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Resumo 
 
 Este estudo faz parte da pesquisa de Mestrado no Programa de Pós-Graduação em Artes 
Visuais, PPGART, linha de pesquisa em Arte e Tecnologia, da Universidade Federal de 
Santa Maria. A proposta visa tecer possíveis diálogos entre a pele urbana, representada 
pela superfície do lixo encontrado na cidade através de diversos objetos descartados, e a 
pele humana tendo como foco a produção poética  de alguns artistas. Essas peles são 
abordadas como superfícies de contorno, permeáveis que recobrem e possibilitam diálogos 
entre si e com o mundo, assim como as fronteiras. 
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Abstract 
 
This work is part of the master's research at the Graduate Program in Visual Arts, PPGART 
line of research in Art and Technology, Federal University of Santa Maria. The proposal aims 
to make possible dialogue between the urban skin, represented by its various objects and 
garbage, and human skin focusing on the production of some artists. These skins are 
addressed as contour surfaces, permeable overlying and enable dialogue among 
themselves. 
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Fronteira, margem, divisão, área de contato. Sinônimos que caracterizam a 

pele. Limites que funcionam como barreiras ou como áreas de invasão: separam ou 

juntam-se. Sobre a relação de zonas de fronteiras como esta, Certeau na Invenção 

do cotidiano, coloca:  

 
Paradoxo da fronteira: criados por contatos, os pontos de diferenciação 
entre dois corpos são também pontos comuns. A junção e a disjunção são 
aí indissociáveis.(...)  Problema teórico e prático: a quem pertence a 
fronteira? (CERTEAU,1994, p.213)   
 
 

Para o autor fronteiras são articulações, “um entre dois”- “um espaço entre 

dois”. Assim, a pele é uma área de transição entre o dentro e o fora, permeável, que 

produz a intermediação entre campos limítrofes.  
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A pele no corpo humano funciona como um campo de relações. Ela nos 

protege e também possibilita nossa comunicação com o mundo através do toque e 

da sensibilidade. Como superfície, a pele apresenta-se como a primeira camada, é a 

parte de exposição de um objeto. Como estrutura física, a pele apresenta poros, 

pêlos, manchas, rugas, depressões, tons diversos que refletem as marcas do tempo 

ou as intenções humanas. As marcas visuais em sua superfície tornam a pele 

sensível na sua aparência e nos sentidos que evoca.  

Uma cicatriz, por exemplo, remete a uma ferida e está associada à dor, ao 

corte. Também destoa visualmente do restante da superfície da pele através de sua 

coloração e espessura. Essa superfície sensível também atua como identidade 

através das tatuagens desenhadas sobre a pele. Esses aspectos visuais da pele 

funcionam como diálogos, interfaces com o mundo e demonstram o caráter de 

proteção e permeabilidade ao qual a pele está exposta. A pele revela dados vitais 

sobre o corpo assim como as superfícies urbanas nos desvelam também aspectos 

até então escondidos da cidade.  

A pele humana apresenta especificidades visuais e a superfície da cidade 

também. Suas visualidades características  são formadas por diferentes ações que 

mostram as marcas da relação do homem com a cidade. O lixo representa o 

descarte, a exclusão, o inútil que se encontra apenas à ação do tempo materializada 

através de corrosões, fissuras, danos devido à utilização e outros procedimentos 

químicos aos quais a matéria está sujeita. Estes sinais aparentes mostram o caráter 

sensível da superfície dos resíduos assim como uma pele marcada pelo tempo.  

Como uma cicatriz na pele humana, o lixo também destoa da superfície 

urbana, e atrai o olhar para uma intervenção. 

Segundo Manzini (1993, p. 202) “os objetos têm falado desde o paleolítico, 

expressando com os seus sinais, a realidade, o caráter, as referências culturais de 

um povo numa fase específica de sua história”. O autor acrescenta que “a medida 

que os materiais tem pele, a sua imagem, é, sem dúvida , a da pele, com toda gama 

de variações que ela permite”.  

 É a superfície dos materiais que mostra as marcas da transformação. Marcas 

do acaso, marcas estéticas ou ideológicas, vestígios do tempo que se materializam. 
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As superfícies revelam a degradação que sofrem os objetos tornando-os de certo 

modo também componentes vivos do cenário social. Para Manzini (1993, p. 204) “as 

superfícies são o local onde se dá a transmissão de informações”. Através da cor, da 

textura conhecemos um objeto.  

