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RESUMO 
Análise da instalação anômade, exposta no Museu Universitário de Arte (Muna) da UFU 
(Uberlândia, MG), entre abril e junho de 2016. A instalação parte da ideia de casa como 
lugar de interpenetração de morada e trabalho. Como elementos da casa da artista são 
levados para o museu, o espaço expositivo converte-se em espaço de trabalho, ganhando 
um sentido de presentidade por agregar ações e objetos cotidianos ao ato de exposição 
pública. São ainda salientadas as relações cromáticas e o ato de suspender elementos na 
composição, o que fornece considerações sobre a suspensão do juízo dos mesmos 
elementos, a chamada “redução fenomenológica” ou “epoché”.   
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ABSTRACT 
Analysis of an installation, anômade, exposed at Universitary Museum of Art (MunA), linked 
to Federal University of Uberlândia (UFU), Minas Gerais State, between April and June of 
2016. The artwork is conceived considering house as a place where living and work are 
mixed. Personal elements of the house are brought into the expositive space; so, it is 
converted into a studio; it gains a kind of presentness, by joining daily actions and objects to 
the public exhibition action. Chromatic relations and suspension of elements are pointed up; 
they allow several connections with the suspension of the judgement about the condition of 
those elements, named of “phenomenological reduction” or “epoché”.  
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Considerações iniciais 

Este artigo apresenta reflexões referentes a uma exposição individual realizada por 

mim, autora deste texto, entre maio e junho de 2016. Trata-se da instalação 

intitulada anômade, que ocupou o piso térreo do MunA – Museu Universitário de 

Arte da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais.  

Pronunciando-se o nome da exposição, tem-se uma leitura do “a” como artigo 

definido feminino, ou seja, a partícula define um espécime (gênero e quantidade) 

entre tantos outros que lhe são afins. Mas o título, ao ser lido, reporta-se a um 

“corpo” híbrido. Há uma partícula anterior ao espécime que nega sua condição 

nômade. O “a” pode, portanto, reforçar (pelo fonema) ou negar (pelo prefixo) a ideia 

de movimento que o termo faz significar. O fragmento “anô” pode evocar o adjetivo 

“anômalo” e sua condição periférica pelo desvio de uma condição de “normalidade”.  

Aqui, aponto para o que Thomas Kuhn comenta sobre o comportamento de um 

objeto anômalo dentro de um sistema, revelador de tensões e questionamentos, 

provocando, por isso, mudanças no paradigma vigente. Adapto este pensamento 

para a conduta criadora do artista, em que muitas dessas mudanças são tão sutis 

quanto a própria situação anômala em si: “uma anomalia sem importância 

fundamental aparente pode provocar uma crise, caso as aplicações que ela inibe 

possuam uma importância prática especial” (KUHN, 1975, p.113). Michel Maffesoli, 

por sua vez, sustenta que o nomadismo sempre foi uma marca na constituição da 

subjetividade e também na estruturação das sociedades; a prática dá lugar ao 

sedentarismo sempre que imperam as relações de poder. Segundo o autor, a 

humanidade constitui-se na interação dessas duas forças antagônicas: “Paradoxo 

fundador que faz com que [...] o anômico de um momento se torne o canônico do 

amanhã” (MAFFESOLI, 1997, p.125). Diversas possibilidades de sentido no interior 

de um vocábulo híbrido, portanto, fazem confundir a direção. Subsiste, desse modo, 

desde o título, um movimento no interior da palavra que traz ambiguidade, por isso, 

não-clareza e consequentemente, desordem; evocação à fuga, ao mesmo tempo de 

um desejo sutil de fixidez, uma ocupação pelas bordas, enfim. 

Para Abraham Moles, no interior de uma casa se percebe a submissão dos objetos 

ao efeito espaço-tempo, determinando sua classificação em bens de consumo e 

bens duráveis (outro modo de nos referirmos à dicotomia nomadismo/sedentarismo, 
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conforme Maffesoli). Nos objetos de maior permanência se percebe a presença do 

sujeito, pois o “tempo aparece aí como uma dimensão suplementar da variância das 

formas, introduzindo pelo grau de desgaste, uma memória que os objetos trazem à 

percepção do mundo” (MOLES, 1981, p. 26).   

