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Artigo

SÓ ME iNtErESSA o QUE NÃo É MEU:
FrAgMENtoS PArA UMA gENEALogiA DA CoLLAgE
Diego Franco

O movimento em direção ao mundo do consumo modificou profundamente o significado dos objetos 
e as práticas nas quais eles estavam envolvidos, ao mesmo tempo em que a reprodução mecânica e a 
tecnologia redefiniram praticamente todos os campos de conhecimento, estabelecendo novas formas 
de distribuição e consumo que remodelaram certos paradigmas no campo artístico. O presente 
trabalho busca analisar como essas modificações foram catalisadas pelos movimentos artísticos a 
partir do século XX, refletindo especialmente sobre a prática da collage nas artes visuais. 

Palavras-chave: collage; fragmento; ready-made.

A reprodução mecânica e a tecnologia redefi-
niram a história, a imagem e a música, estabe-
lecendo, entre outras coisas, novas formas de 
distribuição e consumo através de jornais, propa-
gandas, canais de rádio, televisão e cinema, o que 
remodelou a aura das beaux arts. Pensar genea-
logicamente a collage dentro deste contexto mos-
tra-se um caminho interessante para compreen-
der as modulações que a prática sofreu através 
do tempo, o que pode efetivamente iluminar as 
diferentes motivações, inspirações e linhas de 
força imiscuídas nela em determinados momen-
tos. O desenvolvimento cruzado da produção em 
massa e da mídia de massa na economia capita-
lista surge como uma transformação radical na 
vida cotidiana, reorientando muitas atividades 
para o consumo. Coisas que antes eram produ-
zidas localmente e, muitas vezes, manualmente, 
passaram a ser produzidas em massa e transfor-
madas em objetos de consumo. A transição para 
o mundo do consumo alterou profundamente o 
significado dos objetos,  assim como as práticas 
nas quais eles estavam envolvidos. Interessa pen-
sar aqui especialmente as práticas simbólicas e 
estéticas que emergem atravessadas por essas 

transformações, a fim de lançar um lampejo so-
bre como a arte respondeu à fragmentada era do 
consumo.

Quando o pensamento se volta para a técnica da 
collage, há uma tendência de pensá-la enquanto 
estratégia tipicamente moderna, principalmente 
por terem sido utilizadas exaustivamente nas ar-
tes visuais durante o século XX. Entretanto, não 
há muita novidade na ideia essencial de associar 
diferentes imagens e objetos para formar uma 
identidade expressiva diferente. A construção de 
imagens a partir de técnicas semelhantes pode 
ser encontrada em diferentes momentos de vá-
rias culturas, por exemplo, nos poemas caligráfi-
cos japoneses do século XII, nos quais os poetas 
escreviam sobre folhas de papel pintadas e de-
pois coladas umas nas outras, ou nos trabalhos 
dos artesãos de livros persas do século XIII, cujo 
couro elaborado compreendia imagens pintadas 
em peles de cabra que depois eram cortadas e 
delicadamente costuradas. Como nota o artista e 
pesquisador  Eddie Wolfram, a ideia primordial 
de produzir imagens juntando pedaços diversos 
e aleatórios que poderiam estimular a imagina



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

124

Ano 2  | n. 3 | novembro 2017

ção a liberar associações escondidas, aumentar 
um texto escrito ou ilustrar uma narrativa é sim-
ples e está envolta na gênese da vontade criativa 
do homem, assim como seu impulso de dançar e 
contar histórias. (WOLFRAM, 1975, p.9)

Apesar de quase instintiva enquanto forma de 
perceber e assimilar o mundo, ocorre com a 
collage uma significativa mudança no século XIX. 
Ela passa a refletir a produção mecânica em mas-
sa de objetos e impressões como jornais, fotogra-
fias, anúncios publicitários e selos postais, o que 
permite a ampliação dos álbuns de recorte, os 
“scrapbooks”, que de certa forma surgem como 
uma prática embrionária da collage enquanto 
produto moderno. Professor da universidade de 
Birmingham, Rona Cran nota que neste século 
a produção de collage foi predominantemente 
popular, uma atividade de lazer para famílias 
europeias e americanas de classe média alta, as-
sumindo aos poucos um significado crescente e 
variado em outras áreas (CRAN, 2014. p.12). Esse 
argumento ecoa o pensamento de Baudrillard 
(1996) sobre a modernidade estar estritamente 
ligada à capacidade que grupos e classes sociais 
recém-chegados ao poder têm de superar o ex-
clusivismo dos signos, promovendo uma prolife-
ração de signos sob demanda. Surgia imitações, 
cópias, falsificações e técnicas para produzir os 
signos que  desafiavam o monopólio e o contro-
le aristocrático vigorado até então. O acesso e a 
consequente manipulação das imagens ganhava 
aos poucos o terreno poroso do cotidiano, para-
lelamente a uma desestabilização dos signos que 
estiveram enraizados em posições relativamente 
seguras no interior de hierarquias sociais fixas. 

