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Resumo 
 
Mapeamento do território de produção da imagem e seus modos de espacialização no 
campo da arte contemporânea de Belém entre os anos 2000 e 2009. Para efeito de análise 
tomamos como ponto de partida quatro eixos temáticos: 1 - A Imagem em distensão no 
espaço; 2 – Apropriações ambientais 3 – A situação-cinematográfica; 4- Instaurações do 
corpo-imagem. Ao criar esses espaços de discussão acerca desta produção podemos de 
fato ampliar questionamentos e problematizações a respeito da Imagem no sistema de arte 
de Belém, evidenciar a produção amazônica, e trazer ao debate esta relevante  produção. 
 
Palavras-chave: Arte contemporânea paraense; Imagem; Espaço 

 
 
Abstract 
 
Mapping the territory of image production and their modes of spatialization in field in 
contemporary art of Belém between 2000 and 2009. For purposes of analysis we take as a 
starting point four thematic areas: 1 – The image in distension on space 2 - Environmental 
appropriate 3 - The cinema-situation  4 - Instaurations body-image. By creating these 
opportunities for discussion about this production can actually increase questions and 
concerns about the image in the art system of Belém, and to put in evidence the Amazonian 
art production, bringing to the discussion this relevant production. 
 
Keywords: Contemporary Art of Para; Image; Space 

 
 
 
1. Introdução 

 

Inquietamo-nos a partir do projeto de pesquisa em mapear uma produção de 

imagens que não necessariamente estivessem vinculadas a uma noção de 

representação analógica máxima a um mundo sensível, mas que extrapolassem 

esse sentido e apresentassem a imagem como potencializadora de experiências 

estéticas, no que diz respeito ao território de produção de imagens na arte 

contemporânea, especificamente em relação a trabalhos circunscritos no território da 

Grande Belém entre os anos 2000 e 2009. Assim, ao mapearmos a produção local 

nos preocupamos com o aprofundamento da pesquisa em imagem no território da 

arte na Amazônia e com a edificação de uma base de dados que possa servir à 
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construção de uma memória da produção artística na cidade de Belém, já que são 

poucos os trabalhos que se situam nessa perspectiva. 

 Vislumbramos então a possibilidade de explorar o território de produção local 

e a partir de análise criar situações de pesquisa que se aproximam de uma crítica de 

arte e da elaboração de uma historicidade artística paraense. 

 Estabelecemos como problemática de pesquisa: Quais as possíveis relações 

conceituais entre a imagem e sua instalação em determinado espaço, existentes na 

produção artística instaurada no território paraense?  Como hipóteses, instituímos: 

1) Existe produção local dentro de um campo artístico onde se estabeleça relação 

entra a utilização da imagem e o ambiente de exibição desta; 2) No Pará, este tipo 

de produção é voltado em sua grande maioria para a exibição no circuito de arte 

pautado no sistema de museus e galerias; 3)  A produção contemporânea local que 

trabalha nesta relação imagem-espaço ainda encontra-se em amadurecimento 

conceitual; 4) Os trabalhos artísticos locais pautados nesta perspectiva de produção 

levam em consideração o corpo como elemento comunicativo; 5) A construção de 

uma base de dados de fotografias, imagens videográficas e textos auxilia no 

processo de visualização, pesquisa e historização deste tipo de proposta, bem como 

facilita e torna possível o estabelecimento de critérios analíticos. 

 Dessa maneira buscamos evidenciar o modo como estas obras vinculam-se 

ao ambiente de exibição, como operam com a identidade do lugar, com a questão 

da localização e do deslocamento e que possível percepção a obra leva o 

espectador a ter. Atuamos na perspectiva de ampliação dos conceitos que 

permeiam este tipo de proposição, na medida em que seu caráter é mestiço. 