Nesta exposição, tratei o espaço do museu como casa, ocupando-o com objetos 

pessoais e fragmentos de coleções, dispostos de modo inusual. Algumas questões 

entrelaçadas se sobressaíram: o esforço de embranquecimento das superfícies das 

coisas, bem como a suspensão de suas relações/funções usuais. A casa é um sítio 

singular com o qual se pode pensar em uma “sociologia” dos objetos, pois é 

povoada de coleções; é onde também realizamos diversos gestos e ações, repetitiva 

e minuciosamente, vivenciando identidades possíveis. Pretendi colocar lado a lado, 

senão em sobreposição e mistura, a operação artística com a ação cotidiana, a 

superfície gráfica com a parede da casa, os atos reiterativos da inscrição e 

apagamento, característicos do Desenho, com a constante limpeza e organização 

do interior doméstico. 

Tenho, na casa1, muito mais do que um endereço onde se exerce a intimidade. Por 

meio dela, dou-me a chance e a necessidade do resguardo do olhar dos outros, 

transformando-a no limite precioso e palpável entre a individualidade e o mundo. A 

casa é o lugar onde o cotidiano exerce suas primeiras e últimas práticas e sujeitos 

se revelam nas suas relações, buscas identitárias e exercícios de memória. De 

algum modo, as alteridades (o mundo e as outras pessoas) rompem esse limite e 

adentram a intimidade doméstica, por meio de visitas, reorganizações temporárias 

do espaço, práticas silenciosas e sinais sutis de objetos, em processo de “quase-

subjetivação”. Sendo assim, por mais que a casa assegure a proteção e reclusão do 

indivíduo com relação ao mundo exterior, seu interior é palco para diversas 

descobertas e transformações, indícios desse trânsito dentro-fora. 

Comparando o movimento interno da casa ao funcionamento de um idioma, a 

antropóloga Luce Giard (1996, p. 207) escreve que somente “uma língua morta não 

sofre modificações, só a ausência de qualquer residente respeita a ordem imóvel 

das coisas.” Isso porque na casa, a vida “entretém e desloca, ela usa, quebra e 

refaz, ela cria novas configurações de seres e objetos, através das práticas 

cotidianas dos vivos, sempre semelhantes e diferentes.” O espaço da casa é “aquela 
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cidade ideal onde todos os passantes teriam rostos de amados, onde as ruas são 

familiares e seguras, onde a arquitetura interna pode ser modificada à vontade.” 

Giard ainda a define como o lugar onde um “romance familiar” se desenvolve; é 

onde ocorre uma “confissão involuntária de uma maneira mais íntima de viver e 

sonhar” (Ibid, p. 204).  

O que se coloca aqui é como o universo da casa pode ser abordado por uma artista, 

a partir de seu fazer artístico. Como pensar sobre produções que têm (n)a casa o 

seu fundamento? Esta questão é o eixo desta construção textual, tomando como 

objeto a exposição anômade. Pretendo, aqui, continuar pensando sobre a 

domesticidade, tema presente em textos publicados anteriormente.2 Trata-se então 

de tomar a casa para além de objeto que contém outros objetos, hábitos e sujeitos, 

mas compreendê-la fenomenologicamente, desafiando a monotonia imiscuída ao 

pragmatismo da vida cotidiana. Há um reforço do vínculo entre a domesticidade e o 

ato autobiográfico e entre a domesticidade e a dinâmica do processo de criação.  

A exposição anômade 

O Museu Universitário de Arte (MUnA) consubstancia o chamado “corredor cultural” 

da região central de Uberlândia, que envolve diversos equipamentos históricos, 

como museus e centros culturais. O edifício é formado por dois pavimentos, mas seu 

centro permanece aberto com pé-direito duplo; desse modo, a circulação é periférica 

e ascendente, como se o percurso fosse em espiral. O espaço expositivo térreo 

compreende uma área de aproximadamente 120 m², estando abaixo do nível da rua 

principal. O interior do espaço possui uma grande articulação de níveis e planos, 

ocultando e revelando certas passagens e cantos, o que promove a curiosidade do 

visitante, que não se contentando apenas com a contemplação dos recortes, planos 

e profundidades, passa a circular, para acima ou para abaixo do nível da rua.  