O processo descrito acima possibilitou que, aos 
poucos e cada vez mais, as imagens fossem ma-
nipuladas de forma a criar situações fantásticas 
através da montagem de fragmentos. O sueco 

radicado na Inglaterra Oscar Rejlander apresen-
tou, em 1857, uma alegoria intitulada “Two way 
of life”. Considerada a primeira fotomontagem, o 
trabalho resulta da composição de trinta negati-
vos em papel fotográfico que provocou o público 
de então com sua originalidade. Algumas déca-
das depois, Valério Vieira cria uma das primeiras 
versões brasileiras da fotomontagem (Fig. 1), de 
uma primazia técnica que o fez ganhar medalha 
de prata na Exposição Universal de Saint Louis, 
em 1904. A composição mostra uma sala onde 
encontram-se os mesmos 30 personagens inte-
ragindo entre si, o que mostra, junto a outros 
trabalhos do fotógrafo, o grau de experimentação 
desenvolvido no campo fotográfico antes da era 
do fotoclubismo que, diferentemente, buscava 
como referência estética a pintura representativa 
para elaborar suas composições.

Fig. 1: Valério Vieira, Os Trinta Valérios, 22 x 28,7 cm em cartão 
31 x 37,5, Rio de Janeiro/RJ. Acervo da Biblioteca Nacional. 

Com esse exemplos torna-se importante perce-
ber que o que marca os primórdios da collage, 
seja com os caligrafistas japoneses, os livreiros 
persas ou mesmo os fotógrafos do século XIX 
e, no caso de Valério, início do século XX, é um 
impulso para se produzir algo bonito, útil e in-
teressante estética ou tecnicamente, o que dife-
re substancialmente do significado da prática na 
modernidade. Assim como outros pesquisadores, 
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Rona Cran argumenta que é somente a partir de 
Picasso e Braque que a collage transforma-se em 
um meio de subverter os métodos estabelecidos 
de se produzir arte, sendo eles os primeiros artis-
tas a conceitualizar as dimensões da collage em 
oposição aos seus elementos puramente práticos 
ou técnicos. Voltaremos a esse ponto.

Apesar de poder tomar diferentes formas, a colla-
ge consiste em duas ações essenciais: selecionar 
e organizar fragmentos, sendo pois esse concei-
to essencial para pensar essa prática. No mundo 
moderno, ao analisar e padronizar todos os as-
pectos do processo de produção, o pensamento 
Fordista formulou uma vasta fragmentação dos 
métodos produtivos, os quais eram igualmente 
integrados na linha de montagem. O processo 
não se aplicava apenas às peças e produtos fa-
bricados: através de pesquisas sobre o tempo de 
produção, os próprios trabalhadores foram que-
brados e seus movimentos encaixados nas meno-
res partes possíveis dentro da lógica da esteira de 
produção1. Apesar de Foucault salientar que em 
qualquer sociedade o corpo está preso no interior 
de poderes muito apertados, os quais lhe impõem 
limitações, proibições ou obrigações, houve a 
partir do século XVIII novas e significativas estra-
tégias nos esquemas de docilidade. Não se tratava 
mais de cuidar do corpo como se ele fosse uma 
unidade indissociável, mas de trabalhá-lo deta-
lhadamente, de forma fragmentada, exercendo 
sobre ele uma coerção sem folga que o mantinha 
ao mesmo nível da mecânica (FOUCAULT, 2013, 
p.133). Cortando os processos de fabricação em 
uma série de operações irredutíveis, o Fordismo 
separou os trabalhadores de qualquer compreen-
são concreta de um processo total, provocando 
uma intensa alienação da produção intrincada a 
uma profusão sem precedentes de coisas. 