Assim, a pele e o lixo expressam seus sinais. Através da pele conhecemos a 

idade, etnia de uma pessoa. Já o lixo demonstra as referências culturais de um 

povo, sendo mais que apenas um subproduto da sociedade atual. As corrosões, 

fissuras, rasgos são sinais da degradação sofrida e através delas, muitas vezes, os 

objetos são descartados. O lixo, diferentemente da pele humana, não apresenta 

possibilidade de papel de veículo da memória, a qual marca a passagem do tempo 

através de sua mudança. 

As camadas urbanas aparentes funcionam como guias da cidade: sua 

condição econômica, seu grau de deteriorização bem como a liberdade de 

expressão dos habitantes, ou seja, como testemunhas da dinâmica social.  Esses 

vestígios visuais produzem significados, sentidos, criam novas narrativas sociais 

estabelecidas por personagens anônimos. Ultrapassando as camadas superficiais 

da cidade, enxergamos além da superfície dos corpos e percebemos outros 

entrelaçamentos estéticos, simbólicos, ideológicos. É justamente nestes 

entrelaçamentos com o mundo que está  a densidade, que junto à superfície 

compõe os corpos e objetos. 

Algumas obras, alguns artistas  

 Segundo Baudrillard “os homens da opulência não se encontram 

rodeados, como sempre acontecera, por outros homens, mas mais por objetos” 

(BAUDRILLARD, 1995, p. 15). O lixo urbano nada mais é do uma série de objetos 

destituídos de sua função inicial, mas que podem apresentar perspectivas para a 

arte. O ser humano descarta todo tipo de materiais, objetos aparentemente que não teriam 

mais uso, ao seu ver. Essas acumulações produzidas e descartadas pela sociedade 

encontram-se no lixo urbano. 

Segundo Archer (2001), a partir de Duchamp, o mundo artístico cresce num 

ritmo frenético com grande profusão de estilos, formas e práticas onde todos os 
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materiais, até mesmo os fora do convencional como  luz, ar, som, palavras, pessoas, 

vestimentas, podem constituir suportes para idéias artísticas. 

 Duchamp foi um artista precursor no uso de objetos “não artísticos” em suas 

obras.   Com suas apropriações ou ready-mades, descontextualiza o que até então 

seria considerado como obra de arte. Ao apropriar-se de objetos produzidos em 

série, banais, o artista contextualizava- os no tempo e espaço. Assim, qualquer 

objeto poderia ser considerado arte. 

Duchamp transformou objetos em idéias e máquinas em símbolos. O lixo é 

um símbolo contemporâneo que se origina nas máquinas. É o sinal real da 

mecanização das nossas necessidades, resultante da chamada vida “civilizada”, já 

que se tornou testemunha das atividades humanas em sociedade.  Marcel Duchamp 

não só desmistificou o objeto e os procedimentos artísticos que o envolvem, como 

também abriu espaço ao cotidiano coletivo. 

  Arman e outros artistas neo-realistas já haviam percebido o potencial do lixo, 

do resíduo, da matéria enquanto materialidade plástica e mesmo simbólica da ação 

do ser humano, como retrato da cultura contemporânea individual. Arman fazia o 

que chamava de retratos - colocava em lixeiras circulares e transparentes todos os 

rejeitos, o lixo produzido dia a dia. Esses materiais retratavam e/ou representavam 

parte do indivíduo tal como uma fotografia. Com isso, Armam expressava que o 

homem na atualidade, o produtor de lixo, não mais precisa ser representado por sua 

fisionomia, mas sim pelos próprios objetos que produz e descarta.  Levando a 

problemática para o campo da presente pesquisa, podemos dizer que  Arman cria 

uma imagem de fusão dos resíduos com o homem, ou seja, uma fusão das 

peles/superfícies na qual os rejeitos, frutos da ação do homem, representam-no 

enquanto indivíduo componente da sociedade.  
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Poubelle, 1961. Arman.  

Andy Warhol também se interessou pela estética do lixo. Segundo o artista 

relata no livro História da Feiúra de Umberto Eco: 

Sempre gostei de trabalhar com refugos. Coisas que são descartadas, que 
não são boas e todos sabem disso: sempre pensei que possuem um grande 
potencial de diversão. É um trabalho de reciclagem. Sempre pensei que há 
mais humor nos refugos. (WARHOL apud ECO , 2007, p.388) 

A respeito da reciclagem dos refugos alheios, Warhol discorre: 

Não quero dizer com isso que o gosto popular é ruim e que tudo aquilo que 
é descartado pelo mau gosto é bom: quero dizer que, provavelmente, os 
refugos são coisas feias, mas que, se pudermos trabalhá-las um pouco e 
torná-las belas ou pelo menos interessantes, haverá muito menos 
desperdício. (...) A vida em Nova York fornece muitos incentivos para  
desejar o que os outros não querem: a querer todas as coisas descartadas. 
Há tanta gente com quem competir aqui, que a única esperança de ter 
alguma coisa está em trocar os próprios gostos e desejar aquilo que os 
outros não querem: a desejar o que foi descartado. (WARHOL apud ECO, 
2007 p.418) 