Aproveito essa articulação espacial provocada pela dinâmica planimétrica para 

definir um percurso para o espectador: ao nível da rua, ele se desloca pelo plano do 

guarda-corpo; no segundo percurso, ele desce a escada e explora a sensibilização 

das superfícies (deslocamento horizontal e perimetral) e também o deslocamento da 

cabeça de cima para baixo, pela suspensão de peças ao nível do segundo 

pavimento. No terceiro percurso, ele atravessa os grandes planos, deparando-se 
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com um trecho mais intimista. Essa parte, que chamei de “área de serviço”, busca 

fazer uma correspondência com o modo mais comum de organização de nossas 

casas, em que as áreas destinadas ao trabalho de limpeza e organização dos 

elementos móveis da casa encontram-se ao fundo e com saída/entrada 

independente, em função desse fluxo de serviços.  

A parte que se descortina diretamente ao olhar abre a casa como uma “vitrine”, onde 

se encontram coleções e objetos dignos de exibição. Esta parte é formada por 

elementos relacionados à biblioteca, a copa, e o quarto, sem quaisquer elementos 

separadores entre eles. Ocorre então uma articulação e interpenetração do tipo 

“loft”: otimização do espaço disponível pela flexibilidade de elementos, transparência 

da composição e aproveitamento do pé-direito. Em síntese, o espaço como um todo 

é dividido em uma área perceptível visualmente, enquanto outra só se dá a saber 

pelo deslocamento do visitante. 

A ocupação dessa primeira parte é perimetral, em que sensibilizo grande parte das 

paredes com a instalação de “Calendário de verbos de ação”, coleção de pouco 

mais de cem verbos de ações que fazemos no interior da casa.3No plano 

horizontalizado do térreo, cobrindo parte do calendário, é instalada também a 

sequência fotográfica de parte de minha biblioteca invertida, fotografias também 

impressas em papel vegetal e suspensas por um varal de roupas. As extremidades 

do varal são presas a uma luminária de pé (acesa) e a uma cadeira metálica, 

suspensa na altura da laje do pavimento superior. 

Outros elementos, indicativos da copa e do quarto, são também suspensos. Essa 

suspensão tem várias funções: no caso da cama, ela promove o resguardo 

necessário do corpo, já que o quarto é um ambiente privado. Essa ideia é reforçada 

pelo lençol de organza branca, que serve de elemento plástico e também estrutural, 

já que ele é o elemento que sustenta a cama invertida no ar. Os planos brancos do 

lençol configuram um espaço mais privado de luz e de relativa penumbra e 

opacidade. A mesa de vidro e as cadeiras são sustentadas a partir do teto por uma 

estrutura de tecido de malha, a lembrar blusas de manga comprida, como se 

fossem representações de sujeitos que se sentam à mesa para a refeição. Sua 

suspensão vem dotar a composição do equilíbrio instável dos elementos. A 

suspensão dos objetos torna-os suscetíveis à queda. Por outro lado, a mesma 
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estratégia incrementa a leveza visual dos tons claros, translúcidos e transparentes. 

Ainda existe um dado funcional – tanto a cama quanto a mesa são também 

suspensas para eliminar volumes ao nível do chão, deslocando suas posições 

costumeiras e facilitando o percurso do visitante. 

 

 
Fig. 1 – Cláudia França 

Vista de anômade com a cama e cadeiras suspensas. 
Fotografia da autora 

 
 
 

 
 

Fig. 2 – Cláudia França 
Vista de anômade com as cadeiras suspensas 

Fotografia da autora 
 

A sensibilização das superfícies por verbos de ação já é uma afirmação da casa 

como lugar do trabalho contínuo. O calendário de verbos de ação nos informa sobre 

o trabalho em si, um conjunto em expansão de ações que faço ou fiz no trato com a 

casa, os objetos e os sujeitos com os quais convivo. Ao avançar para além dos 

planos brancos das paredes, o visitante se depara com um armário em cujo interior 

estão dobradas diversas roupas brancas. Elas constituem uma coleção que construí 

entre 2001 e 2002; cada roupa, branca e usada, pertence a uma pessoa que me 
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doou uma peça. A coleção provém de uma lista de “pessoas importantes em minha 

vida”. Desse modo, cada roupa é a representação de um sujeito específico.  Frontal 

ao armário, há uma peça de roupa e chinelo, ambos impregnados de barro. A roupa 

está em um cabide suspenso pelo teto; os chinelos encontram-se sob uma bacia de 

alumínio, ladeada por uma jarra com água. Frequentemente jogo a água sobre a 

roupa. Na medida em que ela é “lavada” durante a exposição, sua suspensão por 

meio de cabide e corda de varal facilita a deposição do barro na bacia, ao chão. 

