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Resumo 
 
Este trabalho tem como objetivo verificar as ligações entre o urbano e o ribeirinho através da 
obra de arte "Aninga" do Artista paraense Osmar Pinheiro, instalada no píer do Espaço 
Cultural Casa das Onze Janelas, em Belém do Pará em 2002, bem como analisar suas 
condições de operação rizomática, devido, ela se apresentar como sistema aberto, 
oferecendo ao público a possibilidade de conexão com o pensamento artístico Amazônico 
através desta análise estético-crítica. Uma vez que o texto foi construído por meio da 
inserção do pensamento deleuziano; guatarriano como linha de fuga mental na escritura 
para constituir o Aninga-Devir. 
 
Palavras-chave: Devir-Aninga, urbano, ribeirinho. 
 

 

Abstract 
 
This work aims to verify the connections between the urban and coastal through the work of 
art "Aninga" artist paraense Osmar Pinheiro, installed on the pier of Eleven-Window House 
Cultural Space, in Belém do Pará in 2002 as well as analyze their operating conditions, due, 
rhizomatic she presents as an open system, offering the public the possibility of connecting 
to the Amazon via this thinking artistic aesthetic critical analysis. Since the text was built 
through the insertion of thought deleuzean manner; guatarriano as mental escape line in 
Scripture to be the Aninga-Devir. 
 
Keywords: Aninga-Devir, urban, ribeirinho. 
 
 
 

Germinada entre o urbano e o ribeirinho plantada por Osmar Pinheiro1 no Píer do 

Espaço Cultural Casa das Onze Janelas localizada na orla da Baia do Guajará em 

Belém do Pará no ano de 2002, a Aninga surge num solo estéril feito um tubérculo 

de rizoma cheio de seiva inorgânica. Retirada como uma fração do caos, plantada 

como segunda muda, espécie de corte do fluxo mental, um segmento do 

pensamento da estufa do artista paraense. 

Espécie de ligação do urbano e do ribeirinho mostra-se como uma planta mutante 

pós-orgânica suspensa e encravada num giral de concreto preso à cidade e à baia. 

Seu corpo de metal e suas dimensões variadas conotam uma singularidade 

estrutural presente na terra e água, entre o molhado e o enxuto, criando um diálogo 

entre estes dois elementos que interagem por meio de suas condições físicas e 

químicas de líquido e sólido. 
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Os tubérculos da Aninga parecem fugir do corpo urbano e seco em direção ao 

contato morno e ondulante das águas barrentas e esverdeadas da Baia do Guajará. 

Eles invadem e rompem a tenacidade da água em direção da lama cinzenta e 

brilhante da margem do rio aprofunda-se no solo pastoso. Encravam-se na terra 

amazônica como broca penetrante e frígida e implantam-se neste ambiente como 

estirpe aguda em busca de nutrientes na profundidade da terra. 

Em vista disso, a Aninga surge do plano mental feito um recorde do fluxo caótico 

artístico, passando pelo estágio de práxis se constitui de sua materialidade 

inorgânica, instala-se em um solo de segunda natureza (o concreto), ergue-se em 

meio ao ar, curva-se, retorce-se, mergulha-se na água, atravessando-a, chegando a 

terra (a lama, a argila) e finalmente, depois de ultrapassar o plano intelectual, o 

industrial, o gasoso, o líquido e o sólido, ela tenta continuar o seu percurso rumo ao 

plano conceitual. 

Em quanto isso, territorializada neste lugar entre o artificial e o natural ela desvela 

sobre a cidade a sua atmosfera híbrida, devido ao fato de trazer em si 

agenciamentos interconectantes entre a cultura ribeirinha e urbana, típico do 

dinamismo temporal e estético-cultural em meio ao qual foi concebida e faz parte. 

Espécie de criação, recriação, apropriação, metamorfoseada em atrator pós-

orgânico rompe com sua condição representacional de sua própria antifisicalidade 

por não ser planta, para se constituir como substrato autômato. 

Uma negação da natureza fotossintetizante ela rompe com o meio-natural para se 

tornar fruto do meio técnico-científico transformando-se em amostra efetiva da 

superação do orgânico pelo pós-orgânico na Amazônia. Resulta assim, numa 

construção de uma segunda natureza plantada por mãos artísticas e revelada como 

uma inversão das forças ou leis naturais para o surgimento de outra, transnatural 

estética. 