 Propostas como as que aqui foram mapeadas têm o caráter potencialmente 

efêmero, haja vista que se pensarmos em museus e galerias enquanto espaço 

expositivo, estas obras são montadas e desmontadas, dificultando o acesso das 

mesmas para pesquisas e para o público. O que “restam” dessas proposições são 

geralmente os registros, o que o projeto se propôs a sistematizar, caminhando para 

uma leitura crítica desses objetos. Além disso, estes trabalhos geralmente envolvem 

dispositivos de tempo, elementos olfativos, sonoros, táteis que não podem ser 

apanhados através de uma documentação restrita às imagens fixas, por isso a 
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importância da convocação de uma descrição verbal por parte dos artistas através 

dos dossiês, entrevistas, e outros, para estabelecer ligações entre os fragmentos 

das obras fixados nas imagens, assim como reconstruir por imagem de memória o 

que poderia ter sido a complexidade de uma experiência efetiva junto à obra, já que 

essa efetivação de fato só acontece no momento em que a obra está montada no 

espaço a qual foi destinada. 

 A importância do mapeamento ganha força ao evidenciar a preocupação em 

deflagrar as características contemporâneas de uma produção localizada fora do 

hegemônico eixo produtivo instituído pelo sistema de arte no Brasil, estando essa 

produção em consonância com o que se tem discutido acerca da utilização da 

imagem e as possibilidades de contaminação desta com o espaço. Assim, o projeto 

articula o mapeamento a uma discussão sobre questões imagéticas, estabelecendo 

conexões com o que vem sendo pensado por teóricos como, Vilém Flusser, Jacques 

Aumont, Raymond Bellour, Arlindo Machado, entre outros, que percebem uma outra 

relação na constituição da imagem no território da arte. 

 Com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica desenvolvemos nos últimos anos pesquisa intitulada Instaurações: 

Imagem e suas relações com o espaço na arte contemporânea de Belém 

(2009/2010), subprojeto vinculado ao projeto de pesquisa A Relação da Imagem nas 

Artes Visuais: mapeamento da produção imagética na arte contemporânea 

paraense. 

 Ao utilizarmos o termo Instauração no título do artigo nos referimos ao 

momento em que a imagem, recorte da pesquisa, entra em contato com o espaço e 

torna-o também parte integrante da obra, estabelecendo então um território para a 

comunicação com um público fruidor. As propostas não se fundam mais na 

diferenciação entre o que é imagem e espaço, mas no entrecruzamento visceral 

entre estes. Desta maneira, encaminhamos o projeto objetivando aprofundar a 

pesquisa em torno da imagem no circuito de arte de Belém entre os anos 2000 e 

2009. 
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2. Materiais e métodos 
 

Em primeira instância o trabalho se vale do levantamento de dados 

sistematizados a partir do campo a ser compreendido na pesquisa, através da coleta 

de dados de certa maneira padronizados em relação aos artistas selecionados para 

fazerem parte deste mapeamento. Os dados a serem coletados permeiam 

fotografias, vídeos, entrevistas e textos críticos de autoria dos artistas, assim como 

dossiês de obras. Este processo culmina na elaboração e sistematização de um 

acervo de dados. 

 Em um segundo momento, após catalogação dos dados coletados, a 

pesquisa se preocupou então em delimitar através de análise crítica, buscando um 

adensamento reflexivo acerca das produções, buscando compreender o traçado da 

teia de significações entre estas e quais territórios pretendem abranger, levando em 

consideração as características físicas e materiais das obras, descrição de seus 

componentes e dispositivos em geral; as relações entre esses elementos e o espaço 

físico; as possíveis condutas, atitudes e comportamentos suscitados ao espectador 

em sua experiência com a obra; as poéticas empregadas e as relações conceituais 

entre obras e artistas, valendo-se para isso das referências bibliográficas da área de 

estudo em específico (livros, artigos e outros). 

 

3. Resultados 

 

Ao utilizarmos o termo Instauração no título da pesquisa nos referimos ao 

momento em que a imagem entra em contato com o espaço e torna-o também obra, 

estabelecendo então comunicação com um público fruidor.  Ao final dos 12 meses 

de pesquisa mapeamos um total de 35 artistas, circunscritos em um universo de 46 

obras. As obras foram selecionadas levando em conta as categorizações dadas pelo 

sistema de arte local ou pelos próprios artistas.  