A cor é um elemento importante na exposição como um todo. Em meu percurso 

poético, evidencio as relações de alto contraste entre o preto e o branco, extremos 

da escala de valor. Essa evidência vem como desdobramento no tempo do ato de 

desenhar. Percebo meu trabalho como Desenho Tridimensionalizado, em que os 

componentes visuais/matéricos aliam-se na percepção do elemento gráfico (linha) 

em jogo com o plano em que se inscreve. Ocorre também um entendimento dos 

simbolismos relacionados ao branco e ao preto, o que permite que ambos não sejam 

considerados como valores absolutos, podendo ser tratados como conceitos.  

O branco comparece de várias maneiras, em anômade. Em algumas composições, 

o branco filia-se ao sentido de candidus como o candidato que entra em novo regime 

existencial e também à ideia de pureza, como o lençol de organza que suspende e 

sustenta a cama. É um tecido virgem, comprado e usado única e especialmente 

para esse trabalho. Em outras composições, entretanto, procuro evidenciar um 

branco, não como valor dado a priori, mas dialeticamente obtido pelo esforço de 

clareamento das superfícies ou um branco que tem, no encardimento, tempo 

decorrido e historicidade próprios, como são as roupas brancas usadas, ou o 

reverso de um livro proveniente de sebo. Na concepção e montagem da exposição, 

houve a consciência e o desejo de renúncia ao preto como valore sua relação de 

alto contraste com o branco. Ao desenhar, realizo uma inscrição do preto sobre o 

suporte branco, mas também estou sujando aquela superfície que, antes, estava 

literalmente em paz. Todo desenho é, nesse sentido, a quebra de um acordo de paz: 

entre o instrumento e o suporte, entre o meu interno e o externo que está diante de 

mim. Ao renunciar ao preto, tive de encontrar outro valor que o substituísse e que 

também pudesse fazer relações convincentes com os tipos de branco. O 

estranhamento vem disso: o preto era uma marca que ainda me vinculava ao campo 
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do estritamente artístico. Ao querer substituí-lo por outro valor cromático, afim ao 

trato doméstico, percebo que estou enfrentando uma última fronteira existente entre 

o campo da arte e o campo da vida. O preto é então “substituído” pelo barro escuro, 

pelos indícios de uso contínuo, pela poeira, pela despintura. O branco é “substituído” 

pela água. 

Colin Rowe (1985, p. 54–55) escreve sobre a função do vidro na arquitetura 

modernista, a partir da qualidade de transparência fornecida por esse material. A 

transparência seria um termo abrangente, assumindo diversas significações: 

transparência como (1) “busca constante [do intelecto] de tudo aquilo que deveria 

ser facilmente detectado”, como (2) condição física de determinadas matérias que 

permitem passar a luz para outro meio e, por fim, entendida como (3) qualidade de 

caráter, opção pela sinceridade e ausência de dissimulação. Desse modo, o autor 

compreende que a transparência pode ser literal (pela característica intrínseca de 

certos materiais) e pode ser fenomenal (se compreendida conceitualmente, podendo 

ser aplicada em diversos fenômenos e materiais). 

É possível fazer uma analogia do pensamento de Rowe, acerca dos vidros, com a 

percepção dos usos da cor, em anômade. Isso quer dizer que os brancos e os 

pretos podem ser fenomenais e não somente literais. O branco torna-se situacional: 

as coisas podem perder sua brancura ou adquiri-las. A poeira, as sujidades, a terra, 

cada fator impõe sua relativa impressão, contraste e presença sobre o branco, em 

um dado tempo. Esses fatores são “pretos”, pois sujam a superfície, ao inscreverem-

se nela. É então que o branco converte-se em desejo. Nesse desejo de retorno a 

uma promessa de origem, essa que é somente promessa, percebo como o trabalho 

doméstico é uma pintura e despintura constantes. Limpar, lavar, escovar, esfregar, 

esconder, virar objetos de suas posições usuais tornam-se ações do mundo, 

potentes enquanto ações artísticas. 

A casa, um universo... 

