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Resumo 
 
A pesquisa desenvolvida propõe a existência de um objeto/memória que tem como questão 
um conceito/obstrução na criação artística que consente o processo de reciclagem, pela 
natureza do seu próprio percurso. O ponto a ser problematizado é o conteúdo material e 
imaterial contido no desuso do cotidiano. Busca-se, nesta investigação, a possibilidade de 
definir o circuito que abrange o movimento de reciclagem que considera o uso, o desuso e o 
reuso como processo formatador de pós-produção. A investigação estabelece uma parceria 
entre o estado ideal e a manipulação, que se coloca como instrumento para a visibilidade do 
pensamento, visto que a memória proposta para estudo possui natureza ambígua valendo-
se de propriedades objetivas e subjetivas.   
 
Palavras-chave: objeto/memória, conceito/ obstrução, uso, desuso, reuso 

 
 
Abstract 
 
The developed research proposes the existence of an object/memory that has as an issue a 
concept/obstruction in the artistic creation, which allows the recycling process by the nature 
of its own path. The issue to be problematized is the material and immaterial content 
comprised in the daily disuse. It is searched, in this investigation, the possibility to define the 
circuit which comprises the recycling movement indicating the use, disuse and reuse, as 
post-production. Investigation establishes a partnership between the ideal state and the 
manipulation as a tool to thought visibility, once the memory proposed to the study 
possesses ambiguous nature taking into account objective and subjective properties. 
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FORMATANDO A IDEIA 

A busca do objeto/memória é necessária para uma leitura isenta do exercício 

artístico que se interessa pela capacidade de evocar tempo. Além da matéria 

específica e pontual, a memória atesta o conceito dos empenhos exercidos em 

tempos presentes e passados, formatados como patrimônio imaterial e atemporal.  

Dessa forma, ela encontra-se protegida da corrosão, atesta sua aura de não 

existência e aceita ser esse estado ideal de tempo que não permite sentimentos de 

posse do agora ou perda do antes, pois a natureza de sua existência encontra-se no 

desejo.  
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DINAMIZANDO O PENSAMENTO 

No livro Pós-produção – como a arte reprograma o mundo contemporâneo, 

Nicholas Bourriaud (2004, p.13) cita G. Deleuze, afirmando que “as coisas e os 

pensamentos crescem ou aumentam pelo meio, e é aí que a gente tem de se 

instalar, é sempre este o ponto que cede”. A ideia de construir sobre o já existente e 

remeter ao tempo do meio como ponto principal de um processo está posta quando 

Bourriaud reflete sobre o pensamento de Deleuze e pontua: “A pergunta artística 

não é mais: „o que fazer de novidade?‟, e sim: „o que fazer com isso?‟” (idem). 

Considerando a reflexão de Bourriaud (2004), fica mais pertinente pensar em 

elaborar propostas artísticas a partir do que já constitui o diversificado acervo do 

cotidiano.  O inusitado deve conservar-se no âmbito da abordagem, ou seja, de que 

maneira pode-se olhar com nova roupagem o que se encontra como lugar comum 

no dia-a-dia?  

A atualidade pede do artista uma nova programação na utilização do dado, 

bastando tomar como suporte o que já está posto. Como nos fala Bourriaud (2004), 

não compete ao artista contemporâneo raciocinar dentro da ótica modernista, 

buscando a superação da produção artística existente, mas ele deve lidar com esse 

acervo de forma a revisitá-lo e reordená-lo para um novo momento. A partir dessa 

reflexão, o conceito de memória toma corpo como produto. 

 O estudo de verificação e apropriação da memória na produção artística em 

geral, é de interesse desta pesquisa, mas o recorte aqui discutido possui duas 

vertentes em um mesmo campo.  

