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Resumo 
 
Este artigo relata a concepção artística individual de um site specific esboçado para fazer 
parte do projeto coletivo “Tramas, Tramas e Tramas” aprovado, através de edital público, 
pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. O mesmo se configurou, portanto, como 
uma tentativa de compreensão do modo como demanda a representação visual a partir de 
índices produzidos em épocas distintas, tendo como recorte de observação a ação da 
memória inerente aos espaços. Buscou ainda trazer em seu escopo algumas reflexões e 
experimentações prático/conceituais, hábeis na diluição dessas fronteiras temporais. O 
referido projeto coletivo foi idealizado pela museóloga Ana Lúcia Uchoa, especialista em 
Conservação e Restauro de Bens Culturais Móveis e em Liturgia, então gestora da 
Fundação Instituto Feminino da Bahia, para dialogar com o acervo dos museus Henriqueta 
Catharino e Traje e Têxtil, ambos incorporados à referida Fundação.  
 
 
Palavras- chave: Arte contemporânea, híbrido, memória, instalação, site specific 
 
 
Abstract 
 

This article is about the individual artistic conception of a sketched site specific to be part of 
the collective project “Tramas, Tramas e Tramas” approved by The Secretariat of Culture of 
Bahia, through public notice. It has set itself, therefore, as an attempt to understand the way 
visual representation demands after indexes from distinct periods, having the memory action 
inherent to space as its observation representation. It is also aimed at bringing some 
reflections and concept/practical experiments to its scope, able to dilute these time frontiers. 
The referred collective project was idealized by museologist Ana Lúcia Uchoa, a specialist in 
Conservation and Restoration of Mobile Cultural Heritage and in Liturgy, then manager of 
Fundação Instituto Feminino da Bahia, to establish a dialogue with the collection from 
Henriqueta Catharino and Traje e Têxtil museums, both incorporated to the referred 
Foundation. 
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A PROPOSIÇÃO 
 
O artigo apresentado a seguir relata a concepção artística individual de um site 

specific esboçado para fazer parte do projeto coletivo “Tramas, Tramas e Tramas” 

aprovado, através de edital público, pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e 

em vias de realização. Os artistas convidados deveriam apresentar propostas que 

dialogassem com o acervo do Museu Henriqueta Catharino e do Museu do Traje e 
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do Têxtil, ambos fazendo parte da Fundação Instituto Feminino da Bahia (FIFB). 

Para esta finalidade deveriam ser criadas obras da indumentária, esculturas, 

instalações e outros, com materiais e técnicas diversas, que buscassem um elo 

entre arte, moda e cultura.  

O objetivo central seria realizar uma mostra expositiva a partir da produção desses 

artistas, em diálogo com o acervo dos referidos museus. A Fundação Instituto 

Feminino da Bahia possui uma macro-estrutura organizacional propícia para abrigar 

o trabalho dos artistas, com áreas ampliadas e tratadas museograficamente, 

unidades e espaços específicos para programações e eventos, sistemas 

informatizados, equipamentos modernos de segurança, laboratório de higienização 

de acervo, dentre outros.  

Alem da exposição, constam no projeto programações complementares, tais como, 

intervenção interativa, oficinas com os artistas, vitrine viva com exibições 

performáticas, encontros com estudantes, profissionais das artes e da moda, 

fotógrafos, designers e o público em geral.  

 

AS CARTAS  
 
A proposta individual apresentada para o mencionado Projeto tenta abrir um espaço 

para falar de um tema célebre. Todavia, antes disso torna-se necessário contar uma 

história:  

Quando nasceu a minha primeira filha, minha avó, que havia completado 80 anos de 

idade, deu-me de presente 56 cartas que haviam sido endereçadas a ela por meu 

avô. Disse-me que, quando eu nasci, ela, próximo aos 60 anos, as transcreveu 

porque as cartas originais estavam se desintegrando. Disse-me ainda, que eu 

saberia o que fazer com elas.  

Durante longo tempo as cartas do meu avô permaneceram silenciosas, mesmo 

tendo eu, de vez em quando, tentado em vão, escutá-las. Vinte anos depois, em 

2007, durante imersão em uma residência artística, sem saber exatamente porque, 

repeti a ação da minha avó: as transcrevi. As dela já se encontravam em avançado 
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estado de decomposição. Isso me ocorreu, sem o saber, como uma cerimônia de 

adeus, poucos dias antes da morte da minha mãe.  