Embora o Modernismo seja caracterizado pelas 

suas disjunções, descontinuidades e percepções 
confusas, na raiz dos mitos mais antigos que for-
maram o pensamento Ocidental é possível en-
contrar uma miríade de percepções de ruptura, 
desmembramento e estruturas fragmentadas. O 
professor da universidade de Illinois, David Ba-
nash (2013) analisa o Shevirah da cabalá, assim 
como os mitos de Osíris e Orfeu para pontuar a 
essencialidade primordial de uma certa ansieda-
de acerca da fragmentação do sujeito antigo e a 
construção de um entendimento do mundo en-
quanto estrutura fraturada2. 

No contexto antigo, a percepção de uma subje-
tividade fragmentada é complementada pela 
dialética entre o desmembramento de Osíris e 
a redenção de sua totalidade por Ísis. De forma 
semelhante, o mito do Shevirah reconhece um 
mundo dividido, enquadrando seu significado se 
entrelaça a um desejo pela união transcenden-
tal desses fragmentos. O historiador Gershom 
Scholem explica que, na cabalá, a partir do ato 
primordial da criação, todos os seres têm sido 
seres em exílio que anseiam serem resgatados, 
levados de volta: tudo está, de certa forma, que-
brado, tudo tem uma falha, tudo está inacabado3. 
(SCHOLEM, 1965, p.113)

Ainda mais enfático que a lenda de Osíris, a caba-
lá imagina não apenas o eu mas todo um mundo 
em fragmentos. Onde a antiguidade reconhecia 
a fragmentação, também enfatizava contextos 
para restituir o todo, seja na magia de Ísis ou na 
transcendental união dos shekhinah. Entretanto, 
a modernidade apresenta uma mudança signifi-
cativa na ênfase sobre o fragmento, na qual ele 
torna-se sinédoque para uma beleza impossível, 
incompleta, para sempre perdida. Beleza que 
certos trabalhos convidam a sentir e experien-
ciar, mas cuja totalidade não desejam encarnar. 
A melancolia que envolve as falsas ruínas no sé
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culo XVIII, por exemplo, pode ser associada a um 
momento de profunda e violenta fragmentação 
dos modos de vida, uma mudança cada vez mais 
moldada pelo capitalismo. A apreciação voltava-
se para o quebrado, o inacabado, o fragmento de 
um momento perdido. 

O papel do fragmento na estética modernista 
seria reescrito em um mundo guiado pela me-
canização, a produção e uma velocidade sem 
precedentes. Enquanto os mitos e os desejos de 
unidade e totalidade que coordenaram o mun-
do antigo poderiam ter sido incorporados nas 
práticas de collage, a realidade bruta da escas-
sez tornou esse acontecimento impraticável. Os 
materiais da collage moderna são eles mesmos 
os detritos de vastas operações mecânicas de 
fragmentação - restos, botões, ingressos, páginas 
de revistas, fotografias, páginas de livros, emba-
lagens -. Assim, a técnica se mostra na moderni-
dade como

a arte da superprodução e dos resíduos 
fragmentados sem precedentes do consu-
mismo. Sua estética comemora o incom-
pleto; a vontade de encontrar a beleza em 
contrações irresolúveis ou monstruosas é 
um espelho do sujeito criado pela fragmen-
tação do trabalho na linha de montagem, 
passeando pela loja de departamentos, ou 
lendo os jornais e recolhendo nas ruas ob-
jetos industriais4.  (BANASH, 2013, p.49)                                                                        

                                                                                                                          
Nesse contexto, o jornal pode ser analisado en-
quanto reflexo vivo das contradições de uma 
sociedade essencialmente fragmentada: no apa-
nhado de um único dia se dispõem extensamen-
te, lado a lado e um lado contra o outro, os mate-
riais mais diferentes e contraditórios, inúmeros 
fragmentos de situações do dia que passou. Uma 
colagem de situações, propagandas, anedotas, 

charges e fotografias que, a partir da montagem 
elaborada na redação, apresenta um dia na vida 
daquela cidade no qual cada fragmento forma o 
signo de um significado visual.

No início do século XX, a arte representativa 
conforme prevaleceu na Europa desde o Renas-
cimento vinha provando ser, de certa forma, ina-
dequada para as propostas de um grande núme-
ro de jovens artistas desejosos por expressarem a 
crescente sensação de inquietude e deslocamen-
to vivida nos anos que antecederam a Primeira 
Guerra Mundial. Em 1912, Georges Braque e 
Pablo Picasso começaram a colar objetos na su-
perfície de suas pinturas, usando fragmentos da 
experiência cotidiana como artigos de jornais e 
ingressos para desmantelar a concepção da pin-
tura enquanto um mero suporte através do qual 
a realidade poderia ser vista (Fig. 2). Para eles, 
e para os artistas que trabalhariam com collage 
depois deles, a arte seria um artifício para encar-
nar a vida, mais do que para simplesmente do-
cumentá-la. 