A casa pode esboçar um retrato ou relato de vida de quem habita seu espaço, por 

meio de costumes e disposições espaciais de objetos e materiais. Sujeitos distintos 

podem coabitar o mesmo espaço, tramando, sonhando, redesenhando e 

desconhecendo identidades. 
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Um lugar habitado pela mesma pessoa durante um certo tempo 
esboça um retrato [...] a partir dos objetos (presentes ou ausentes) e 
dos costumes que supõem. O jogo das exclusões e das preferências, 
a disposição do mobiliário, a escolha dos materiais, [...] tudo já 
compõe um ‘relato de vida’, mesmo antes que o dono da casa 
pronuncie a mínima palavra. (GIARD, 1996, p. 204) 

Há mais de duas décadas vivo em constantes mudanças domiciliares. Adaptações, 

reformas, organização de casas distintas e simultâneas, hospedando pessoas, 

hospedada por outras, viagens. Considero-me relativamente nômade. Tais 

movimentações implicam diversas ações no trato da domesticidade, relativamente 

invisíveis para quem está de passagem ou mesmo para um habitante. Esse grau de 

invisibilidade das ações domésticas ocorre por suas recorrências, em que o “fazer” 

compete com o “desfazer”; objetos, ações e sujeitos se entrelaçam em um campo 

entrópico.  

Comecei a perceber toda essa dinâmica – um sistema de ações, sujeitos e objetos - 

como estímulos ao devaneio e também como fenômenos no tempo e no espaço. Há 

uma rotulação ainda vigente em nossa sociedade que subordina excessivamente o 

corpo da mulher ao corpo da casa, o que despotencializaria sua capacidade 

inventiva, pois que prendem – ambos os corpos – ao imperativo dos ciclos 

biológicos, à estaticidade e à repetição neurótica. Diferentemente, comecei a 

entender a casa como instância fenomênica que abriga a complexidade da 

domesticidade, para além dos rótulos que a vinculam à condição feminina.  

Comecei a perceber a domesticidade como experiência conforme Walter Benjamin, 

contrapondo seu entendimento do termo ao conhecimento adquirido pela lógica e 

racionalismo científico de viés cartesiano e iluminista. Trata-se daquilo que se desvia 

de uma trajetória dominante, produzindo diferenças qualitativas: experiência como 

oposição à ideia de experimento. Em Experiência e Pobreza (1994, p. 115 et seq), 

nossa pobreza de experiências significativas e comunicáveis se dá pela síntese 

exagerada que os meios comunicacionais fazem dos fatos. Esta redução excessiva 

das notícias unifica nossas reações, desfavorecendo nossa capacidade 

interpretativa e narrativa. Benjamin também refere-se à experiência em seu sentido 

lúdico, ao perceber como a mimese (em sua acepção aristotélica) está relacionada 
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ao jogo e às brincadeiras infantis, vinculando o prazer das descobertas à aquisição 

de conhecimento. Quando o autor escreve que “a criança quer puxar alguma coisa e 

torna-se cavalo, quer brincar com areia e torna-se padeiro” (BENJAMIN, 2009, p. 

93), posso comparar esses atos às operações que faço na ressignificação do banal, 

durante o processo de criação de um objeto ou proposição artística.4 

No espírito de (re)descoberta, a casa torna-se um manancial de possibilidades. 

Paradoxalmente, ela é percebida com o olhar da criança, que não hierarquiza 

objetos e ações; mas diferentemente dela, esse manancial de possibilidades 

descortinado pela domesticidade é direcionado para intencionalidades artísticas. 

Estas intencionalidades propõem e realizam objetos artísticos, os quais subsidiam a 

sistematização do pensamento visual e da pesquisa acadêmica. 

Desse modo, percebo que a questão da casa passou a atravessar a produção 

pessoal, tornando-se o seu eixo, trazendo novos dados e ainda fazendo ressignificar 

a produção autorrepresentacional pela autorreferência. No entanto, essa mudança 

de eixo tem suas origens em práticas passadas, das quais destaco que, na ausência 

do ateliê, minha produção sempre se fez nas dependências compartilhadas da casa 

e nos intervalos de uso de lugares e de objetos. De certa maneira, posso pensá-la 

dando-se sempre ao olhar do(s) outro(s). Procedimentos e escolhas eram 

partilhados num espaço tensivo entre o público e o privado, no interior de um espaço 

não tão neutro assim. Em função dessa tensão público/privado, o arranjo dos 

objetos na construção poética propõe situações de equilíbrio precário, onde há a 

iminência da queda e da quebra de objetos.  

