‟ [...] os artistas contemporâneos tem atitude crítica e 

experiência paradoxal no interior desse espaço normativo.”18 A ruptura promovida 

por Vergara já começa no emprego de materiais banais do cotidiano, “estranhos” 

àquele recinto. O uso desses materiais rompe com a pureza do espaço idealizado 

para sacralizar a arte, acabando por distanciá-la do mundo.  
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Um segundo aspecto dessa ruptura é a temática extremamente atual e convergente 

com a sociedade da época, ou seja, o trabalho não está ali para ser apreciado 

apenas como objeto estético isolado do mundo, ele está ligado à realidade exterior. 

O artista promove uma invasão dos problemas do mundo comum para dentro da 

galeria.  

Um terceiro aspecto é a disposição física do trabalho dentro da galeria. A maneira 

como o ambiente é organizado, é uma questão que modifica completamente a 

situação do espectador nesse espaço. Por estar no meio do recinto e não pendurado 

numa parede, o “cubo branco” deixa de ser apenas um mero local onde se colocam 

objetos de arte, e, passa a ser parte constituinte do trabalho, fornecendo novas 

dimensões fruitivas para o espectador, sendo a possibilidade de circulação uma das 

que especialmente nos interessa. 

Parece-nos pertinente falar sobre a experiência fenomenológica vivida pelo 

espectador no momento dessa circulação, nos questionando como essa integração 

arte-ambiente-espectador ocorre. Tomemos como base, para meditar essa 

problemática, o que Merleau-Ponty reflete sobre a relação do corpo com o mundo 

em seu ensaio O olho e o espírito: 

“Visível e móvel, meu corpo conta-se entre as coisas, é uma delas, está 
preso no tecido do mundo, e sua coesão é a de uma coisa. Mas dado que 
vê e se move, ele mantém as coisas em círculo a seu redor, elas são um 
anexo ou um prolongamento dele mesmo, estão incrustadas em sua carne, 
fazem parte de sua definição plena, e o mundo é feito do estofo do mesmo 
corpo.”

19
  

Grosso modo, o filósofo diz que o corpo está preso no tecido do mundo. O corpo 

quando se move se vê e vê as outras coisas em um mesmo plano, numa mesma 

situação. Ele é corpo e coisa. Na sua autopercepção ele faz parte do mundo. Assim 

ocorre com a arte, se o nosso raciocínio estiver correto, o observador e a obra 

compartilham do mesmo ambiente, nesse caso dentro da uma galeria, tornando-se 

“um só corpo”.  

Muitas vezes, a relação/fusão entre a arte e o público poderia direcionar-se para um 

caminho oposto. Poderia ocorrer que, o espectador se sentisse confrontado com o 

trabalho e, o que se encaminharia para uma fusão, acabaria por se tornar uma 

sensação de repulsa, dada a falta de familiaridade do público em geral com as 

diversas formas que a arte contemporânea se apresentava. Sobre a questão do 
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estranhamento na obra de Vergara, principalmente sobre a produção em papelão, 

Walmir Ayala, em seu artigo publicado no Jornal do Brasil em 21 de novembro de 

1969, disse que: 

“Vergara quer a participação do público. E com ânsia incontida que reclama 
contra o pequeno publico da galeria com razão. [...] Há um público 
preparado para a galeria, uma minoria. A necessidade de abrir galeria, 
arrebentar com sua sacralidade asséptica, tem desenvolvido muita atitude 
anticonformista, muito happening que, a nosso ver, espanta mais o público 
do que converte. A opção é esta, acabar com o pouco público que se 
interessa pela arte tal qual foi consumida até agora e fatalmente acabar com 
esta espécie de arte, ou ampliar as perspectivas da comunicação para uma 
real e ampla participação imediata.”