Picasso é considerado por muitos pesquisadores 
como um mago que transforma jornal, folhas se-
cas e peças de bicicleta em valor de criação, eleva-
do ao nível de um Midas que transforma em ouro 
o que toca. Rosalind Krauss (2006) argumenta 
ser importante compreender que o ouro obtido 
pela transformação do jornal no contexto pictó-
rico é consideravelmente diferente da garimpa-
gem da arte do passado para atender às leis do 
pastiche. Para ela, com o advento da colagem o 
cubismo moldava cada vez mais um signo visu-
al livre para circular dentro do espaço pictórico, 
sem ligação com qualquer referente fixo e, por-
tanto, inteiramente inconversível, um significan-
te como símbolo, na verdade, agindo livremente.
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Fig. 2: Pablo Picasso, Copo e garrafa de Suze, guache e papel 
colado, Paris/França, 1912. Washington University, St. Louis. 

Mais do que isso, Rona Cran argumenta que en-
quanto é possível quebrar e deformar uma ima-
gem, algo que Picasso em particular vinha fazen-
do com sua pintura e seus desenhos,  as letras 
que então apareciam na arte Cubista eram, como 
Braque bem pontuou, resistentes a essa manipu-
lação, provocando tanto o artista quanto o obser-
vador a contemplar a linguagem enquanto uma 
dimensão extra no contexto da obra de arte, uma 
faceta adicional da identidade da pintura, assim 
como uma intrusa de um outro reino (CRAN, 15-
16, apud WESCHER, 1978, 20). Para o autor, a 
collage de Picasso e Braque eram menos um ata-
que à instituição de arte do que um impulso para 
fazer arte de uma forma totalmente nova, o que 
significa mostrar e ver as coisas diferentemente.
 
Estava plantada a semente de um movimento 
nas artes visuais pontuado pelas inúmeras in-
fluências que recebe do meio social, seja através 
do jornal, das revistas femininas ou dos pôsteres 
nos muros da cidade. Isso reflete uma interes-

sante constatação de Bakhtin, na qual ele coloca 
que a situação social mais imediata e o meio so-
cial mais amplo determinam completamente e, 
por assim dizer, a partir de seu próprio interior, 
a estrutura da enunciação (Bakhtin, 1981, p.113). 
A partir dos  papier collés de Picasso e Braque, 
começava a se desenhar uma nova poética que 
passou a incorporar, para além dos elementos da 
paisagem, todos os objetos físicos e reais que po-
voam a realidade imediata, os quais passavam a 
ser investidos de uma nova carga simbólica ou 
significativa através da sua incorporação na obra 
de arte.

Para o artista Max Ernst (1948), aquele que fala 
de colagem, fala do irracional. O processo de 
recortar partes de textos, imagens ou objetos 
e remontá-los em novos trabalhos revela a fra-
gilidade natural das ideologias, desvenda uma 
certa camada irracional e invisível que sustenta 
as crenças mais sinceras. A história da collage 
nas artes visuais traça as ironias fundamentais 
do capitalismo para o papel branco onde, com 
seus cortes e justaposições, os artistas destroem 
e reformulam ideologias antigas, espelhando as 
forças econômicas que fragmentam, cortam e re-
estruturam o mundo. Assim como o artista que 
seleciona elementos ready-made para criar um 
novo discurso, o consumidor monta uma nova 
totalidade fora da infinitude de fragmentos in-
dividuais aos quais ele é colocado contra, literal-
mente comprando novas identidades.

No contexto de um mundo preenchido com um 
infinito fluxo de produtos, serviços, imagens, 
narrativas, formas, objetos e informação de todo 
tipo, o trabalho de Duchamp, especialmente as 
obras que trabalham sob a lógica do ready-made, 
soa como um teste devastador para os limites de 
identidade da arte e do artista: ele faz com que 
compras banais voltem a ter significado, o que de 
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certa forma trás para a consciência a necessidade 
de inventar o mundo mais do que simplesmente 
o consumir. Os ready-mades são objetos anôni-
mos que o gesto gratuito do artista, pelo único 
fato de escolhê-los, converte em obra de arte, em 
um gesto que, ao mesmo tempo, dissolve a pró-
pria noção de obra. Apesar da problematização 
da arte enquanto instituição, o gesto radical de 
Duchamp aponta para a necessidade de ressigni-
ficar o mundo que nos rodeia, criando maneiras 
de viver e produzir significados em frente a um 
oceano de marcas, produtos e informações.  Os 
mecanismos delirantes do artista, onde mecanis-
mo e delírio, método e demência entrelaçam-se 
para abrir todo um novo caminho de reflexão no 
mundo artístico, entrelaça a combinação plástica, 
mental e verbal a uma nuvem irônica e crítica. 
Octavio Paz identifica em seu gesto não tanto 
uma operação artística, mas um jogo filosófico, 
ou antes, dialético: é uma negação que, pelo hu-
mor, se torna uma afirmação. (PAZ, 2014, p.29)