Seu corpo surge sobre a orla de Belém espalhando seus rizomas pela margem da 

baia e fazendo surgir os seus brotos metálicos interligados às estruturas 

arquitetônicas da cidade. Ela surge como um broto metálico urbano constituído de 

ferro e pele de fibra de carbono. Rompe o peso e a dureza do corpo do concreto da 

cidade, levanta-se negra e resistente à temporalidade.  
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Os entrelaçamentos de sua forma delgada com suas hastes arraigadas resistentes 

ao vento, que por sua vez, cortam o fluxo do sopro fresco úmido e pitiú2, advindo do 

Ver-o-Peso e demonstra a sua estabilidade horizontal, vertical e diagonal, criando 

um jogo com o movimento de cheia e seca da maré. Uma ambiguidade plantada ou 

produzida ou criada no píer da Casa das Onze Janelas transforma-se em parte da 

paisagem da cidade, se torna membro do corpo urbano, pois, vai ao longo dos anos, 

demarcando a sua condição de ribeirinha e urbana. 

Ainda que, encravada no solo quente e frio do concreto e ao mesmo tempo, 

mergulhada na água do rio e, também, presa a lama da orla da cidade a instaurar a 

sua condição mestiça e pós-moderna, sendo que, revela uma dada materialidade 

constituída de substâncias que subvertem a ordem da natureza ribeirinha para se 

afirmar como produto de transnatureza, ou mais importante ainda, uma negação da 

natureza amazônica. 

Reflexo do inicio da construção da antinatureza pode funcionar como forma de 

crítica da negligência humana mediante aos problemas ambientais vigentes. Porque, 

encaminha-se para um pós-mundo ornado pela sua forma protético-maquínica de 

dimensão virtual, haja vista, o lugar de substituição dos órgãos para o surgimento do 

anti-humano. 

Esta negação do natural é fruto das sociedades complexas mancomunadas ou 

iludidas por ideais de superação das constituições biológicas ou físicas e, por 

consequência disso, as cidades, são em si as maiores referencia de surgimento da 

estetização do que pode ser efêmero-espacial, ou seja, é como se todo o natural 

fosse matéria prima pressuposta para se converter em capital potencial, o que se 

quer com isto, é uma desumanização das relações dos seres com a terra e, para 

isso, se idealizam meios de promoção, criação e manutenção de técnicas que 

possam transformar estes meios, à priori naturais, em corpos, coisas e espaços para 

artificializá-los. 

Em detrimento a isso, o presente que a tradição deixará às futuras gerações de 

seres melhorados geneticamente, (os filhos da ciência), que como pagamento 

exigirá destes, sua humanidade e o direito ao acesso aos bens da natureza, seria 
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uma flora e fauna artificiais. Isso está presente nas entranhas da construção artística 

presa ao concreto do píer. Pode ser um aviso agenciado pelo inconsciente. 

DO PÍER ÀS MENTES 

Como transplantá-la para outro campo onde ela sirva verdadeiramente ao seu 

propósito de entidade artístico-estética? Fazê-la romper a sua fisicalidade 

contemplativa e se tornar algo que não represente nada e nem se remeta a 

nenhuma significação intelectual. Somente como planta que realize todos os ciclos 

normais de um vegetal ela poderia passar por estes processos, mas, tal condição, 

este espécime artístico jamais irá experimentar. No entanto, ela não pode ser 

improdutiva, porque, muitos pensamentos já germinaram de seus rizomas 

espalhados a partir do contato com a mesma. Desse ponto de vista, a Aninga parece 

que realiza outro tipo de fotossíntese, porque, a energia capitada e gerada por ela 

produz uma germinação estética na mente de quem a observa, então, os seus 

tubérculos nascem dentro das mentes quem se relaciona com ela. 

Para que germine em outros lugares é necessário a sua introdução dentro de um 

contexto viçoso regado com muitas possibilidades de gotejamento, para mover os 

seus tubérculos em direção de campos e mentes preparadas para o reconhecimento 

do seu cultivo, pois, o seu rebento não pode ser um decalque, mas, o decalque tem 

que ser apenas uma entrada, um caminho para as multiplicidades. 