Incluímos ao acervo do projeto de pesquisa A relação da Imagem nas Artes 

Visuais: Mapeamento da produção imagética na arte contemporânea paraense um 

total de 643 Imagens (Registros dos trabalhos ou imagens que compunham o 
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próprio trabalho); 17 vídeos (Vídeos de registros ou vídeos que compunham o 

próprio trabalho); 40 textos (18 Dossiês de obras; 16 Textos críticos de autoria de 

terceiros e 06 entrevistas).  

A primeira das inquietações surgidas se refere às categorizações atribuídas a 

estas propostas. Uma série de nomenclaturas (tais como instalação-desenho, 

instalação-objeto, instalação-performance-fotografia em processo, vídeo-instalação, 

site specific) passam a formar uma complexa rede de significados que parece 

segmentar a âmbitos diferenciados estas propostas.  

 Desse modo, após primeira análise dos trabalhos mapeados, instituímos 

quatro eixos temáticos, abaixo especificados, a partir da articulação de 

características comuns entre obras. É importante pontuar que os trabalhos citados 

no corpo deste texto não compõem a totalidade do mapeamento, mas sim uma 

amostragem do contexto maior de propostas selecionadas e analisadas em cada 

eixo temático. 

 

3.1 – A imagem em distensão no espaço. 

 

 Neste recorte, ao utilizarmos a terminologia distensão nos referimos às 

possibilidades que a imagem tem de estabelecer relações com o espaço em que 

está instalada. Vislumbramos aqui propostas onde a Imagem deixa de ser 

simplesmente o resultado da produção de um aparelho, se estende de alguma 

maneira ao espaço circundante, está articulada além do plano bidimensional da 

imagem técnica. Essa outra dimensão da imagem, além do plano, fragiliza 

categorizações e leva o contexto contemporâneo de arte a perpetuar um estado 

defendido por Rosalind Krauss, onde “categorias (...) foram moldadas, esticadas e 

torcidas (...), o significado de um termo cultural pôde ser ampliado a ponto de incluir 

quase tudo”(KRAUSS, 1979 : p. 01). É na ambiência desse “quase tudo” que a 

instalação ganha força, como proposta múltipla.  

A maioria dos trabalhos pertencentes a esse recorte se consolida a partir de 

uma produção em imagem técnica aliada à articulação de significados com objetos 
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que são instalados no mesmo espaço onde esta primeira imagem se apresenta. 

Estes objetos então instalados geralmente se tratam de apropriações de elementos 

do cotidiano ou, em alguns casos, são produzidos pelos próprios artistas. É 

importante ter em mente que nesse contexto as produções não estão 

necessariamente preocupadas com a construção de um espaço que possa ser 

habitado pelo espectador. As relações espaciais se fundam na intermediação a partir 

de propostas de apresentações diferenciadas, mais próximas às denominadas 

“assemblages”, por semelhança de escala e por serem construídas de maneira a 

poderem ser rodeadas pelo espectador em três dimensões, em termos esculturais, 

ou mesmo apresentadas em um único plano de visão.  

Neste recorte, vislumbramos trabalhos como Hoximu (1994) de Klinger 

Carvalho; Low-Tech Garden (2007) e Ahora (2007) de Melissa Barbery;, Nas águas 

do Arari (2008) de Lise Lobato; Dead Pixel (2008) de Flávio Araújo; Correspondência 

(2004) de Acácio Sobral; Mimética (2008) de Daniely Meireles, entre outros.  