20
 

 Vergara queria a participação do público, mas não apenas daquele público restrito 

que se interessava pela arte consumida até então, aquela arte ainda ligada ao 

sistema de consumo modernista21, e, para alcançar seu objetivo, era necessário 

romper com as “antigas” ideologias que envolviam o “cubo branco”, nem que para 

isso, precisasse assustar boa parte das pessoas que geralmente circulava pelas 

exposições de arte. Marcos Rizolli, em seu artigo A arte contemporânea e o 

espectador criativo, afirma que a arte contemporânea exige do público, do visitante 

cultural e do espectador, capacitação para encarar os novos enfrentamentos 

expressivos. Capacitação no sentido de estar disposto a se desvencilhar de 

estranhamentos e experimentar os trabalhos sem preconceitos. Ao fazer isso, o 

espectador, acrescenta sua contribuição ao ato criador (a intensidade da 

contribuição, vai depender da proposta do artista): 

“Precisa-se, então, de um espectador criativo, disposto aos mais 

diversificados, inusitados e imponderáveis confrontos com o universo 
artístico. Estamos, aqui, diante de um jogo de interatividade entre o artista 
(o criador autorizado) e o espectador (disposto à uma criatividade latente e 
complementar) – necessariamente mediada pela expressão contemporânea 
que, por sua vez, perpassa todas as etapas de emissão/recepção da arte”

22
 

De uma maneira ou de outra, aproximando ou repelindo, o trabalho trazia consigo 

uma potência relacional, porque através dela o artista abre caminho para o outro 

estabelecer relações com o mundo da arte. Uns se deixam levar pela proposta 

participativa do artista, outros permanecem distantes. Era uma questão de escolha. 

Brinquedo 

A questão de escolha em participara da proposta do artista, também permeava o 

trabalho Brinquedo (Figura 4), exposto na mesma ocasião que Empilhamentos, na 
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Petite Galerie (1969), fruto de cerca de dois anos de pesquisa em fábricas como a 

Klabim. Nesse trabalho, Vergara disponibilizava peças de papelão para que as 

pessoas pudessem montar objetos. Dessa maneira, várias obras colaborativas 

foram produzidas. Walmir Ayala fez referência a elas no Jornal do Brasil:  

“Vergara propõe, entre outras coisas de sua tenda de objetos de papelão, 
uns jogos que lembram uma velha charada que na nossa infância 
chamávamos de Céu e Inferno a ser manipulada pelo espectador. Esses 
jogos lembram também irresistivelmente os bichos de Lygia Clark. Vergara 
parece ter realizado com mais desenvoltura a proposta dos bichos, uma vez 
que seus objetos, além de manipuláveis, parecem, o que é muito mais Lygia 
Clark do que os eternos, metálicos, imperecíveis bichos, amarrados com 
dobradiças e inoxidáveis.”

23 

Quando Ayala comenta que os objetos de Vergara se aproximam dos bichos de 

Lygia Clark, nos faz refletir que, mesmo a proposta participativa de Lygia seja 

evidente, o bicho enquanto objeto artístico, ainda tem sua existência forte, ainda 

mais pelo uso de um material tão resistente ao tempo. Hoje, encontramos esses 

trabalhos compondo várias coleções e quando são expostos, não podem ser 

manipulados, a não ser quando existem réplicas. A essência da participação, do 

“momento-arte”24, perdeu para o caráter museológico.  

No Brinquedo de Vergara, o objeto resultante não é o que importa, mas sim a 

experiência. Qualquer pessoa pode realizá-lo. Isso também nos faz pensar sobre o 

potencial poético que Vergara encontra no papelão. A participação é o foco, 

enquanto o objeto produzido fica em segundo plano, porque não foi feito para durar. 

O artista encontrou nesse produto um material coerente com a realidade do Brasil no 

fim da década de 1960. Poucos tinham poder aquisitivo para comprar obras de arte 

e o material barato, significou para ele, a possibilidade de democratizar o mercado. 

As pessoas que não pertencessem à elite poderiam comprar as peças e fazer delas 

o que bem entendessem25.  

 
Figura 4 – Montagem dos Objetos-módulos, peças de papelão, 1969. 

 

Um aspecto relacionado à participação do espectador nos chama a atenção nesse 

trabalho é a possibilidade “real” de co-criação. Se nas instalações Berço Esplêndido 
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e Empilhamentos, o artista requisitava a participação semântica e corporal 

(circulação) do espectador, Brinquedo solicita a atitude corporal por outro ângulo, a 

manipulação, a construção da obra pelas mãos do público. O artista só poderia 

completar o trabalho com o auxílio do público, sem o qual ele fica impossibilitado de 

existir. Embora seja complexo chamar esse trabalho de interativo, por esse termo 

estar mais ligado às mídias tecnológicas, entendemos que na essência, Brinquedo 

pode ser considerado um dispositivo interativo, dado que, o artista ao disponibilizar 

as peças, recebe do usuário o objeto produto da sua ação. Nesse contexto, ocorre 

uma espécie de ligação do artista com o mundo coletivo ao não disponibilizar um 

trabalho pronto, mas estimular o espectador a ele mesmo construí-lo. Devido ao fato 

de a obra de arte só acontecer no momento em que outra pessoa põe em prática a 

idéia do artista, cada indivíduo é autor da sua experiência com o Brinquedo. 