O mecanismo delirante de Waldemar Cordeiro 
(Fig. 3) coloca certas idiossincrasias da collage 
no contexto neoconcreto brasileiro, momento no 
qual a realidade ordinária tornou-se objeto assi-
milável pela arte através da montagem sobre a 
tela, gesto que ficou conhecido como arte concre-
ta semântica5. O trabalho é composto por quatro 
aros de bicicleta, cada qual com uma cor especí-
fica - amarelo, preto, marrom e azul - que encon-
tram-se montados sobre uma tela, conectados 
por uma corrente. O aro menor, negro, está co-
nectado também a um pedal por outra corrente, 
dando a ilusão de que seria possível movimentar 
os aros girando o pedal. Motivado por um gesto 
que, de certa forma, assemelha-se ao que moveu 
a produção artística no início do século XX na 
Europa, para Cordeiro não cabia à realidade ser 
representada através de artifícios, podendo ser 
mostrada enquanto coisa, de modo que o espaço 

bidimensional da representação pictórica é aban-
donado e objetos da realidade diária são incor-
porados à planicidade da tela. Um processo que 
levaria à desintegração do quadro tradicional, do 
espaço pictórico.

Fig. 2: Waldemar Cordeiro, Contra o Naturalismo Fisiológico Op, 
madeira e rodas de bicicleta, São Paulo/SP, 1965. Coleção da 

família. Foto: Edouard Fraipont/Itaú Cultural.

O mecanismo poético que possibilita essa fase 
da pesquisa concreta é a montagem, através 
da qual objetos reais - dos mais variados gêne-
ros e origens, tendo sido cortados, pintados ou, 
simplesmente, inalterados - são usado para a 
constituição da obra.  A montagem compõe vá-
rios fragmentos, ou vários quadros de diferentes 
tendências num só quadro, sendo esta mais uma 
expressão do antidogmatismo, do anti-estilo da 
arte contemporânea. Com o fim da utopia da 
redenção social via revolução tecnológica, a ins-
trumentalização da arte pela lógica produtivista 
industrial e a coisificação dos sentidos, Givaldo 
Medeiros (2007) nota uma inversão do reduto 
naturalista que imperava nas artes brasileiras e 
uma acomodação às novas tendências europeias. 
Isso torna possível a descoberta de uma dimen-
são poética latente na realidade, um certo re-
torno ao real que, segundo o professor Fabrício 
Vaz Nunes, une Waldemar Cordeiro ao principal 
crítico dos Novos Realistas, Pierre Restany. Em 
ambos os casos, existe a descoberta do folclore 
industrial contemporâneo e de suas possibilida
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des expressivas ligadas ao senso da natureza mo-
derna. (NUNES, 2014, p.157)

Em sua manifestação no século XX, a estratégia 
da collage se configurou através de encontros e 
justaposições significativas que falam sobre des-
construção e deslocamento, enquanto simulta-
neamente representava a possibilidade de diá-
logo e síntese entre elementos heterogêneos. O 
conceito de fragmento, essencial à prática, im-
plica na dialética entre o universal e o particu-
lar, o todo e a parte, em um momento no qual a 
técnica passava por uma transformação do seu 
significado, devido ao aumento de circulação da 
informação, o boom das lojas de departamento e 
o enraizamento do fordismo enquanto principal 
método de produção nas fábricas. Como produ-
zir significado a partir de uma imensa onda de 
fragmentos ready-mades? Conectando práticas 
de collage através de diferentes mídias, gêneros, 
movimentos artísticos,  tempos e espaços, en-
tendemos essa estratégia criativa não como uma 
resposta local a um problema específico, mas tal 
como reflexo de uma verdadeira resposta dialé-
tica à ubiquidade da forma mercadoria como ela 
se desenvolveu através da produção de massa, da 
mídia de massa e da cultura de consumo. 