  

 

 

 

 

Figura 01: Ahora (2007) Melissa Barbery 

Fonte: Acervo da pesquisa 

 

 A metáfora da baixa tecnologia reforça um sentido de efemeridade que 

parece fundamental na produção de Melissa Barbery. Em Ahora (2007) a artista fala 

da passagem do tempo, da natureza desse fenômeno e suas contribuições para um 

pensamento imagético. O trabalho é constituído por um vídeo e um vaso com planta 

posto ao seu lado. O vaso faz analogia a outro que figura na narrativa do vídeo. Na 

imagem em vídeo vemos um corpo que não revela sua identidade, apenas os braços 

aparecem arrancando pouco a pouco as folhas de uma pequena planta, em 

movimentos lentos e contínuos. Apesar da possibilidade de uma abordagem 
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ecológica no trabalho, sua potência maior é desenhada na discussão do próprio 

elemento tempo. O tempo lento do vídeo, repetido ao longo de todo o período em 

que a obra foi exposta, é potencializado pela presença real da planta no espaço. 

Esta planta, assim como no vídeo, vai ao longo do período exposto perdendo suas 

folhas e nos presenteia outro estado de tempo, onde a experiência temporal não é 

apreendida em um único momento, mas no evocar do passado e nas possibilidades 

uma futura morte da planta, assim como acontece no vídeo através de ação humana 

e da voz, em off que reforça a passagem do tempo. 

 Essa imagem em vídeo, a qual temos a possibilidade de assistir do início ao 

fim, traz um dado de possibilidades de controle temporal, potencialmente facilitado 

pela produção da imagem em movimento. Essa tentativa de buscar outra 

temporalização da imagem ao trabalhar com acelerações em vídeo interfere no 

sentido de socialização dessa imagem, trata-se de um tempo que é próprio da 

produção audiovisual, um tempo experimentado visualmente em outra instância e 

redimensionado poeticamente no território da arte. 

 No percurso de todas essas vinculações, a imagem busca uma nova 

possibilidade de interferir no espaço onde está instalada e sua formulação simbólica 

se expande para um campo que vai além do plano bidimensional e torna-se também 

um espaço além, muito embora uma perspectiva de ambientação em percursos 

propostos e ações participativas ainda não sejam o foco da produção que inclui esta 

imagem em distensão. 

 

3.2  – Apropriações ambientais 

 

 Ao entrar em distensão no espaço, a produção de imagem toma também um 

rumo de diálogo com o recinto em que ela está inserida. Apropria-se da história e da 

identidade do espaço e estes elementos tornam-se integrantes da própria poética do 

trabalho. O artista trabalha em âmbito macro pela apropriação de espaços 

arquiteturais e de paisagens já existentes, incluindo-os como elemento de sua 

proposta. Fica claro que o caminho é de apropriação, de diálogo, de modificação, e 

Ilustração 01: Ahora (2007) 

Artista: Melissa Barbery 

Fonte: Acervo da pesquisa 
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não necessariamente de criação de um novo espaço físico que antes fosse 

inexistente para abrigar esta imagem. 

  

 

 

 

 

 

Figura 02: Tempo Cabano (2009) Artista: Armando Queiroz 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Algumas destas propostas vinculam-se também com o espaço de galerias e 

museus (Nonsite) ao apresentarem nestes, resultados do que seria a experiência 

fora (Site). No entrecruzamento entre espaços forma-se a completude do trabalho, 

atingindo públicos diversos, da cidade, do espaço de arte, do passeante ao sujeito 

atento. Nessa linha de pesquisa, incluímos trabalhos como Transumância (2005), de 

Jocatos; Impressões de um lugar (2006) de Alexandre Sequeira, Tempo Cabano 

(2009) de Armando Queiroz; Presença-ausência (2005) e Cerne (2006) de Berna 

Reale; Paisagem (2007)  de Andréia Feijó; Sex Shop (2007) de Victor De La 

Rocque. 

Armando Queiroz em sua obra intitulada Tempo Cabano (2009) abre um 

leque de possibilidades de questionamentos a partir do enfrentamento entre imagem 

tradicional e imagem técnica. O artista dispõe no topo de cada lado das escadarias 

do Museu de Arte de Belém – MABE (sendo estas escadarias posicionadas frente a 

frente) imagens por ele apropriadas. De um lado vemos a pintura O cabano 

paraense (1940) de Alfredo Norfini, pintura esta que se tornou um ícone de 

representação da figura emblemática da revolução popular que ocorreu no Pará. No 

outro lado encontra-se a fotografia O vendedor de amendoim (1998) de Luiz Braga. 