Somente no campo da cultura ela poderá cumprir sua finalidade estética como 

produto de criação da arte. Contudo, a Aninga está mais intimamente relacionada 

com uma atitude de negação de sua propriedade de obra de arte, pois, a mesma se 

funde com o lugar e passa a ser elemento, vinculado, transmutado com o ambiente 

da cidade, da água, da lama, do ar, da temperatura. Ela se constituiu como peça 

urbana disfarçada em meio à paisagem da baia, às vezes parece competir por um 

olhar, mas permite-se ser tocada, ferida, fotografada como um simples amontoado 

de canos de aço revestido com uma espécie de cobertura de carbono antioxidante. 

O seu disfarce funciona como uma miragem industrial, devido, a sua fisicalidade 

incomum àquele lugar, estabelecida como limite do urbano e do ribeirinho tende a 

rompê-los em busca de novos espaços. 
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Quando a maré está seca podem-se ver apenas nove canos ou galhos ou tentáculos 

enterrados no chão lamento da beira da baia, eles estão quase todos cheios de limo, 

lisos, escorregadios e parecem que uns estão a crescer para dentro da cidade e 

outros para dentro do canal do rio. Podem ter perfurado profundamente o solo 

amazônico buscando nutrientes para manter a sua estabilidade, porque, como todo 

corpo é preciso aumentar as doses de energia para que o mesmo se mova e rompa 

com sua prisão inercial através de linhas fugidias. 

Rompendo com sua condição binômica de árvore-raiz e de decalque a Aninga busca 

se ramificar por meio de seus bulbos estético-artísticos tornando-se rizoma 

interligado por suas linhas de fuga de um pensamento crítico sobre a sua 

constituição funcional ou não e, da relação com outra esfera, para além da 

materialidade, a do pensamento, da abstração que surge como fonte de força de 

desterritorialização de sua composição de fixidez. Subtraída de sua constituição de 

obra de arte presente no espaço urbano e ribeirinho, ela passa para outra esfera; a 

da multiplicidade, pois, como mapa espalha suas linhas estéticas fluídas por campos 

avessos à sua proposição de coisa artística e promove outros cortes em sua 

estrutura territorializada e continua rizomorfando-se por suas linhas de escape. 

Depois de irromper com o ar, com o concreto que lhe prendia ao solo da cidade e, 

em seguida, de atravessar as águas e a argila da margem da baia, ela precisa 

continuar movendo-se em direção do fora, e sempre fugir de se tornar raiz, porém, 

deve-se transformar em rizoma, tubérculo e persistir no fluxo de liberdade, ou seja, 

permanecer rizomando-se com objetivo de nunca ser presa na pedra e sim dá a 

volta com seus tubos espalhando-se, alargando-se, disseminando-se por toda orla 

de Belém, como se fossem em pulos de fractais, porque, sendo rizoma, ela brota em 

qualquer lugar onde for interligada. 

Em nível de multiplicidade; invadem-se os Platôs de (DELEUZE E GUATARRI, 1995, 

p.18), para introduzir: Osmar pinheiro como a vespa e a Aninga como a orquídea, 

onde juntos promovem a ramificação; a Aninga se desterritorializa e forma uma 

imagem, um decalque do artista; mas, o artista se desterritorializa sobre esta 

imagem. O artista se desterritorializa, no entanto, tornando-se ele mesmo uma peça 

no aparelho de reprodução da Aninga; mas ele reterritorializa a Aninga, 

transportando-a como coisa artística reproduzida em série.  
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Em vista disso, o artista e Aninga fazem rizoma em sua heterogeneidade. Isso 

funciona pela captura de código, mais-valia de código, aumento de valência, 

produzindo um Devir-Aninga do artista e um Devir-artista da Aninga garantindo a 

desterritorialização de um dos termos e a reterritorialização do outro, como insistem 

Deleuze e Guatarri (1995), isso implica que os dois devires promove por meio de 

seus encadeamentos e revezamentos a circulação de intensidades, impulsionando a 

desterritorialização mais para frente, cada vez mais longe. 

O artista transporta nele o germe da Aninga, promovendo a sua desterritorialização, 

(isto em quanto, ela ainda não foi fixada em algum lugar), e reterritorializa a mesma, 

ao inseri-la novamente a um lugar, contudo, percebe-se que o artista se torna parte 

do processo de disseminação da obra, pois, a coisa é transportada como um devir-

obra no corpo-mente de Osmar Pinheiro e em seguida é quebrado o tubérculo e 

plantado em outro corpo ou lugar, no caso da Aninga no píer da Casa das Onze 

Janelas e parte dentro da Baia do Guajará.  