Quando, em abril de 2009, recebi o convite de Ana Lucia Uchoa para participar do 

citado Projeto, a primeira idéia que me ocorreu foi a possibilidade de falar de Amor, 

e para isso eu usaria como mote as cartas que contavam uma história dessa 

natureza. Essa idéia foi reforçada pouco tempo depois, quando tive conhecimento 

que o Instituto Feminino da Bahia foi fundado em 1923, ano em que foram escritas 

as referidas cartas.  

Durante um percurso realizado dias depois pelo espaço museal encontrei um que 

me era bastante familiar: o quarto de dormir de Dona Henriqueta Catarino. Mesmo 

levando em consideração origens bastante distintas, de pronto o escolhi. Pensava 

traçar um paralelo entre a experiência amorosa desta, que por meio de cartas amou 

e sofreu a perda do ente amado antes da concretização do enlace em função da 

morte, e àquela, dos meus antepassados, abordada também através de cartas.  

No quarto, apesar de ricamente decorado, havia um ar de absoluta precisão, 

característica da minha avó. Nada era supérfluo ou dispensável, não havia excesso. 

Ali encontrei um mobiliário de origem francesa, estilo Luis XVI, com embutidos de 

madeira em tiras verticais e losangos, e com aplicações de bronze dourado, 

adquirido em Paris no início do séc. XX. Na parede oposta à porta de entrada havia 

uma cama tipo solteirão, com cabeceira de espaldar alto, tendo de cada lado um 

criado mudo e um pequeno abajour. No centro acima da cama havia um crucifixo em 

madeira policromada dourada e prata do séc. XVIII.  No lado esquerdo uma 

penteadeira com três espelhinhos de cristal formava o espaço com respectiva 

cadeira de assento em palhinha. No lado direito um biombo em madeira entalhada, 

forrado com delicada seda bordada com motivos florais, fechava esse plano de 

grande intimidade. Um amplo tapete persa separava este, do plano anterior, 

composto do lado esquerdo por um guarda-roupa com espelho na porta central 

adornado com duas estreitas portas laterais que ficava perto de uma longue chaise 

com recosto de palhinha. Do lado direito havia uma cômoda de madeira com tampo 

em mármore branco e, bem próximo, uma mesinha pequena de costura com tubos 

de linhas, fitas e rendas. Por fim, na encosta da parede da porta de entrada se 

encontrava uma escrivaninha em madeira de séc. XIX com outra cadeira com 
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assento de palhinha. O clima era de silêncio e quietude. Tudo levava a crer que 

havia uma firme presença feminina.  

 

 

O quarto de dormir de D. Henriqueta Catarino 

 

O papel da mulher no início do séc XX era bem delimitado, dentro de um mundo 

político e moralmente opressor para elas. Pensar, atuar, constituir-se como sujeito 

não era uma tarefa muito fácil.  

“Existem diferentes povos, com diferentes culturas e valores, porém, em 
todas elas, há desvantagem em relação ao papel designado à mulher. As 
regras das relações de gênero são apreendidas na mais tenra idade e 
perpetuam-se veladamente na sociedade patriarcal” (RIBEIRO, 2006 p. 60).  

 

Durante a elaboração conceitual desse trabalho além das questões concernentes às 

relações de gênero, observadas a partir da leitura do próprio espaço, duas outras 

prendiam a minha atenção:  

1° - Um aspecto bem característico do devir feminino, apontado por Arneide (CEMIN, 

1998), - a relação particular das mulheres com a angústia e, conseqüentemente, sua 

insaciável demanda de amor. Diante disso Freud (FREUD, 1926 (1993) p. 135) 

assinala que na angústia as mulheres não temem perder seu objeto, mas temem 
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perder o amor do objeto amado. O amor é então para as mulheres o refúgio frente 

ao desamparo, a pouca garantia de sobrevivência, o antídoto de sua própria perda. 

É o que leva Lacan a dizer que “não há limites às concessões que cada uma faz 

para um homem: de seu corpo, de sua alma, de seus bens” (LACAN, 1973 (1993) 

p.70); 

2° - E depois, como instituir uma área de conflito que pudesse expressar alteridade2 

e as tensões resultantes?  

Utilizando recursos videográficos e cenográficos, incluindo a iluminação, eu visava a 

potencializar essa relação, incluindo aspectos da contemporaneidade no contexto 

sobrecarregado de índices que remontavam um espaço configurado cem anos atrás.  