Diego Franco é mestrando na Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro.

NotAS

1 [tradução nossa] “A produção do Modelo T exi-
gia 7882 operações de trabalho distintas, mas, 
observa a Ford, apenas 12% dessas tarefas - ape-
nas 949 operações - requeriam ‘homens fortes, 
capazes e praticamente fisicamente perfeitos’. Do 

resto ... ‘descobrimos que 670 operações poderia 
ser realizadas por homens sem pernas, 2.637 por 
homens com uma única perna, dois por homens 
sem braços, 715 por homens com um único braço 
e dez por cegos.” (BANASH, 2013, 50, apud Ford, 
1922, 108) 
2 Apesar das inúmeras modulações que a histó-
ria de Osíris sofreu através dos séculos, a maioria 
das fontes concordam que ele e sua irmã/esposa 
Ísis eram filhos do deus da terra, Geb, e da deu-
sa do céu, Nut. Juntos, eles governaram o Egito 
até a morte de Osíris. Enquanto em alguns textos 
Osíris morre ao cair no Nilo, na mais popular e 
duradoura versão do mito ele é morto pelo seu 
irmão calculista Seth, que o desmembra o corpo 
espalhando seus pedaços pelo Egito. Ísis junta to-
dos os fragmentos, exceto seu falo, e através de 
suas habilidades mágicas trás Osíris do mundo 
dos mortos, concedendo a ele a vida eterna. As-
sim, Osíris torna-se o deus da morte, sendo re-
tratado muitas vezes com a carne verde, como se 
estivesse em estado de apodrecimento. Citado por 
Banash, o professor Tom Hare argumenta que o 
desmembramento mitológico de Osíris mimetiza 
semiótica e psicologicamente a construção egíp-
cia da consciência subjetiva fragmentada. (BA-
NASH, 2013, 43, apud HARE, 1999, 23).
3 Segundo o mito, a criação começa com a essên-
cia divina imaginada como uma radiante luz em 
direção ao pleroma, o espaço do universo. Ironi-
camente, para colocar a criação em movimento, 
Deus performa o ato do tsimtsum, ou a limitação 
pessoal, portanto a criação começa com o exílio 
de Deus. Todavia, algumas das luzes divinas es-
capam como faíscas, chamadas sefiroth, repre-
sentando as qualidades e potencialidades divinas: 
vontade, sabedoria, intuição, graça, julgamento, 
compaixão, eternidade e esplendor. Todos os se-
res carregam uma porção dessas luzes, chama-
das shekhinah. Entretanto, os vasos - recipientes 
- que são o mundo material mostraram-se mui



R E V I S T A  D A  G R A D U A Ç Ã O  D A  E S C O L A  D E  B E L A S  A R T E S  -  U F R J

130

Ano 2  | n. 3 | novembro 2017

to frágeis para conter a força do shekhinah e se 
partem, fragmentando as centelhas divinas. Essa 
ruptura, chamada shevirah, ou “a quebra dos va-
sos”, representa o universo com suas partículas 
fragmentadas que foram separadas da unidade 
divina. O drama da criação inicia o tikkun, o de-
sejo pela reintegração dos fragmentos da criação 
com a unidade que é Deus.
4 [tradução nossa] “Collage is the art of over-
production and the unprecedented fragmenting 
wastes of consumerism. its aesthetic celebrates 
the incomplete; its willingness to find beauty in 
irresolvable contractions or monstrous wholes is 
a mirror of the self created by the fragmentation 
of working the assembly line, wandering through 
the department store, or reading the newspapers 
and gleaning in the streets for industrial objects 
rather than in pastoral fields for grain.” 
5 Cordeiro busca a transformação histórica da 
arte concreta através da superação do seu pu-
rismo acadêmico e da adoção de uma nova com-
preensão do fenômeno artístico, acreditando que 
demolir o significado é demolir o sistema. A pre-
ocupação fundamental é a pesquisa da relação 
entre os signos e as coisas, tendo como caracte-
rística o fato de não se confundir com a figuração 
tradicional. O artista buscava novas estruturas 
significantes que eram criadas a partir da apro-
priação de objetos de uso comum - objetos não 
pertencentes, portanto, ao universo da arte tra-
dicional -, ecoando e, de certa maneira, ressigni-
ficando o ready-made duchampiano ao transfor-
mar estes objetos em signos estruturados como 
mensagem construtiva.
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