Ambas as imagens mostram personagens da cultura paraense, no entanto, a 
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segunda se funda na representação realista de uma população local que batalha 

diariamente pela sobrevivência, muito embora o fotógrafo consiga elevar o pequeno 

vendedor de amendoim a uma figura de representatividade para a identidade 

paraense, enquanto a primeira traz uma idealização do povo caboclo integrante do 

Movimento da Cabanagem. As duas figuras se apresentam dentro do campo visual 

com uma postura corporal semelhante, o que provoca, de imediato, uma analogia 

formal entre elas, para depois estimular uma reflexão da condição sócio-cultural de 

ambas. 

 No espaço de encontro comum entre as duas escadarias Queiroz posiciona 

um amendoim sobre uma moeda cunhada pelos cabanos no interior de uma cúpula 

de vidro, servindo como elemento midiatizante entre as duas imagens colocadas em 

enfrentamento, como um objeto que deflagra a real situação do caboclo paraense, 

distanciando-se da idealização e suscitando ainda uma questão acerca de Valor, 

seja este financeiro (por conta da moeda cunhada pelos cabanos), seja esta social, 

vinculada a profissão do menor. 

 Ao se posicionar criticamente frente aos espaços em que estão instaladas, 

estas imagens falam de história, memória, pertencimento, identidade e deslocam 

categorias e conceitos, pensam o espaço vivencial comum à arte e vida como 

potente aliado na elaboração de suas poéticas.  

 

3.3  – A situação-cinematográfica 

 

 O estado contemporâneo de “convergência dos meios” perpetua uma 

concepção onde os canais de difusão de mensagens cada vez mais compartilham 

objetivos comuns. As tecnologias dos meios de comunicação de massa ao entrarem 

em contato com o sistema de arte, a partir do surgimento da fotografia e 

posteriormente do cinema e do vídeo, fundam um paradigma de produção pautado 

essencialmente na discussão dos aspectos temporais e espaciais em obras de arte. 

 Entendemos a “situação-cinematográfica” como fundamentalmente “o 

encontro entre o espectador e o dispositivo da imagem temporalizada” (AUMONT, 
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1993, p. 72). Esse contexto inclui desde uma situação de anulação do espectador 

em extra-campo até a transmutação desse em “participador”, como propôs Hélio 

Oiticica. Passando ao papel de participador, esse antes espectador é fator de 

construção de sentidos nos ambientes em que as imagens videográficas são 

instaladas, onde iminências de uma performação participativa são empregadas. 

 Essa nova configuração para pensar as dimensões do cinema traz consigo 

também novas nomenclaturas, tais como cinema expandido, cinema de artista, ou 

cinema de exposição. Vídeo e Cinema passam a partilhar público, tecnologias de 

produção e ambientes de exibição. No Pará, trabalhos como Cidades Vulneráveis 

(2008) e Performações Urbanas (2009) de Carla Evanovitch; Deslocamentos (2009) 

de Murilo Rodrigues; Meu quintal é do mundo (2006) de Lise Lobato; Anima (2005) 

de Armando Queiroz e A banheira (2007) de Victor De La Rocque instituem uma 

situação conceitual onde este cinema-arte se instaura. 

 

 

 

 

 

Figura 03: Anima – Sala dos espelhos (2003) Artista: Armando Queiroz 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

Esses espaços articulam projeções em grandes dimensões e uma série de 

elementos distribuídos no espaço de modo que o participador possa tocar, sentir, 

andar, ver, numa série de experiências sensoriais. Essa vertente participativa é 

pontual em trabalhos como Travessias Imaginárias (2008) de Carla Evanovitch e 

Permanência (2007) de Val Sampaio e Mariano Klautau Filho.  