Como pode algo feito de aço e preso a uma substância rija (o concreto) e ao solo da 

beira do rio ser desterritorializado? A explicação é dada complexa e espinhosa 

demais, porém, pode-se dar uma olhadela por sobre os ombros de (DELEUZE; 

GUATARRI, 1995, p. 25), e analisar o seguinte; “O pensamento não é arborescente 

e o cérebro não é uma matéria enraizada nem ramificada” para se vislumbrar que o 

funcionamento do pensamento é estabelecido por saltos de mensagens por cima de 

micro fendas sinápticas, a transposição de cada mensagem por cima destas fendas 

faz do cérebro uma multiplicidade, já que, os dendritos não são garantia de 

acoplamento dos neurônios em um tecido contínuo, que coloca o pensamento em 

articulação, banhando todo um sistema probabilístico e incerto. Por isso, como num 

salto por meio de uma linha de fuga sináptica com a sua constituição latente de 

potencial estético ou força neural, a Aninga foge do corpo matérico e migra para 

dentro do cérebro de quem mantem relação com a própria e, essa energia salta 

sobre as fendas sinápticas e faz a mente se agitar, vibrar e pensar. Tal energia 

aumenta e faz o corpo todo se animar, pois. “Quando a energia flui a matéria dança.” 

(GLEISER, 2010, p. 166). Agora, ela está reterritorializada no cérebro e encontra-se 

pronta para ser quebrada em seus seguimentos rizomáticos e continuar pulsando 

em busca do que se encontra por vir.    
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É desta maneira que uma obra de arte se desterritorializa de sua materialidade, 

quando ela se torna caosmos e passa a produzir no corpo onde habita uma energia 

delirante, chamada por muitos, de prazer estético, espécie de sensação intelectual 

provocado pela organicidade de forma e conteúdo, entretanto, neste caso, este 

potencial energético é uma espécie de transferência de uma parte da coisa como um 

broto nutrindo-se e nascendo como um seguimento, um recorte da linha fluída do 

rizoma que transpassa a força mental das pessoas instalando-se ali e se tornando 

um tubérculo, pois, toda obra possui seu teor de seiva rizomorfa que ao quebrar-se 

tem energia suficiente para germinar novamente e produzir mais rizomas como num 

fluxo. 

Ninguém precisa necessariamente interpretar a Aninga, basta ser receptivo às suas 

linhas fugantes penetrantes e permitir a entrada dela em seus decalques mentais 

para a produção da descarga potencial que flui da obra. Ao invés de significar se 

permita rizomar com ela e continue a propagá-la por toda parte como uma potência 

de multiplicidade. 

O seu corpo deve se espalhar na cidade e também, pelos rios como a aninga 

vegetal3 se dissemina pelas beiras de baias, rios, igarapés e furos da Amazônia, 

com sua presença imponente nas várzeas e igapós, brota e funciona como uma 

defensora da terra em sua luta contra a erosão, provocadas pelo confronto 

constante com a força das marés e marolas geradas pelos motores barulhentos e 

poluidores das embarcações amazônicas, pode-se sentir, em meio a isso, o escape 

do meio urbano em direção da lama, do lodo e da água barrenta. Deste modo a 

Aninga vai tremular pelo mover das ondas ribeirinhas e demonstrar o seu outro lado 

esquecido dentro da cultura contemporânea ou como lembra Barilli (1995), o Pós-

Moderno. E como num salto sináptico de pura energia a Aninga se move do urbano 

para o ribeirinho, num simples relance mental. 

DA MENTE URBANA À MENTE RIBEIRINHA 

A sua relação com o meio natural se constitui a partir do momento de sua introdução 

e toque do ar ribeirinho em seu corpo frio metálico e, em seguida, com o mergulho 

de parte de seus tubérculos na beira da baia do Guajará em frente da capital do 

Estado, ela está ali no píer, presa ao “templo do Pós-Moderno paraense”, robusta 

toda maquínica e pós-orgânica com o seu corpo mergulhado na água e na lama 
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(figura 01) apresenta-se na beira do rio, ou melhor, na mais exuberante estrada 

ribeirinha. 