Louças, roupas e móveis aludem à minha singularidade como sujeito. A notável 

quantificação dos objetos remete ao trabalho que se realiza no interior da casa. A 

própria casa é usada como suporte físico para a realização de ensaios fotográficos, 

sendo ela mesma outro modo de autorreferência, percebida indicialmente como 

fundo da cena fotográfica. Penso a casa como lugar desejado, nos objetos 

domésticos que participam como matrizes em composições artísticas e por ações 

próprias da organização doméstica. A poética efetua o cruzamento e a 

interpenetração do lugar do desejo com o lugar expositivo, deste com o lugar do 

fazer, da pluralidade semântica que os objetos passam a ter e pela transitividade 

das ações procedurais, o que torna os objetos e instalações como “situações”. 
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...Em suspensão 

Em momento anterior, mencionava a ação de suspender os objetos de anômade 

com modo de liberar a circulação dos transeuntes no espaço e dificultar o acesso à 

cama – signo de um espaço privado. A roupa suspensa cumpre a lógica de facilitar o 

escoamento do barro impregnado na roupa úmida para a bacia. A altura da 

suspensão da peça, próxima a minha altura, inscreve um dado 

autorrepresentacional e singular na instalação como um todo, destacando-se como 

informação cromática, em processo lento de clareamento.5 A suspensão também 

provoca a sensação de maior leveza dos objetos, ao mesmo tempo em que 

exacerba a tensão perceptiva pela iminência da queda. Esse entendimento da 

suspensão tem sua historicidade em meu percurso artístico, desde a produção de 

desenhos em bico de pena sobre papel – interessava-me representar formas 

orgânicas trabalhadas pelas tramas de nanquim preto sobre papel ou tecido, mas 

elas sempre ficavam suspensas, sem traço ou indicação de ancoragem no fundo, 

como se levitassem. Desse modo, o ato de suspender elementos no espaço é algo 

recorrente, é uma ação que está “plantada” (e não suspensa) no elenco de 

operações que demarcam meu projeto artístico.  

Mas é importante e oportuno dizer ainda um pouco mais sobre isso.Durante a 

limpeza e organização doméstica, colocamos cadeiras sobre a mesa, suspendemos 

a barra da colcha da cama, suspendemos elementos que ficam no chão, cortinas 

para varrer, encerar ou passar um pano úmido, por exemplo. A ação principal é o ato 

de limpar, mas suspender torna-se uma ação-meio para a consecução da ação-fim6. 

Há uma desordem distinta da desordem (ou sujeira) inicial, pois os objetos ocupam 

momentaneamente posições não usuais. No entanto, a ação principal obedece a 

uma velocidade que vai em direção contrária à ação do fenomenólogo. Torna-se 

então necessário deter-me nessa “suspensão”. É como se eu parasse por um 

tempo, observando as coisas suspensas como uma realidade possível na 

composição da casa, mas que é normalmente desconsiderada pelo predomínio da 

imagem mental “coisas em seus devidos lugares”. Tal suspensão (das coisas e do 

meu tempo de ação) permite-me chegar a uma suspensão do juízo sobre aquela 

cena: ela, como uma entre muitas das cenas infinitesimalmente intervalares entre 
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uma desordem e a ordem, objetivo final das ações organizadoras do espaço. A cena 

das coisas suspensas não poderia também representar uma casa? 

As informações vindas pelos sentidos transformam-se em nossa consciência de 

mundo. O impacto desses processos de sensibilização e conscientização (os fatos 

em si, nossas lembranças, intuições e afetos) pode transformar tais informações em 

experiências, fenômenos. Colocamos em suspensão as informações apriorísticas 

dos elementos que nos chegam via percepção ou mesmo conteúdos transmitidos 

anteriormente à nossa existência e experiência, para um direcionamento consciente 

em relação ao fenômeno em si. Em filosofia, chamamos de epoché ou redução 

fenomenológica a essa suspensão do juízo sobre as coisas e eventos, em que o 

saber cede espaço (reduz, se restringe) à presentidade perceptiva de um fenômeno.  

Ao suspendermos o juízo dos fenômenos, nos remetemos ao cogito cartesiano, que 

devolve valor de existência à res cogitans, mas não ao objeto de pensamento. 