 Em Anima (2003) Armando Queiroz torna o espaço circundante da narrativa 

em vídeo elemento fundamental para a compreensão da questão. Armando articula 

um extra-campo cinematográfico que é também um extra espaço expositivo. Na 
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primeira sala, a Sala dos espelhos, armando apresenta o vídeo Anima 2, uma 

narrativa documental da vivência dos produtores do miriti e das possibilidades desse 

elemento enquanto material plástico na produção de bens de consumo diversos. O 

vídeo, assim como Cidades Vulneráveis de Evanovich, estabelece pontes que nos 

pedem atenção para uma imagem posterior, e é projetado em grandes dimensões 

no espaço, aliado também a objetos instalados neste. Seis prismas formados por 

espelhos são parte do plano onde o filme é projetado e esta imagem reflete a si 

própria por todo o espaço da sala, incluindo em meio à imagem do vídeo o 

espectador que também se vê refletido nos espelhos. Essa inclusão imagética do 

espectador confere precedentes deste como um personagem que integra a 

narrativa. 

 Na segunda sala, a sala amarela, o artista fala de Imagem a partir de dados 

que não estão ligados à produção técnica imagética. Armando inclui no espaço uma 

vasilha plástica amarela com uma lâmpada dentro e coloca filtros também da cor 

amarela nas janelas do espaço. O ambiente tomado pela cor amarela, o princípio 

visual mais básico do elemento miriti, junto ao som de conversas e barulhos 

daqueles que transformam esta matéria prima em produto formam uma imagem que 

tem relação direta com a narrativa documental apresentada na outra sala. Armando 

Queiroz proporciona a visualização desta narrativa a partir de dois espaços 

alternativos de exibição que se complementam em sentido. 

 Percebemos um eixo produtivo que caminha cada vez mais para a inserção 

dos corpos como iminências performáticas nestes ambientes e assim aproximando-

se ao que mais contemporaneamente a pesquisadora Kátia Maciel chamou 

Transcinemas, como “o cinema situação, ou seja, um cinema que experimenta 

novas arquiteturas, novas narrativas e novas estratégias de interação” (MACIEL, 

2008, p.01). 

 

3.4 –  Instaurações do corpo-imagem. 

 

 Neste âmbito incluímos trabalhos onde existe uma vinculação entre um ato 

performático e os registros ou resíduos deixados por este em determinado espaço, 
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na defesa do próprio corpo criador como uma “imagem” que funda o significado 

dessas obras performáticas. Os trabalhos estão intimamente relacionados às 

possibilidades que o corpo do artista proporciona à formulação de imagens. O 

contexto aqui já não é mais simplesmente o da produção de uma imagem por 

aparelhos, mas o que Henri Bergson (1896) chamou “imagens-ação”. Imagens-ação 

configuram-se como responsáveis pela encenação de nossa vida em um presente 

sensível a partir da construção de imagens-lembrança, de onde nasce nosso 

reconhecimento dos objetos sensíveis. A esse contínuo que permeia a 

temporalidade entre imagem-ação e imagem-lembrança Bergson (1896) denominou 

“Duração”, portanto a própria vida torna-se imagem, o corpo é imagem nesse 

contínuo de experiências. 

 O corpo do artista é objeto de registro performático, e acionador de 

acontecimentos que incluem no final os resíduos dessas performances e propõe ao 

espectador tomar para si a mesma experiência corporal do artista, deixando 

instalados em determinado espaço os resíduos de um evento que ali aconteceu. 

 Todas essas articulações estão presentes em trabalhos como Vit(r)al (2009) 

de Luciana Magno; Ifigência na sala dos passos perdidos (2008) de Maria Cristina; 

Karaokê d’Or (2006) de Orlando Maneschy; Gallus Sapiens (2007) de Victor De La 

Rocque e Banho de Sensibilidade (2009) de Rosiana da Paz. 

 

 

 

 

  

 

Figura 04: Gallus Sapiens (2008) Artista: Victor De La Rocque 

Fonte: Acervo da pesquisa 
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 Gallus Sapiens, grande prêmio do Salão Arte Pará 2008, de autoria de Victor 

De La Rocque se desenvolve no entrave entre museu e espaço urbano. O artista 

realiza uma série de três performances, devidamente registradas e exibidas no 

Salão Arte Pará em duas projeções de grandes dimensões. No que Victor De La 

Rocque chama de uma intencionalidade anárquica, a proposta é a mais pura 

denúncia da situação do homem social contemporâneo, dos envolvimentos da 

população apática, do eu e você em um “único plano de vivência mas de costas um 

para o outro”,  a negligência à condição humana de proteção ao próximo. Se tudo 

isso se perde, por que ainda humanos? 