 

Figura 01 Aninga – 2002 

Ferro – Dimensões variadas 

Nº 02/01.6/0148 

Ela possui um encadeamento com o artificial e com o natural, haja vista, a sua 

conexão entre a cidade e a água, contudo, ela ultrapassa esses planos e se lança 

em direção de sua superação corpórea tornando-se transnatural e transartificial para 

fazer parte de dois cosmos e constituir rizoma com os dois, porque se vinculou a 

eles e deles retira sua energia e propaga-se no lugar, no tempo, no vazio e se 

aconchega no exprimível dentro da região da arte, onde tudo flui e se choca como 

fonte de continuísmo incorporal. 

A Aninga produzida pela cultura urbana se precipita nas mentes ribeirinhas como 

quem mergulha desejoso nas águas do desconhecido e encontra dentro deste 

imaginário amazônico outras relações identitárias para a sua forma e função, 

entrelaçada a um meio novo e quase puro, ela volta a sofrer reterritorialização, pois, 

todos querem resignificá-la e nomeá-la para saber a sua natureza ou antinatureza, 

porém, onde poderá ser vinculada e introduzida no território dos mitos e lendas? 

O choque é inevitável, contudo, a procura por um entendimento sobre a sua 

configuração formal submergem novamente o potencial da obra para dentro do 

cérebro ribeirinho que passa a operar não mais com a coisa em si, mas, com a 

possibilidade, com o Devir-Aninga, no entanto este espécime estético não nasce do 
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chão, mas da velocidade do pensamento artístico. Por causa disso, toma uma nova 

linha de fuga estendida para fora do corpo e se prolonga para dentro de outro campo 

muito mais fértil produzindo rizoma, nas mentes ribeirinhas e começa a deixar os 

seus brotos em forma de interrompimento do pensamento, que em vão tenta 

compreender ou encontrar relação simbólica com a sua forma imanente. 

Pensada, idealizada pelo artista adquiri uma relação com o vegetal a Aninga goza 

de multiplicidade de corpos e se faz em fragmentos, toda segmentada e ao mesmo 

tempo una, se estilhaça, se divide e habita vários campos paralelos que se intercala 

devido a sua fluidez. Ela interrompe o fluxo e quebra a linha e em seguida reinicia o 

seu trajeto, em cada interrupção, um rompimento, então deixa uma haste cheia de 

seiva que logo depois brota e se espalha constituindo um mapa.  

Desta forma, a Aninga seria apenas uma estrutura presa ao píer ou um conceito 

caosmos mental? “Um conceito é, pois, um estado caóide por excelência; remete a 

um caos tornado consistente, tornando pensamento, caosmos mental”. (DELEUZE; 

GUATARRI, 1992, p. 267). Então, ela é produzida por uma seiva rizomática presente 

no cérebro do artista como liberação tubercular frondosa advindo de um recorte do 

caos para se tornar caosmo. Tudo isso depende do deslocamento do terreno 

artístico formal para o conceitual que se dá através da relatividade de aproximação 

das pessoas, no caso do olhar ribeirinho a Aninga será deslocada do píer, do 

concreto, da cidade para a margem do rio, isso seria o meio natural onde as 

anhingas vegetais nascem.  

A inserção dessa construção estética, no campo da discursão sobre o seu potencial 

artístico e antigeográfico ocorre, logicamente, devido, a sua forma, corpo e matéria, 

ou seja, a sua fisicalidade, porém, todo tempo se desloca desterritorializa-se a obra 

para movê-la ao campo do conceito, a fim de exaltar a sua definição 

contemporânea, querem tomar a coisa para si e pouco se percebem que a definição 

conceitual reterritorializa-a e fixa ou prende apenas um fragmento do todo, que por 

sua vez está cheio de energia para construir novamente rizoma, em vista disso, uma 

interpretação se revela frágil diante dos brotamentos que rompem com as barreiras 

e se colocam em fuga novamente. 
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A Aninga é um conceito em fuga, ela escapa construindo ligaduras entre dois meios 

antagônicos, o urbano e o ribeirinho e continua em fluxo consumindo as seivas 

orgânicas e inorgânicas obtidas, devido, as suas reentrâncias de seus múltiplos 

rizomas encravados no campo material e conceitual, ela vai transformando-se, ora 

como coisa artística, ora como artificialidade nutrindo-se das mentes produtivas e 

improdutivas, às vezes ela morre e renasce, por que é novamente alcançada pelas 

multiplicações de suas partículas vagantes por lugares insondáveis de conservação 

energética, constituindo-se em carga de energia que nunca se perde, pois, se 

transforma e conserva-se como potencial de um devir Aninga. Nestas circunstâncias, 

ela pode ser arte ou antiarte, estética ou transestética, aninga vegetal ou Aninga 

artística, urbana ou ribeirinha ela é um devir, ela é um caóide, ou seja, um recorte do 

caos como dizem Deleuze; Guatarri (1992). 