Buscava ainda levar em consideração esse espaço como algo já constituído e de tal 

forma que, qualquer interferência deveria ter como princípio fundamental a 

importância da interferência sutil, que buscasse um diálogo sem necessariamente 

protagonizar. E assim foram entrando em cena os três “Devaneios” em forma de 

três longas camisolas. 

 

 

Os Devaneios 
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A primeira, “A Aurora”, ocuparia o espaço mais nobre - a cama – com iluminação 

direcional. Essa camisola foi criada em leve e transparente tecido de algodão 

branco, tendo na parte superior, bico de cassa e delicadas pregas palitos no sentido 

vertical, mediadas por finas fitas de seda tingidas na cor sépia contendo trechos das 

aludidas cartas.         

        

 

A Aurora – detalhe 

 

Em sua saia rodada foram superpostos pequenos ramos de flores com botões em 

relevo do próprio tecido, costurados a mão. 

  

 

A Aurora – detalhe 
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Entre a primeira e a terceira camisola há um corte inexorável. Aí aparece a segunda, 

de cor preta, denominada “A Chuva e o Abismo”, cuja saia longa apresenta trechos 

das cartas bordados. Na parte superior no decote nota-se a aplicação de patchwork 

em forma de fuxico – palavra polissêmica que tanto pode designar uma costura 

específica feita em relevo, quanto pode se referir a uma intriga, boato ou 

maledicência, deixando transparecer a questão semântica em conformidade com a 

cor e o tema central da camisola: área de conflito.  

 

 

A Chuva e o Abismo 

 

Esta camisola aparece jogada no chão de forma displicente, com certo grau de 

abandono, sobre fina base branca (tipo tapete) sobreposto no tapete persa. Sobre 

ela pesam as palavras projetadas do alto através de um vídeo com recurso em 

looping3 que ora aumentam as palavras como um grito e ora diminuem como um 

lamento. Esta projeção se perde nas dobras e volumes da própria camisola. 

A terceira e última “O Outono”, em tons de madrepérola rosada, surge serenamente 

sentada na lounge chaise, com largo decote deixando o corpo à mostra, saia rolada 

com babados franzidos nas extremidades, em fina e esgarçada gaze, tendo sobre o 

seu colo um bouquet de rosa sépia de seda com leves impressões aplicadas por 

meio da técnica de frottage4. A luz incide sobre ela de forma direcionada dando-lhe 

um caráter de desenvoltura. 
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Para falar de amor: um site especific - Maristela Ribeiro 

 

Finalizado a intervenção interna, no reservado canto onde está a escrivaninha, ainda 

na penumbra, nota-se um feixe de cartas abertas e enroladas com fita sépia 

envelhecida e machucada. Uma quarta luz se direciona para o centro da 

escrivaninha onde, uma caneta tinteiro descansa ao lado de uma carta escrita 

recentemente: 

 

AS CARTAS “DESPERTADAS...” 

“Por que recorri de novo à escritura? 
Não é preciso, querida, fazer pergunta tão evidente, 
Porque, na verdade, nada tenho para te dizer; 
Entretanto tuas mãos queridas receberão este papel.” 
 
Goethe. 

 

Conta-se que um mandarim estava apaixonado por uma cortesã. “Serei sua, disse 

ela, quando tiver passado cem noites a me esperar sentado num banquinho, no meu 
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jardim, embaixo da minha janela.” Mas, na nonagésima nona noite, o mandarim se 

levantou, pôs o banquinho embaixo do braço e se foi. 

Esta carta que ora escrevo aborda a correspondência de Herculano para Marizabel. 

Não há vestígio da resposta escrita dela, exceção feita apenas por um poema que 

lhe dedicou. Portanto, o que temos são tão somente as palavras dele. O que torna a 

correspondência ainda mais cativante é, sobretudo, o fato de que ali está a história, 

na sua íntegra, à imagem e semelhança dos romances epistolares que durante tanto 

tempo ocuparam importante papel na literatura, sendo ainda hoje, capazes de nos 

encantar. 

Tristão e Isolda, Abelardo e Heloísa, Romeu e Julieta, Werther e Charlotte ..., somos 

ainda hoje, banhados pelas histórias de amor que povoam o mundo ocidental, e, que 

à maneira do que produzem os contos de fada na infância  não cessam de nos 

influenciar, ainda que, como enunciou Barthes:  

“... o discurso amoroso é hoje de uma extrema solidão. Este discurso talvez 
seja falado por milhares de pessoas (quem sabe?) mas não é sustentado 
por ninguém; foi completamente abandonado pelas linguagens 
circunvizinhas: ou ignorado, depreciado por elas, excluído não somente do 
poder, mas também dos seus mecanismos (ciências, conhecimentos, 
artes).”