Descartes instaura a dúvida como procedimento: a realidade percebida pelos 

sentidos é confusa, está longe da verdade e necessita ser vista sempre pelo viés do 

ceticismo. Um mesmo fenômeno pode receber diversas respostas, dificultando o 

exame da verdade. Somente seriam consideradas evidências aqueles fatos que 

resistissem ao método do criticismo insistente. E isso implica a fragmentação de um 

problema (análise), o que facilita a sua resolução e o alcance de uma “certeza” - a 

expressão das “ideias claras e distintas” como as eleitas para a objetividade de um 

modo de relação com o mundo verificável à luz do racionalismo científico. O cogito 

cartesiano, desse modo, é autônomo em seu ato de pensar, é fechado na matéria 

pensante que desconsidera o objeto, privilegiando o logos como a instância apta a 

certificar a existência das coisas, por meio da dúvida insistente. 

Não é essa epoché a que me filio, e, sim, à epoché husserliana, no contexto do 

século XX. Para Husserl, não está mais em jogo a não-existência do objeto, 

suprimida pela consciência do sujeito pensante e, sim, a intencionalidade. As coisas 

existem, isso é fato. Nossa consciência se instaura na admissão de que temos 

consciência de algo, e a experiência se realiza na relação entre um estado de 

consciência e o mundo (objeto). Desse modo, não está em questão se o objeto 

existe fora de nossa consciência: são questionados seus atributos e funções. Esse 

processo ocorre junto da presença do objeto; por isso, há uma afirmação do tempo 
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presente patente na epoché. O que se considera como redução fenomenológica é a 

colocação em suspensão das informações anteriores do objeto em exame, de modo 

que prevaleça uma outra realidade, esta, dada pela relação entre nossa consciência 

e o objeto externo à nossa consciência, como se nos abríssemos ou nos 

projetássemos sobre essa “nova” realidade, em um processo de 

(auto)ressignificação. O mundo, tal como já é, põe-se “entre parênteses”, na redução 

fenomenológica husserliana: “deve-se primeiro perder o mundo pela epoché para 

reconquistá-lo depois em uma autoconsciência universal” (HUSSERL, E. apud 

MARTINI, 1999, p. 47) 

Considerações finais 

A suspensão do juízo recoloca a ação física de suspender as coisas dentro de casa 

e o seu trânsito para a suspensão das formas dentro do espaço expositivo tornado 

casa, sustentando-as como base para uma trama entre a “realidade” e a “realidade 

imaginária”, sem propor a negação de uma em proveito da outra. Mas quando os 

fenomenólogos em geral descartam o pensamento de “sobrevoo” sobre a realidade 

como a essência do modo fenomenológico de contato com o mundo, eles se referem 

ao sobrevoo como índice de superficialidade nesse contato. De certo modo, lido com 

outro tipo de sobrevoo em minha tradução de casa: a leveza das formas, em uma 

primeira mirada, quer tornar leve o ser que a visita, ele pode sobrevoá-la. A 

transposição de uma casa real para uma casa instaurada no interior de outra casa - 

um museu – pressupõe uma “desilusão”, o que está explícito nessa acepção pessoal 

de sobrevoo:  

Pois quando uma ilusão se dissipa, quando uma aparência irrompe 
de repente, é sempre em proveito de uma nova aparência que 
retoma por sua conta a função ontológica da primeira. Acreditava ver 
sobre a mesa um pedaço de madeira polido pelo mar mas era uma 
pedra argilosa. A irrupção e a destruição da primeira aparência não 
permitem doravante definir o “real” como simples provável, porquanto 
eles não são mais do que outro nome da nova aparição que deve, 
pois, figurar em nossa análise da des-ilusão. A des-ilusão só é perda 
de uma evidência porque é a aquisição de outra evidência. 
(MERLEAU-PONTY, 1999, p. 48) (Grifos do autor) 

Colocadas estas questões sobre a suspensão – física, visual, memorialista, reflexiva 

e autorreflexiva, é possível ainda vinculá-las às relações cromáticas presentes em 

anômade. O preto está suspenso como valor absoluto. Pensando-o como algo que 



 

1486 A CASA COMO UNIVERSO EM SUSPENSÃO 
Cláudia Maria França da Silva / UFU 
Comitê de Poéticas Visuais 

 

retira o aspecto virginal e absoluto que ainda damos ao branco, temos que ele sai de 

sua realidade como extremo da escala de valor e passa a ser qualquer outra “cor” 

que imprime sua marca sobre a alvura do suporte. Em anômade, a “cor” suspensa 

se ancora na terra, na cor do barro, na madeira das cadeiras da mesa de vidro. Há 

inúmeras outras micropercepções do “preto” que se instauram na poeira e na água 

suja, nas sombras das dobras dos tecidos, na penumbra da instalação. As variantes 

do branco apresentam-se, nesse mesmo raciocínio, na água, nos livros invertidos e 

pelos diversos verbos de ação presentes no interior doméstico, signos do desejo de 

organizar a casa e o cotidiano, mesmo que por atos contrários a esse desejo. 