Em primeiro lugar, está o processo de assoreamento que obstrui o aspecto 

material e manipulável das obras. Ele se reporta ao sistema sensorial e ocupa-se 

com a transmissão de sensações (tempos passados, aí presentes). Nesse aspecto, 

a preocupação da pesquisa é com a poética. No sistema interpretativo do material, o 

elemento (suporte) detém a ação artística e contém a ciência construída pelos seus 

muitos usos passados, colocando-se capaz de transcender às mais diferentes 

modalidades assumidas sem se deixar limitar pelo estado presente. 
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 Para justificar o interesse desta pesquisa, convém citar que o suporte 

empregado na produção investigada tem sua origem no desuso. Trata-se da 

apropriação do valor material de tudo quanto se relaciona com contentores de 

artefatos (embalagens) ou contentores de mensagens (cartas, mapas, registros de 

qualquer tipo). Esse valor material (papel) sempre descartado e em desuso, 

reposiciona o acervo do tempo passado contido nessas porções de matéria, ou 

objeto/memória, para o momento presente da ação artística. Assim sendo, trata-se 

de um trabalho que busca materializar a memória tratando-a como produto, sem 

deixar de reconhecer sua qualidade atemporal. 

 O trabalho, portanto, que é desenvolvido tendo esta questão como 

preocupação, está sujeito a obstruções criadas pelo seu próprio percurso. Essas 

obstruções se constatam na medida em que esse tipo de produção artística tem seu 

corpo material emergido da aglomeração desordenada do entulho descartado a todo 

minuto sempre “novo” e “de novo”, mais e mais, sem rumo ou destino certo, 

remetendo a um “contínuo”. Nesse estado, o corpo matérico dessa produção é 

tomado por uma ação transformadora com estágios de desfiguração e processos de 

interferência que assoreiam a sua trajetória ao mesmo tempo que preservam a 

memória de seus antigos usos em seus fragmentos. Assim, impactado pelo reuso, o 

desuso gesta um elemento cativo do passado, que acomoda em si o conceito de 

objeto/memória, ao dispor de qualquer interferência artística e habilitado para a 

mutação. 

 Em segundo lugar, aparece o processo de aposição. Esse estágio está 

contido na ação da interferência através da ideia concebida. A apropriação da carga 

de objeto/memória contida nos suportes submete-se ao novo formato. Essa situação 

aceita a sobreposição das marcas, mensagens e códigos, tudo junto a seus antigos 

significados passíveis de infinitas interpretações.   

Esta pesquisa conta com um campo de observação mais amplo do que os 

“dados” de que fala Bourriaud (2004).  O interesse deste estudo se estende até o 

passado material, estando presente aí um tempo de utilidade funcional além de um 

estado de desuso, e também da probabilidade infinita de ser reutilizado. Observadas 

novas possibilidades de uso da matéria preserva-se, simultaneamente, a sua 

memória imaterial e o corpo da sua materialidade. 
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CICLOS DO USO 

Retornando a Bourriaud (2004), na discussão sobre o “uso”, é referida a 

seguinte citação de Ludwing Wittgenstein1: “não procure o significado, procure o 

uso”. É desse uso, e também do desuso e reuso, que a pesquisa em questão se 

utiliza para celebrar a memória.  

O caminho do reuso oferece uma reflexão sobre os acontecimentos 

posteriores ao uso e ao desuso, formatando a todo o momento, e simultaneamente, 

conceitos e obstruções. Esse movimento faz parte do processo, naturalmente. 

Na preocupação de Bourriaud (2004), está o sufixo “pós” que não tem 

intenção de negar ou superar posturas artísticas, mas significa atitude: “Trata-se de 

tomar todos os códigos da cultura, todas as formas concretas da vida cotidiana, 

todas as obras do patrimônio mundial, e colocá-los em funcionamento” (p.14).  A 

verificação seleciona, nessa citação, a referência feita a todas as “formas concretas 

da vida cotidiana” com a intenção de oferecer a esse cotidiano a oportunidade de se 

reinventar. A produção investigada se utiliza do descarte diário para formatar uma 

pós-produção de maneira peculiar.  