O fotógrafo Manuel da Costa tem outra apresenta outra abordagem sobre os 

resíduos encontrados na cidade. Segundo REY: 
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(...) Ele retorna de suas caminhadas carregando detritos urbanos, colhidos 
nas calçadas, ruas e parques da cidade (...) Para realizar sua coleta 
costuma carregar uma pinça e um saco plástico onde coleciona papéis 
jogados no chão, gravetos, folhas secas, sementes, grampos, penas (...)  
Ao chegar ao atelier, Manuel deposita os detritos  rejeitados pela sociedade 
urbana os abandonados pela natureza em Caxias de tamanhos diferentes. 
Estas caixas, construídas por ele em papelão, possuem os bordos não 
colados,  mas cuidadosamente amarrados por elástico. Então sacode-as e 
observa esta ordem provocada pelo acaso. Ao soltar o elástico para abri-las 
como uma flor e utilizá-las como fundo da fotografia, algumas vezes desloca 
um ou outro elemento buscando nexos na composição formada 
aleatoriamente.

I
  

  

 
Nexo  # 7, 2000. Manuel da Costa  

 
 

  Manuel da Costa na obra Nexo trabalha com o acaso e controle na superfície 

dos objetos. As superfícies de folhas secas que são elementos da natureza 

convivem com objetos industrializados como papéis de bala, clips, demonstrando 

uma interação, permeabilidade entre os elementos e conseqüentemente entre suas 

peles.  Aqui, as peles dos resíduos sobrepõem-se criando montagens que 

sensibilizam nosso olhar e nos fazem  perceber  que também fazemos parte desses 

acúmulos que estão ao nosso redor. O artista deve ter um macro-olhar sobre estes 
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pequenos vestígios do urbano que, muitas vezes, passam despercebidos diante de 

nós.  

 Outro referência é o artista Vik Muniz. Através da apropriação dos resíduos 

urbanos, o artista cria montagens em grandes dimensões nas quais predomina o  

acúmulo dos resíduos, da sobreposição das superfícies.  

 No documentário Lixo Extraordinário, Muniz trabalha em parceria com uma 

comunidade de catadores de lixo, o Jardim Gramacho no Rio de Janeiro. Estes 

forneciam ao artista os resíduos para utilizar em seus trabalhos. Visualmente, as 

texturas coloridas dialogam com figuras humanas compondo superfícies únicas. As 

peles aqui se tangenciam  como fronteiras . Representam também a ligação com o 

aspecto suburbano, degradado da sociedade ao aliar a arte e o lixo com questões 

sociais.  

 

 
 

Marat (Sebastião), 2008. Vik Muniz 
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O lixo adentra o campo do estranho, pois é um material atípico na arte. 

Avellar (2008, p.367) cita  Bauman (2001) ao dizer que o estranho agora se encontra 

ao nosso lado, mas isso não nos incomoda, pois o contato é efêmero e rápido, sem 

estreitamento de relações. 

  O deslocamento dos resíduos cotidianos para o contexto artístico provoca 

este tipo de situação diferente, estranha. Essas proposições adotadas por inúmeros 

artistas estimulam novas percepções, abordagens e, às vezes, incertezas.     

 O lixo, como elemento social, distanciado do campo artístico, envolve-se com 

questões cruciais, contradizendo a sensação de estabilidade que o sistema tenta 

impor, tornando-se um puro instrumento de contestação, ao mesmo tempo em que 

se conjuga com o desenvolvimento e com as tecnologias. Assim, o lixo adquire 

capacidade de transfigurar-se em um perfeito objeto de investigação conceitual. 

Pele 
 

A pele constitui o primeiro revestimento que o corpo traz naturalmente 

consigo. É nesta pele, que o ser humano, desde o início dos tempos, inscreve suas 

marcas, com o objetivo de construir sentidos para o seu ser e estar no mundo, em 

determinado contexto cultural. Um exemplo é a cultura Maori. Além das marcas 

sobre a pele, a diferenciação do sujeito entre os maoris dava-se por meio de 

“colagens- implantes” de penas. 

Desde os primórdios, os sinais, as marcas, as cicatrizes apresentam-se como 

um traço distintivo caracterizador da história de um sujeito. Os diferentes sentidos 

para a diversidade de significações com base em suas marcas corporais variam de 

cultura para cultura, época para época.  