Pensando então que o “branco” e o “preto” são extremos de uma escala com 

infinitesimais campos de cinzas, e que nessa proposta, eles são mais conceito; 

pensando que brancos encardidos pela vida são brancos também, e que manchas 

de terra são pretos também - é que me dou conta do grau de entropia no percurso 

artístico, como se eu fugisse lentamente dos extremos da escala de valor. Caminho 

em direção a uma zona de “cinzas”, onde os limites são indiscerníveis, e, portanto, 

invisíveis. Desse modo, a casa converte-se nessa miríade de valores intermediários: 

soma de perfis, de des-ilusões contínuas, universo(s) em suspensão. 

 
                                                             
Notas 
1 O termo genérico “casa” assume uma enorme variedade de acepções. Ela é um ponto por meio do qual 
perpassam diversas áreas de conhecimento. Antes de tudo, casa é uma produção cultural: soma de respostas 
técnicas ao problema crucial de proteção e abrigo de um indivíduo ou grupo, no espaço, no meio-ambiente e no 
tempo. Somam-se então diversos outros vieses, de cunho ainda antropológico, econômico, urbanístico, estético, 
social, filosófico, psicológico, proxêmico, histórico, entre outras ramificações do saber. Não é intento deste texto 
deslindar essas perspectivas, mas perceber a casa genericamente, como eixo para o entendimento do processo 
pessoal de criação em artes visuais. 
2 Ver: SILVA, Cláudia Maria França. “Arquivando o cotidiano: por um mapeamento tátil da casa, lugar de 
trabalho”. In: ANAIS do 23º Encontro Nacional da ANPAP, Belo Horizonte, 2014; e FRANÇA, Cláudia. “No interior 
da casa: interpenetração de morada e trabalho como práxis da produção autorrepresentacional”. In: ANAIS do 
Seminário Ibero-Americano sobre o Processo de Criação, Vitória, 2013. 
3Os verbos de ação são impressos em papel vegetal, cortados em tiras, que são enroladas e dispostas em 
unidades representantes de cada dia do ano. Os verbos são colocados a partir de escolhas subjetivas de quem 
está pregando o verbo na parede. As dimensões são variáveis; aqui, o calendário tem 14 metros de extensão. 
Nele, marco as passagens de luas cheia e nova (marcas prata e preta), bem como do início do ciclo menstrual 
(marca vermelha).  
4É possível a permanência “fugaz” de alguém abaixo dos elementos suspensos em anômade, o que configuraria 
ali, sob eles, uma função efêmera de “abrigo”, notadamente no espaço abaixo da cama. Esta questão é uma 
evocação de nossos devaneios infantis, quando construímos um “mundo” debaixo de nossas camas, arquitetura 
provisória a que Gaston Bachelard se dedica bastante em seu livro “A Poética do Espaço”, referindo-se a lugares 
inabitáveis que “exigem que nos façamos pequenos para vivê-las”. Nestes lugares, ocorreria um encolhimento 
corporal, favorecendo a expressão de uma “estética do escondido” (BACHELARD, 1988, p.109). A questão é que 
em anômade, esse encolhimento não é real; a altura de suspensão das peças, acima de 2,50m, recebe um 
corpo adulto ereto, não encolhido; trata-se apenas de uma evocação aos nossos devaneios de esconderijo e 
encolhimento. 
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5Considerando a roupa encardida como um autorretrato, por meio do caráter identitárioda roupa, é possível 
pensar nela como autorreferência, pois reporta-se a mim não por seu aspecto icônico, e sim, como um índice de 
minha presença e corporeidade. A “roupa-Cláudia” está suspensa diante de uma comunidade de roupas-outros, 
passado em branco (o branco possível, marcado pelo uso e pelo tempo), dobrado, empilhado e guardado. 
6 Do mesmo modo, suspender abre a possibilidade de diversas outras ações micro-perceptíveis, como varrer, 
catar, passar pano, tirar a poeira, etc. 
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