Esta pesquisa problematiza a ideia e a prática de reciclagem, com a intenção 

de conferir uma nova reflexão sobre o quanto desse exercício poderia estar inserido 

no conceito de pós-produção. Considerando o que diz Bourriaud (2004), observa-se 

uma determinada fatia da discussão sobre pós-produção que diz respeito à 

reutilização e seu processo:   

Essa reciclagem de sons, imagens ou formas implica uma navegação pelos 
meandros da história cultural - navegação que acaba  se tornando o próprio 
tema da prática artística. Pois não é a arte, segundo Marcel Duchamp, „um 
jogo entre todos os homens de todas épocas?‟ A pós-produção é a forma 
contemporânea desse jogo. (BOURRIAUD, 2004, p.15) 

No tocante ao reuso, merecem ser consideradas, não só as possibilidades 

materiais do desuso, como também o seu valor subjetivo, esse último contemplando 

a “navegação pelos meandros da história cultural”.  
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Bourriaud (2004) também diz que Duchamp considerou como “obra do 

espírito” a exposição de objetos manufaturados, quando há o deslocamento do 

processo criativo da ação artística para a ideia, ou seja, para o conceito do artista 

sobre o objeto da sua consideração. Segundo Duchamp (apud BOURRIAUD, 2004, 

p.22), na hora em que a escolha do artista recai sobre o objeto da sua cobiça e que 

ele lhe atribui um novo conceito, imediatamente, está criada uma nova obra. A ação 

de deslocamento de um objeto do seu uso habitual, assim como o ato de repaginar 

um tema, tem o mérito de uma força criativa legítima.  Assim, no entender desta 

pesquisa, credita-se ao ato de “reciclar” que seja matéria, forma, som, imagem, ou 

outro enfoque para um mesmo cenário, um campo de pós-produção. 

Quando Marcel Duchamp expõe um objeto manufaturado (um porta-
garrafas, um urinol, uma pá de neve...) como obra do espírito, ele desloca a 
problemática do processo criativo, colocando a ênfase não em alguma 
habilidade manual, e sim no olhar do artista sobre o objeto. [...] Desse 
modo, Duchamp completa a definição do termo: criar é inserir um objeto 
num novo enredo, considerá-lo como um personagem numa narrativa. 
(BOURRIAUD, 2004, p. 22) 

A presente investigação coloca, como assunto a ser problematizado, o 

processo de reuso do acervo material e imaterial contido no desuso acumulado no 

cotidiano. A pesquisa entende que esse movimento pode ser considerado como pós-

produção e justifica essa preocupação quando leva em consideração a teoria de 

Marcel Duchamp e também a ótica descortinada por Bourriaud (2004), que tendem a 

atribuir a qualidade de pós-produção ao ato de reutilizar o dado, esteja ele sob 

qualquer que seja o formato.  Bourriaud (2004) reforça essa tendência quando 

considera o novo realismo dos anos 60. Para ele, “ao recuperar objetos já usados, 

os novos realistas são os primeiros paisagistas do consumo, os autores das 

primeiras naturezas-mortas da sociedade industrial (BOURRIAUD, 2004, p.24).  

Na observação feita por Bourriaud (2004) sobre o reuso do que já foi 

descartado e que já faz parte do acervo da memória passada atualizado no 

descarte, está a empatia com a ação de compor um novo cenário com materiais 

(cartazes, sons, imagens e objetos) usados, descartados ou despojados de suas 

funções originais. A reciclagem, portanto, estaria aceita e exercida por Duchamp e 

seria então classificada, hoje, como pós-produção. Essa reflexão se estende ao 

“reciclado” como corpo/suporte tanto na ideia como na matéria, não dando ênfase 
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nem a um estado nem a outro, mas considerando ambos, juntos ou isolados, um 

campo de pós-produção.  

 A verificação do objeto/memória como pós-produção se encontra como 

objetivo neste projeto de estudo e, ao mesmo tempo que aceita essa possibilidade, 

depara-se com obstruções que são inerentes ao movimento de transmutação que 

esse tipo de produção propicia. Essa transmutação ou metamorfose que acontece 

no reuso de todo descarte ocorrido ao longo do cotidiano é obra da ideia e da ação: 

é conceito e habilidade manual. 

Para justificar a competência da mão no fazer artístico, observa-se esse órgão que 

lidera o sistema háptico. A pesquisa remete ao que escreve Henri Focillon em 

“Elogios à mão” 2 (1934). Assim diz o autor: “É através das mãos que o homem entra 

em contato com a permanência do pensamento” (p.3). 