5
 

 
 

O fato de termos ao nosso alcance o registro do “Simpósio ou do amor”, diálogo 

entre Sócrates, Agatão e Alcibíades, transcrito por Platão que data de período 

anterior a Cristo, tratando do tema do amor, já nos leva inevitavelmente a pensar no 

grau de importância de tal tema na vida do homem. Um fato curioso é que tal 

discurso atribuído em sua maior parte a Sócrates desliza para um acontecimento 

inesperado, visto que, este (diversas vezes durante o diálogo) faz falar em seu lugar 

uma mulher: Diotima, que embora não estivesse presente, teria sido aquela que 

segundo ele diz, lhe introduziu e ensinou aquilo que ele julga saber em matéria de 

amor. 

O certo é que o sentimento da paixão amorosa tem origem histórica. Do lado do 

hemisfério que habitamos, no mundo dito ocidental, o imaginário da paixão nasce 

com a poesia lírica provençal do século XII, e, assume a sua soberania de amor-

sofrimento na Idade Média.  
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Ora, por outro lado, sabemos que o amor que fez história aparece freqüentemente 

marcado por uma dimensão trágica: morte, separação, e até mesmo, suicídio. Dito 

de outra maneira, amor infeliz.  

No presente caso, o amor referido pela correspondência que estamos a tratar, foi 

muito feliz, embora, estivesse submetido a toda sorte de impedimentos, adiamentos, 

mal-entendidos, separações e, causasse imensa dor e angústia àquele que 

escreveu. Foi um amor ameaçado, mas conseguiu transpor aquilo que fazia 

obstáculo a sua realização. 

Herculano Costa Santos e Mary’ Zabel Lopez Sant’ana. Ele, letrado, “viajado”, 

amante de poesia, como podem provar suas cartas, apaixona-se pela camponesa 

simples e dá início enquanto letra escrita ao processo que os uniria em matrimônio, 

apesar de todos os percalços comuns às histórias de amor, gerando extensa prole: 

quatorze filhos. A morte os separou prematuramente, ela tinha completado quarenta 

anos, e, a filha caçula tinha apenas seis meses de idade.  

Na primeira carta ele se compara a “um barquinho sem leme e sem farol” e, faz 

alusão aos “fantasmas da noite”, seriam estes que o recolheram do seu amor 

deixando-a viúva tão cedo? Nesta, parece ele habitado por uma melancolia, uma 

saudade de algo inominável, fazendo da sua escrita um lamento.  

A partir da segunda carta, aparece o espaço para sonhar, para colocar nome naquilo 

que pode lhe acenar como felicidade: A “esbelta camponesinha que me agita as 

suas mãozinhas e trança os braços num abraço...” A ausência da amada é 

experimentada com tristeza e se faz presente num sonho: “Esta noite vi-te em 

sonho, fazendo comigo uma viagem. Tomávamos um vapor no porto da cidade de 

Juazeiro, com destino à bela vila de Santa Rita, e sulcávamos as águas do soberbo 

rio de São Francisco ao qual tu rendias culto de admiração às belezas, que a 

natureza tão pródiga, oferece aos olhos dos viajantes que por ali passam e eu 

sentia-me feliz por haver te proporcionado ensejo de apreciares tão soberbo 

panorama!” Ao final da carta, a assinatura passa a ser : “O cavalheiro solitário”, e, 

permanece assim por mais algumas, modificando-se apenas para : “O teu H.”, no 

exato momento em que teriam os pais dela descoberto o romance dos dois. Há uma 
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série de cartas, onde ele assina como: “O colibri apaixonado,” será por isso que ela 

se manteve na sua vida centenária, com uma atávica paixão pelos pássaros? 

Conforme registram as cartas, o trabalho dele lhe impõe certas viagens que lhe 

mantém longe da sua amada. Em tais períodos, a correspondência se intensifica e 

ele vai buscar apoio na poesia para aplacar a dor da ausência dela. Escreve: “Ouve, 

meu amor: _ Um dia, o sol e a noite se enamoraram, ele louco de paixão, corria para 

precipitar-se nos braços dela e depositar-lhe um beijo nas faces gélidas; Mas, um 

grande abismo os separava; E ela, louca de amor, regava os montes e os vales com 

o seu pranto apaixonado, para que ele no dia seguinte viesse beber as suas 

lágrimas... E assim, formou-se o orvalho, que o sol beija nas manhãs primaveris com 

o ardor de sua paixão, por não poder beijar a sua amante, a noite. Assim, sucede-

nos...” 