 Coberto de galos por todo o corpo, De La Rocque percorre importantes locais 

da cidade de Belém, a Avenida Presidente Vargas, os arredores do Museu Histórico 

do Estado do Pará e o Memorial da Cabanagem. A metáfora do homem-galo, 

animal, instintivo, quer provocar a crítica, a indignação, atrivar o sistema de arte 

local. O vídeo de registro da performance, instalado no museu, atribui ao trabalho a 

Imagem do corpo no âmbito performático em si, ao longo dos percursos do artista, e 

transforma o corpo em representação, em imagem técnica, de registros. 

Corpos-imagem, corpos em imagem. Este corpo torna-se no contexto 

paraense cada vez mais essencial às poéticas e vincula-se potencialmente aos 

espaços em que estes habitam, “compreende um momento da arte de expansão do 

plano da imagem para o plano do  ambiente e da supressão do olho como único 

canal de apreensão sensória (...)” (MELLO, 2008, p.169).  

 

4. Conclusão 
 

Um mapeamento estabelece noções práticas do estado de uma questão a 

partir do levantamento de dados. Ao selecionarmos trabalhos inseridos no território 

da Grande Belém para compor este mapeamento pensamos na viabilidade do 

processo e como esta produção e o próprio projeto podem contribuir para a 

estruturação de uma cultura de pesquisa sobre Imagem na região. 

 Esta Imagem torna-se referência conceitual e critério de análise da produção, 

bem como é o elemento fundamental para a visualização e registro dos trabalhos 
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que objetivamos mapear. Ao propormos um diálogo entre a produção em arte e o 

âmbito da pesquisa acadêmica científica incentivamos uma auto-crítica desses 

artistas no que diz respeito às suas produções. 

 Partindo de uma perspectiva não cronológica, o estabelecimento dois eixos 

temáticos para análise encaminhou uma leitura de perspectivas comuns entre 

linguagens e nos permitiu deflagrar as características contemporâneas da produção 

de imagem no território da arte em Belém. Esta imagem que vai desde uma relação 

com o objeto até uma problematização de nosso corpo enquanto imagem é o mote 

de nossas inquietações. 

 Pensando historicamente, possibilitamos a consolidação de uma base de 

dados referentes a estas produções que podem servir à construção de uma memória 

da produção local. O estudo em publicações que nortearam a pesquisa mostra a 

fragilidade à que a produção amazônica acaba sendo relegada. Algumas destas 

publicações que propõem uma história de determinadas mídias no Brasil parecem 

se concentrar pura e simplesmente no eixo sul-sudeste, desconsiderando a 

produção realizada pelo resto do país. Assim, ao aprofundarmos a pesquisa em 

Imagem na Amazônia contribuímos também para a descentralização geográfica 

desta história.  

 Imagem e espaço assumem um importante papel no contexto produtivo do 

sistema de arte em Belém. Grande parte dos trabalhos aqui registrados e analisados 

são marcos para a história da arte contemporânea no Pará e conferiram a essa 

conjuntura uma nova maneira de visualizar as relações entre arte e público, 

burlaram as “leis” de produção tradicional e trouxeram um dado de inquietação à 

população local. Modificaram a situação de fruição do espectador em sua 

experiência com a obra e tornaram o corpo e espaço imagem.  

 De fato estamos historicamente em meio ao próprio momento de 

aparecimento e amadurecimento deste tipo de propostas, há uma distância de no 

máximo duas décadas das primeiras experiências, portanto, a inserção de pesquisa 

crítica e analítica nesse contexto amplia discussões e promove novas configurações 

conceituais para pensar a arte produzida em Belém. 
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