Ela não pode ter uma definição, apenas tem que continuar pulsando embalando-se 

com o mover do vento da orla do Ver-o-Peso e do remanso das ondas da baia do 

Guajará. A Aninga leve, pesada e preta, instigante e despercebida, mas, toda 

caótica e indecifrável, renegando e afirmando seus paradoxos com os incorporais 

estoicos reintroduzidos na pós-modernidade como tentativa frustrante de se agarrar 

o que se desmancha e em seguida se reintegra, ou seja, a arte que insuflada pelos 

espíritos nômades sempre a frente do tempo e se afastando a passos largos e sem 

marcas, deixa apenas, o seu lampejo desdenhoso aos artistas com seus espíritos 

lentos e manobráveis. 

Resta-se a inserção do pensamento agambeniano para elucidar e lançar um brilho 

de relance sobre a Aninga. Agamben utiliza-se do conceito nietzschiano 

“intempestivo”, para definir o contemporâneo como uma exigência de atualização em 

relação ao presente, produzindo neste uma desconexão e dissociação para com o 

tempo. Deste modo, para ele só pode ser contemporâneo quem:  

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está 
adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; mas, 
exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse 
anacronismo ele é capaz, mas do que outros, de perceber e apreender o 
seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 58). 
 

Por este agenciamento de deslocamento e ao mesmo momento de um olhar atento 

ao seu presente, a Aninga foi concebida por Osmar Pinheiro, mesmo que de forma 

despercebida, como um autômato fora de seu tempo, um pressuposto de superação 
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ou extermínio da natureza, dissociando-a e desconectando-a de uma apreensão 

interpretativa mais imediata e inserindo nela, algo intempestivo, ou seja, a busca 

pela atualização do que se encontra posto para um olhar inatual, de projeção como 

possibilidade de um por vir. A construção dessa escrita lança este pensamento para 

uma dimensão das pretensões. 

O intempestivo visto em Nietzsche, que Agamben discorre, se inscreve justamente 

no campo da atualização como preocupação de se por a frente de seu tempo a partir 

da lucidez do tempo em que se vive, para depois conseguir a projeção e a 

desvinculação do tempo estabelecido, o presente. Desta forma, a obra em questão, 

tem a sua funcionalidade dentro deste campo de movimento em direção do que não 

está configurado, ou melhor, ela é uma construção conectada e desconectada do 

tempo presente, por este motivo é um Devir-Aninga. 

Mensuração e negação do tempo, como interface diacrônica, ou condição 

indesejada de antinatureza, no por vir, pois, como diz (AGAMBEN, 2009, p. 59), 

“Aqueles que coincidem muito plenamente a sua época, que em todos os aspectos a 

esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos porque, exatamente por isso 

não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela”. Assim estabeleceu-

se esse pensamento sobre a construção artística de Osmar Pinheiro no píer da 

Casa das Onze Janelas em Belém. Bem como, a se tenta manter o olhar sobre a 

obra, ela entra em contraste com o ambiente, onde está inserida e se desloca para 

outro instante que ainda não chegou, mas, que faz parte dela, como previsão de 

outro período um tempo inatual, ela se projeta para fora desta temporalidade, no 

entanto está presa ao espaço do agora, por isso se amorfa como estrutura 

incorporal. 