Havia algo que os impedia de trazer às claras o seu amor, pois há não só a pergunta 

dele a respeito de como teriam os pais dela tomado conhecimento da sua história, 

como a escrita literal: “Como é triste amar em segredo”. 

E como não poderia deixar de ser, há um registro numa carta, da decepção e do 

“aparente” final do relacionamento, conforme transcrevo a seguir: A carta se intitula, 

“O último adeus” e sugere com essa nomeação que teria havido outros adeuses e 

esse seria teoricamente o último. “Diante do que ouvi ontem de tua própria boca, dos 

horrores que reproduzistes em minha presença, que alguma alma negra e perversa, 

procurou te incutir no espírito, e tu deste crédito”, (há sempre entre dois um terceiro 

para desestabilizar, trazer intriga e infortúnio, como é tão comum nas histórias de 

amor)  “eu não devia me lembrar mais que tu existes, mas, infelizmente, sou vítima 

de uma paixão louca, que tu fizeste criar em meu coração!  Luto por esquecer-te, 

repilo a tua lembrança, mas, por mais que me esforce em varrer-te da memória, a 

tua imagem continua a povoar-me a mente!” Estamos aí diante da laboriosa e 

inglória luta do apaixonado diante daquilo que se lhe coloca como impossível na sua 

divisão. E, de repente, irrompe a amada como outra pessoa, estranha, não mais 

reconhecível como aquela a quem se ama, entretanto, o sujeito encontra-se de tal 

modo atado à imagem daquela que ama que a cisão se faz dentro de si como 

angústia, frente ao horror de estragar aquilo de tão belo que emergiu, que tantos 

círios em si acendeu; “Varrer-lhe da memória” significa retornar ao estado de 
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indigência, onde assinar como “O cavalheiro solitário” perde o sentido. Pobre 

amante, se sua amada deixa de ser-lhe familiar, ele se torna estranho e errante na 

sua própria morada, seu ser sem sua amada, nunca mais será o mesmo. 

Um lapso de tempo deve ter havido entre a referida carta e o que se enuncia em 

seguida como: “Depois de escrita: Dentro dos retratos que vieram, encontrei uma 

tirinha de papel, escrita por ti, com esses dizeres: Mary’ Zabel infeliz em amor!... Por 

que te julgas infeliz, então?! Não sou, acaso eu o único infeliz em haver te amado?... 

Ao final ele assina: “Herculano.” 

Uma carta datada do dia seguinte vai desfazer o mal-entendido entre os amantes e 

apaziguá-los. Ela estava prometida em casamento a outro homem, e indiferente a 

este, apaixonou-se pelo seu colibri. O pai ao descobrir o romance, obrigou-a não só 

a terminá-lo diante do seu olhar, como a devolver-lhe toda a correspondência e os 

retratos trocados anteriormente, pondo fim ao romance da maneira mais trágica e 

fria. Ela, aos dezessete anos e, de posse dos típicos ardis femininos, deu um jeito de 

deixar escapar a referida tirinha com a sua própria letra, em que afirmava ser infeliz 

em amor. Se os dizeres dela não retiravam o que havia escrito, plantaram pelo 

menos uma interrogação, ainda que acusatória, no coração dele. Tudo isso só vai se 

esclarecer a partir de um bilhete escrito às pressas e, certamente à luz de uma vela 

que só chega às mãos dele no dia seguinte, no qual ela escreve: “Não há dor mais 

pungente que uma separação forçada”. Fica-se a imaginar como teria sido a noite 

desse amante, entregue a toda dor e interrogação sobre o fim triste da sua paixão. A 

referida carta de esclarecimento assim se inicia: “Depois que eu tinha fechado e 

entregue a carta a J.”, (a cúmplice que funcionava como pombo correio) “foi que 

recebi o teu bilhete. Que prazer sinto minha adorada Mary, em ver que não 

esquecestes de mim! .... Casar-me-ei contigo, nem que para isto seja preciso 

enfrentar a própria morte!  Érastes, o amante, leva o seu amor às últimas 

conseqüências, pouco lhe importando desafiar a enigmática figura da morte, ele não 