Ora, o pensamento nada seria se não pudesse dar-se a conhecer, e para isso 

precisa do tempo de permanência para ser evidenciado. As mãos, facilitadoras 

desse processo, ganham a atenção desta pesquisa, pois, retomando o dizer de 

Focillon (1934), “é através das mãos trabalhando a matéria que acordos os mais 

delicados fazem surgir o que existe de mais secreto na força da imaginação e da 

sensibilidade, ganham forma, se inscrevem no espaço e se aproximam de nós” (p.8).  

Na produção artística, a investigação da memória constata que há uma 

necessidade física nessa busca, já que “[...] o homem mergulha suas mãos nas 

entranhas das coisas para criar o que ele quer [...]” e “[...] no atelier de um artista 

estão inscritas por todo lado as tentativas, as experiências, as adivinhações da mão, 

as memórias seculares de uma raça humana que não esqueceu o privilégio de 

manusear [...]” (FOCILLON, 1934, p.5). 

Assim, de acordo com o “Elogio das Mãos”, pode-se constatar isenção na 

avaliação da importância da ação e da ideia e legitimar a discussão sobre a memória 

e o seu resgate através de materiais dispostos em tempos passados, manuseados 

materialmente e idealizados conceitualmente. Na citação que segue abaixo, a 

abordagem do ato de manusear não é arrastada para um estado restrito dos 

sentidos, mas o considera também filho dileto do estado ideal. Organismos de 
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muitas naturezas podem ser usados de maneira a atender o comando do cérebro, 

que regendo a apropriação deste uso, os dota da faculdade de manusear apenas no 

âmbito do estado ideal. Para exemplificar o pensamento aqui defendido, segue a 

descrição da metáfora usada para acolher a translação do uso através de recursos 

adotados no desempenho da função das mãos. A narrativa é de Focillon:             

Uma história, provavelmente verdadeira, nos ensina que Hokousaï procurou 
pintar sem fazer uso das mãos. Diz-se que um dia, diante do Shôgoun

3
, 

tendo estendido sobre o solo seu rolo de papel, ele ali espalhou um pote de 
tinta azul; em seguida, mergulhando as patas de um galo em um pote de 
tinta vermelha, ele o fez correr sobre a pintura, deixando as suas marcas. E 
todos ali reconheceram os movimentos do rio Tatsouta carregando folhas 
avermelhadas pelo outono. O azul que se expande corre em filetes como 
uma verdadeira onda e a pata da ave, com seus elementos separados e 
unidos, é similar à estrutura das folhas. Seus passos deixam vestígios 
inigualáveis em força e pureza e sua caminhada é marcada pelos intervalos 
que separam os frágeis resíduos carregados pela velocidade das águas. 
Que mão poderia traduzir o que existe de regular e de irregular, de casual e 
de racional nessa sequência de elementos quase sem peso - mas não sem 
forma – em um rio de montanha? É justamente a mão de Hokousaï e a 
memória de sua longa experiência sobre as diversas formas de sugerir a 
vida que levam ainda esse mago a desenvolver tal procedimento. As mãos 
ali estão presentes sem se mostrarem, e, em nada tocando, são elas que 
tudo orientam (FOCILLON, 1934, p.14).  

Ao término da narrativa, e tendo clara a tese defendida neste trabalho, pode-

se concluir que as mãos e a ideia não andam separadas, mas apropriam-se da 

obstrução presente no processo, do conceito permanente no espaço ideal, e 

formatam um produto, o objeto/memória. Esse resultado permite o traslado do tempo 

indefinidamente e sempre receptivo a acomodar aposições. A dualidade presente na 

abordagem sobre a memória destacada por esta pesquisa está na prática 

desenvolvida ao estudar os dois aspectos da sua qualidade, sendo eles a memória 

passada pelo seu desuso no cotidiano e a memória presente pelo seu reuso nas 

produções, ditas pós-produções devido aos seus novos destino, personalidade e 

formato.   