Embora a carne humana revestida pela pele seja o limite do corpo, os 

movimentos do mundo contemporâneo agregaram a ela outras funções que 

respondem à necessidade ou ao desejo de o ser humano manifestar sua 

subjetividade. Assim, as inserções e modificações no corpo passam a ser 

promulgadas como forma de expressão cada vez mais aceitas por nossa cultura. 

  Para o filósofo Michel Serres (2001) a pele traz e mostra a história, para ele a 

pele é o lugar onde se imprime a memória: 
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Nossa veste cutânea traz e expõe nossas lembranças, não as da espécie, 
como acontece com os tigres ou jaguares, mas as da pessoa, a cada um 
sua máscara, sua memória exteriorizada. Nós nos cobrimos de capas ou 
mantas por pudor ou vergonha de mostrar nosso passado, nossa 
passividade, para esconder nossa pele historiada, mensagem privativa, 
mensagem caótica,linguagem indivisível, demasiado desordenada para ser 
compreendida, e substituí-la pela impressão convencional ou cambiável das 
roupas, pela ordem simplificada do cosmético.(SERRES, 2001, p. 32) 

 
 

Uma artista que trabalha com a pele e suas resignificações é Rosângela 

Rennó. A série “Cicatriz” foi criada a partir de 1.800 fotografias de presidiários com 

suas tatuagens que Rennó resgatou no Museu Penitenciário do Carandiru. As 

fotografias foram tiradas por um médico psiquiatra, entre as décadas de 1910 e 40, 

com o propósito de controle e vigilância da população carcerária. A artista poetiza 

sobre a experiência dos corpos enjaulados. 

Rennó trabalha com o desperdício, a perda, apagamento ao recuperar 

fotografias descartadas e criar novas imagens por meio de manipulações. A artista 

descarta a pessoa que foi fotografada e ao mesmo tempo consome estas fotografias 

criando novas obras.   

 

 
Rosângela Rennó, “Cicatriz”– 2003 

 

Na série Cicatriz, Rennó associa textos do Arquivo Universal às fotografias do 

Museu Penitenciário Paulista. São imagens de cicatrizes, tatuagens e coroas de 

cabelo. Essas marcas, vestígios seriam como uma forma de resistir ao anonimato, 

um movimento de resistência ao ato arbitrário de ser abandonado no meio de uma 
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multidão. É uma tentativa de tornar-se distinguível, de projetar-se para fora do 

enquadramento de uma imagem que, juntamente com muitas outras, será entregue 

ao abandono e à deterioração, ou seja, ao lixo. 

Em Cicatriz, a pele humana adquire conotação de resíduo, descarte por estar 

nas fotografias abandonadas. Na série, a pele humana é tratada metaforicamente 

como lixo, resíduo. 

 A pele dos indivíduos, até mesmo a pele metafórica dos resíduos do lixo, 

reveste as mais variadas formas. Curvas, angulosas, arredondadas ou 

intencionalmente planas. As texturas quentes, aveludadas, secas, estriadas ou frias 

- de objetos, nos conclamam ao toque ou ao abandono.   

 A superfície- pele dos resíduos também forma dinâmicas de material sensível, 

que são capturados e reordenados fornecendo elementos para construção de 

subjetividades na medida em que estas apresentam-se como produto da experiência 

coletiva e da vivência nos espaços urbanos. Os indivíduos recebem os resíduos 

acumulados do cotidiano e absorvem medos, crenças, desejos neles depositados. 

Peter Pál Pelbart, em seu texto acerca do trabalho imaterial, aponta a 

produção de imagens, informação, conhecimento e serviços como fluxos imateriais 

que afetam a subjetividade humana: 

Mais do que afetar nossa subjetividade, os fluxos consumidos têm uma 
dimensão propriamente afetiva (...) O trabalho imaterial é trabalho afetivo no 
sentido em que seus produtos são intangíveis: um sentimento de 
tranqüilidade, bem estar, satisfação, excitação, paixão - ou até mesmo a 
sensação de estar conectado ou pertencer a  uma comunidade.  Talvez isso 
é o que hoje mais se venda , ou se alardeie, ou se ofereça: efeitos afetivos 
que constituem, ao mesmo tempo, o conteúdo cultural da mercadoria. 
(PELBART, 2000. p.36)  

 
Diante destas abordagens percebemos o tecido epitelial da cidade como 

possibilidade de sensações e afetos assim como a pele humana. Neste aspecto a 

pele dos resíduos apresenta-se também como um elemento vivo por propiciar 

diálogos com referenciais externos na construção de novas subjetividades.  
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1 Texto extraído co catálogo da exposição Nexos de autoria de Sandra Rey. Porto Alegre,Museu de Arte do Rio 

Grande do Sul 2000. 
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