Considerações Finais 

Quando no título do artigo, nos referimos a alguns trabalhos de Carlos Vergara 

produzidos nos anos 1960 de “esboços interativos”, o fazemos para que não se 

confunda essas experiências com trabalhos produzidos por intermédio de mídias 

tecnológicas, onde o termo interatividade costuma ser utilizado com mais 

propriedade. Todavia, queremos ressaltar, que a essência das propostas 

participacionistas de Vergara, embora não criadas com o auxílio da informática, 

mantém laços estreitos com o conceito de arte interativa em diferentes níveis, 

porque o que interessa ao artista não é fornecer ao espectador uma obra acabada, 

mas algo aberto à contribuição do receptor, tanto mental quanto pela participação 

ativa. Tema muito recorrente nas poéticas contemporâneas, propostas como as de 

Vergara estão longe de encontrar um fim. Um ciclo aberto antes mesmo da década 

de sessenta, e que ainda não se fechou.  Ligia Canongia enumera várias heranças 

do mundo contemporâneo deixadas pelos anos sessenta: a multiplicidade de estilos 

e a ruptura dos suportes tradicionais, a exploração do aleatório e a crítica ao sistema 

oficial da arte, a valorização de situações instáveis e a alteração do “lugar” da obra 

de arte, assim como a inserção da comunicação de massa e do cotidiano.26 Daqui 

para frente, com o desenvolvimento rápido e contínuo das mídias tecnologicas 

digitais, aqueles artistas que optarem pela utilização delas, encontrarão mais 

ferramentas para concretização de seus projetos interativos ou participacionistas. 
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Um manancial inesgotável que mantém a arte em constante busca por relações com 

o homem e a vida. 

                                                           
Notas 
 
1
 COUCHOT, 1997, p.140 

2
 Em seu texto O ato Criador afirma que “[...] o ato criador não é executado pelo artista sozinho; o público 

estabelece o contato entre a obra de arte e o mundo exterior, decifrando e interpretando suas qualidades 
intrínsecas e, desta forma, acrescenta sua contribuição ao ato criador” (DUCHAMP, 2004, p.74). 
3
 Em 1922, Moholy-Nagy pinta um quadro por telefone. 

4
 PLAZA, 2000, p.8. 

5
 OITICICA, Hélio. Esquema da Nova Objetividade Brasileira. In: FERREIRA, Glória e COTRIM, Cecília (orgs.). 

Escritos de Artistas anos 60/70. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.  
6
 Catálogo da exposição de Carlos Vergara na Galeria do Lago (RJ), 2005. 

7
 OITICICA apud FERREIRA; COTRIM, 2009, p. 162-163. 

8
 O Happening acontece no Brasil. 1966. 

9
 DANTAS, 1966. 

10
 VERGARA, 2005. 

11
 CAUQUELIN, 2005, p.92. 

12
 Ibid., p.94. 

13
 DUARTE, 2005. 

14
 COUCHT apud DOMINGUES, 1997, p. 136. 

15
 COUCHOT, 2003, p.106. 

16
Texto de Paulo Sérgio DUARTE no catálogo: CARLOS Vergara Viajante, 2003. 

17
 Termo que designa o espaço da galeria. Para mais detalhes, ver O‟DOHERTY, 2007. 

18
 GROSSMANN apud O´DOHERTY, 2007, XIII. 

19
 MERLEAU-PONTY, 2004, p.17. 

20
AYALA, Walmir. O novo pela própria natureza. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21 nov. 1969.  

21
 A galeria como um local de mercado objetos de arte (pintura, escultura, desenho, gravura). A propaganda e a 

incitação ao consumo da produção de um artista são intermediadas por um marchand. Para mais informações 
sobre o regime de consumo na sociedade moderna, ver CAUQUELIN, 2005,p.28. 
22

 RIZOLLI, 2009. 
23

AYALA,1969. 
24

 Termo encontrado em GROSSMANN, 1996, p.36 
25

 Depoimento de VERGARA a Eni Creimer,1969. 
25

 CANONGIA, 2005, p. 62. 
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