Voltando ao pensamento de Bourriaud (2004), ele diz que  

quando um músico faz uma digitalização sonora, ele sabe que sua 
contribuição poderá ser retomada e usada como material de base para uma 
nova composição. Para ele, é normal que o tratamento sonoro aplicado ao 
áudio gravado venha a gerar, por sua vez, outras interpretações, e assim 
sucessivamente (p. 15). 
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  Convém pontuar essa liberdade de enxergar novas possibilidades e colocar-

se à disposição para aceitar a sucessão de quaisquer formatos e interpretações 

como um marco do livre arbítrio do artista durante seu processo criativo.  

Parafraseando Bourriaud (2004, p.17), é de acordo com a cultura do uso que 

o estatuto da obra de arte abriga a possibilidade de profundas modificações. A 

produção artística passa de uma condição receptiva para atender ao dinamismo de 

uma atitude ativa, capaz de uma síntese que lhe permita autonomia com uma paleta 

matérica que propicia caminhar desde o estado ideal ao campo material de qualquer 

resolução plástica. Esse avanço no entendimento da produção de arte contemplada 

segundo o uso estimula esse estudo a alargar as fronteiras para a área do desuso e 

do reuso, levando em conta a vida cotidiana, a nossa reação ante a essa produção e 

como a fruímos e a consumimos.  

Dada essa liberdade de entendimento, a arte permite considerar a memória 

no campo do pensamento que impregna a concepção das ideias formatando o 

conceito da obra e a memória presente no material que estimula os sentidos, ou 

seja, a visão, o tato, os cheiros e os sons.  A parceria ideia/conceito e 

interferência/sentidos tem levado a ação artística a transitar entre os mais diferentes 

estados de crítica, vanguardas, escolas etc. Esse trânsito contempla o aspecto 

virtual dos tempos da vida e inscreve a memória como detentora do privilégio de 

conservar sempre novo o tempo passado. Tudo no âmbito da memória é parte do 

existente/não existente sendo possível considerar um estado infindável de 

movimento. 

O teor investigativo deste artigo permite prescindir de uma conclusão. A 

pesquisa carece de evoluir para em um próximo estágio do trabalho onde fique mais 

confortável tratar de assuntos correlatos, como a questão da memória-espaço. 

Nessa etapa, a expansão do conceito deverá se inscrever sempre sob a ótica de 

pós-produções e a resolução plástica deverá comprometer-se com o processo 

experimental, onde o objeto/memória se encontre em liberdade total e desenhe o 

espaço como objeto. 
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Figura 3 

 

 

Figura 4 

 

                                                           
1
 In: BOURRIAUD, 2004, p.14. 

 

2
Tradução livre, para o português, feita por Ana Vaz para uso didático, tomando por base o original Francês 

“Éloge de la Main”, através de documento reproduzido em edição eletrônica no quadro da coleção “Les 

Classiques des Ciences Sociales”- novembro de 2002. 

 

3
Nota do tradutor: o termo designa um título e distinção militar usado antigamente no Japão e concedido 

diretamente pelo Imperador que, sendo o legítimo governante, depositava a sua autoridade no shōgun para 

governar em seu nome.  



4525 

 

 

                                                                                                                                                                                     
Referências  

BOURRIAUD, N. (2004) Pós-produção: como a arte reprograma o mundo contemporâneo. 
São Paulo: Martins Fontes. 

Focillon, H. (1934) Éloge de la main. In: Vie des formes, suivi de Éloge de La main. Paris, 
Presses Universitaires de France, 1943. 7e édition, 1981, 131 pages, pp. 101-128. 
Disponível em: http 
://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html. Acessado 
em 03 de março de 2011. 

 

Suzana Maranhão de Azevedo Mello 
 
Graduação e Licenciatura - Artes. Plásticas UF PE. Curso intercâmbio / bolsista da Facultad 
de Bellas Artes – Universidad de Salamanca - ES; Prêmio Oficial 2005 “XVI Prêmio 
Valconcelos Sobrinho”/ Agência Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos –CPRH/ 
PE. Projeto “Mata Vida” - Ponta de Pedras. - Goiana/PE / “Imaginário Pernambucano” – 
UFPE. Mostras: “O chão lugar da memória” Gal. Capibaribe – UFPE/2009, “Babel, uma 
mensagem legível” – Instituto de Arte Contemporânea – IAC/ UFPE/Recife/ 2010 . Membro 
da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas – ANPAP. 
 