Ela mergulha em dois cursos de duas culturas que se aproximam e são avessas, 

pois, o tempo em toda sua relatividade passa a ser ainda mais incompreensível 

dentro de estilos de vidas como é o caso dos ribeirinhos e urbanos, haja vista, a 

forma de se relacionarem com a Aninga Pós-Moderna paraense, cada olhar um 

deslocamento temporal e cultural, cada pensamento estabelecido pressupõe-se a 

criação de outro devir, parece que a obra mergulha por dois mundos, mas, habita 

vários ao mesmo tempo, pode-se dizer que ela está em fluxo caótico nas mentes. 
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Mergulhada no seio da contemporaneidade da arte paraense impera o seu domínio 

sobre a possibilidade de fusão entre duas formas de percepção de mundo, por um 

lado é toda engrenagem maquínica e conceitual, por outro é vista como um pedaço 

do incompreensível, devido aos conhecimentos alienantes gerados pela 

supervalorização da cultura binómica gestada no presente, contudo, essa obra é o 

reflexo do contexto que ainda não foi totalmente desvelado e, que por este motivo, 

marca um contraste notório aos olhares esclarecidos dentro da Amazônia, ou seja, a 

superexposição e a imposição de um modo de vida urbano estético que tende a 

valorizar muito mais a criação de um mundo de próteses, como extensão do seu 

próprio corpo e, por isso renega o natural. 

A Aninga de Osmar Pinheiro foge das garras de uma marcação metodológica de 

objeto e sujeito para se colocar como um ser em si em constante mutabilidade, ela 

transforma-se em multiplicidade para continuar a escapar de qualquer constituição 

binária. Porque, até mesmo o artista, dentro do sistema, funciona apenas como 

aquele que carrega em si o fragmento potencial da obra e o espalha pelos terrenos 

pertinentes. Como a vespa Deleuziana; Guatarriana (1995). 

Ela é a união de dois mundos, que apesar de adversos, se completam e se fundem 

por meio de suas desigualdades. A Aninga revela-se como um atrator estranho em 

meio a este paradoxo, pois, a mesma exerce uma função de ligação ou 

agenciamento entre a cidade e o campo. Promove um estranhamento conformado 

dentro das duas percepções culturais, porém, age nas regiões de confluências, nas 

conjunções e estabelece elos muito fortes que sustentam sua parte alienante, por 

meio da quase interpretante, como condição de presença híbrida e multicultural. 

Constructo quase vegetal e quase artificial escapa por dentro de seus canos frígidos 

de aço, destilando a sua seiva dentro das mentes conectadas a ela. Evade-se de 

sua constituição artístico-estética pelas linhas lisas de suas partículas escuras 

imperceptíveis aos seres, uma vez que, mantem com a arte uma relação de leve 

toque, tangível e deste toque ínfimo, libera uma pequena energia artística que 

apenas revela ao cérebro um curto momento de seu Devir-Aninga, isso acontece, 

como num estalo do movimento das galáxias que passam tão rapidíssimas, para 

além da velocidade da luz, que de suas luzes enxergam-se apenas a escuridão, 

Agamben (2009), a Aninga conduz o confuso contemplador de volta ao negro de 
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seus canos, ou seja, do que é imanente. É assim que ela constrói os seus bulbos 

por entre as mentes e ultrapassa-as como energia fugante. 

Portanto, para se conhecer a natureza da Aninga ou de qualquer produto artístico ou 

ainda, antiartístico pós-moderno é necessário enxergar na escuridão, como diz 

Giorgio Agamben (2009), pois, para ser contemporâneo é preciso fixar o olhar no 

presente e ver, não o que se encontra nítido nele, mas, o que está no escuro, por 

isso, o que se vê no píer é o Devir-Aninga, pois, o artista instalou neste lugar uma 

possibilidade, um porvir e nunca um ser, já que não é uma completude, mas, um 

antimecanismo de multiplicidade do todo para produzir dissociação dentro do 

mecanismo vigente, a fim de quebrá-lo e empurrá-lo na direção da luz inatual imersa 

na escuridão contemporânea. 

 

                                                           
1
 OSMAR PINHEIRO, 1950 Belém-Pará. Arquiteto desenvolve sua formação artística em Belém, Rio de Janeiro e 

São Paulo. Entre 1988 e 1990 morou na Alemanha, com bolsa da fundação Guggenheim. Além da pintura, 
apresenta importante contribuição às artes no Pará, por meio de suas pesquisas sobre visualidade cabocla e 
amazônida, realizadas no início dos anos 1980. 
2
 Odor liberado pela substância metilamina característicos em peixes. 

3
 Aninga – (Montrichardia arborescens) Espécie da família das Araceae, anfíbia. Medicinal (expectorante e 

cicatrizante). Serve de alimento e refúgio de peixes, répteis e mamíferos. A seiva contém produtos irritantes da 
pele que causam dermatites. 
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