sabe o que lhe falta, sabe que não pode viver sem sua amada. Ela, a amada, 

Éromenos, não sabe o que tem. Não havendo aqui nenhuma coincidência, o que 

falta em um não é o que existe escondido no outro, estamos então diante da 

problemática do amor. 
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Ora, sabemos o quão próximas se encontram a arte de amar e a arte de orar, no 

sentido da eloqüência, o quanto a palavra intervém para humanizar a vida, como 

para dar a um homem e uma mulher alguma certeza de estarem diante um do outro, 

como se diante do amor. Herculano e Mary’ Zabel vivenciam todas essas mediações 

e dispositivos que são acessíveis à condição humana, postos sob a forma de 

palavra, o que vai nos permitir retornar à história enquanto memória, revivermos o 

que viveram nossos ancestrais e reescrevermos a história.  

E, como num conto de fadas, os amantes irão se reconciliar, seu laço estará ainda 

mais forte depois dessa vivência que os aproxima de modo irreversível, no que 

enfrentam todos os desafios, ele assumindo todos os riscos e assegurando a ela a 

sua proteção.  

Nas cartas, aparece o processo de casamento, o fato de ter sido ele que lhe vestiu 

para o dia do casamento, que escolheu o modelo, a cor, os adereços que usaria, os 

sapatos, e, assim, à revelia do desejo do pai dela, eles puderam se unir. Ao se 

casarem ele realiza algo surpreendente: Modifica o nome dela, fazendo uma 

condensação, poderíamos chamá-la de holófrase, e apagando os nomes dos pais, e 

lhe transmitindo os seus, constitui uma nova via de filiação, no que ela passa a 

chamar-se: Marizabel Costa Santos. 

Mesmo após o casamento, durante as viagens de trabalho ele lhe escreve, no que 

algum tempo se passou, o suficiente para deixarem os rastros do seu amor na sua 

descendência, até que ela, a inexorável, os separou, retirou ele da convivência dela. 

E, ela, pôde ver os filhos crescerem, os netos e até bisnetos, tornou-se uma árvore 

frondosa para dar sombra a sua genealogia, deixando a vida sessenta anos depois 

que lhe deixou o seu amor, e, entregando o tesouro da sua correspondência a uma 

neta. E, como diz a canção: “E quem irá dizer que existe razão para as coisas feitas 

pelo coração... E quem irá dizer que não existe razão...” 

 As últimas cartas já falam da chegada da primogênita, Edla, a filha do amor.  

Que o movimento feito pela minha irmã e no qual posso dar minha pequena 

colaboração com estas palavras seja uma maneira de prestar homenagem a estes: 

Nosso avô Herculano, nossa avó Marizabel e nossa mãe Edla. 
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Afinal para que fossem felizes para sempre, seria preciso que se tratasse mesmo de 

um conto de fadas. 

       Marizabel Santos Almeida. 

 

EPÍLOGO 

Ao sair do quarto de dormir, após finalizar a leitura das “Cartas Despertadas”, 

penetra-se no largo corredor de acesso à este aposento (entrada e saída). Foi 

projetado para este espaço a fixação de 10 recipientes vermelho, sendo cinco de 

cada lado, contendo a impressão invertida de trechos das cartas. Para a leitura das 

mesmas é necessário o uso de um espelho. 

.  

 

Corredor da entrada do quarto de dormir de D. Henriqueta 
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Trecho de uma das cartas – detalhe 

 

NOTAS 

                                                 
1
Segundo a definição encontrada na enciclopédia de Artes Visuais do Itaú Cultural, o termo sítio específico (site 

specific), faz menção a obras criadas de acordo com o ambiente e com um espaço determinado. Trata-se, em 
geral, de trabalhos planejados - muitas vezes fruto de convites - em local certo, em que os elementos esculturais 
dialogam com o meio circundante, para o qual a obra é elaborada. 
2
Concepção que parte do princípio de que todo homem social interage e interdepende de outros indivíduos. 

Desse modo a existência do “eu individual” só é permitida mediante um contato com o outro.  
3
 Conjunto de instruções de um programa executado repetidamente. 

4
 Frottage é uma técnica artística cujo procedimento básico consiste em frotar; esfregar um objeto num suporte 

qualquer, sobre uma superfície para decalcar, a partir daí, possíveis relevos ou imagens 
5
 Barthes, Roland – Fragmentos de um discurso amoroso – Francisco Alves – 1985 – R.J. 
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