
4013 

 

 

“OUTROS PAPÉIS” E “ENTRE FOLHAS”:  
O PROCESSO CONSTRUTIVO DE  DOIS PROJETOS COLETIVOS 

 
 

Maria Virginia Gordilho Martins (Viga Gordilho) - UFBA 
 

 
Resumo 
 
Este artigo sistematiza e reflete sobre a construção dos coletivos “Outros papéis” e “Entre 
folhas”, coordenados pela pesquisadora Viga Gordilho para congregar associados dos cinco 
comitês distintos da ANPAP - Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 
para a criação de poéticas artísticas que foram apresentadas respectivamente na abertura 
dos 18º e 19º Encontros. O primeiro coletivo foi mostrado na Galeria Cañizares da EBA - 
Escola de Belas Artes da UFBA – Universidade Federal da Bahia, de 22 a 30 de setembro 
de 2009, e o segundo foi apresentado em duas ocasiões: no Centro Cultural Dannemann, 
na cidade de São Felix - BA, de 21 de setembro a 5 de outubro de 2010, e, posteriormente, 
na Galeria Cañizares, a convite do PPGAV – Programa de Pós Graduação em Artes Visuais 
da EBA/UFBA, de 24 de março a 8 de abril de 2011, na inauguração do ano letivo. 
 
Palavras-chave: Coletivo, diversidade, papéis, rede, folhas de fumo. 
 
 
Abstract 
 
This article reflects upon the creation of the group exhibitions ‘Outros Papéis’ e ‘Entre 
Folhas’, ‘coordinates by the researcher Viga Gordilho.  These group exhibitions served to 
bring together the members of ANPAP- Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 
Plásticas  from the five individual and distinct committees that comprise the association. The 
exhibitions were presented at the 18th and 19th annual conferences of the organization.  The 
first group exhibition was hosted by the Cañizares Gallery at the Fine Arts School of the 
Federal University of Bahia from September 22-30, 2009.  The second exhibition was shown 
on two separate occasions: first, at the Dannemann Cultural Center in São Félix, Bahia, from 
September 21 to October 5, 2010, and afterwards, by invitation of the PPGAV the post-
graduate program in Visual Arts of the Fine Arts School, Federal University of Bahia from 
March 24 to April 8, 2011, as part of the inauguration of the new scholastic year at that 
institution.   
 
Key words:   Group exhibitions, diversity,  paper, network, tobacco leaves. 
 

 
 

O projeto processual “Afetos Roubados no Tempo”, criado em 20051, estabeleceu 

uma espécie de marco inicial do Grupo de Pesquisa MAMETO CNPq - MAtéria, 

MEmória e conceiTO em poéticas visuais contemporâneas2.  O mencionado projeto 

gerou textos publicados em anais, revistas, livros e recebeu o prêmio CAIXA 

CULTURAL em 2007. No grupo, nem imaginávamos, mas o projeto tornou-se 

itinerante e se constituiu como o embrião para outros coletivos como: “Guard(A)res”  

(apresentado na abertura do 15° Encontro da ANPAP, em 2006), “Ruínas Fratelli 
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Vita (2007) 3," Banco a memória" (Inauguração do Memorial  Milton Santos), Forte 

de Monte Serrat e “Vtrine” (Galeria Paulo Darzé, realizados em 2008); ”Outros 

papéis” (Abertura do 18° Encontro da ANPAP, Galeria Cañizares, 2009) e “Entre 

Folhas” (19° Encontro da ANPAP, Centro Cultural Dannemann 2010 e Galeria 

Cañizares 2011)4. 

Considerando-se que os Anais da ANPAP propiciam um importante canal de 

registro, discussão e divulgação das pesquisas artísticas, aqui irei analisar, 

sistematizar e refletir sobre o processo construtivo dos dois últimos projetos 

referenciados, pois acredito ser fundamental o conhecimento das ações 

metodológicas adotadas, assim como dos documentos de percurso, as redes de 

criação5 e agenciamentos coletivos que se deslancham neste processo. 

Duas questões significativas nortearam a criação dos projetos “Outros papéis” e 

“Entre folhas”, considerando-se, como já foi mencionado no início deste texto, que 

seriam criados para abrirem em 2009 e 2010, respectivamente, os 18° e o 19º 

Encontros Nacionais da ANPAP – Associação Nacional de Pesquisadores em Artes 

Plásticas. A primeira: Como pensar um projeto coletivo que motivasse 

pesquisadores de cinco comitês distintos6 a transitarem entre teoria e prática  nas 

artes plásticas e visuais?, e a segunda: Como promover esta motivação? Cabe aqui, 

então, entender os procedimentos construtivos que tornaram possível buscar 

hipóteses para responder a estes questionamentos. 

Para ambos os projetos, pensou-se inicialmente na leveza do suporte e, 

conseqüentemente, no baixo custo, uma vez que o mesmo deveria atender a todo 

território nacional. Ou seja, as obras não poderiam ser obras pesadas, pois ficariam 

muito onerosos os valores com seguro e transporte, tanto para o envio do material 

para os membros associados como para o recebimento dos trabalhos. Nesse 

prisma, ressalta-se que, além dos membros associados dos cinco comitês da 

ANPAP, foram convidados para participar e apoiar os grupos de pesquisa, os 

bolsistas PIBIC e os mestrandos do PPGAV – Programa de Pós Graduação da EBA 

– Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, sede da ANPAP na 

gestão biênio 2009/2010.  
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Sob estes esclarecimentos iniciais, por questões metodológicas, passarei a analisar 

os projetos a partir de agora separadamente. 

“OUTROS PAPÉIS” 

A gênese do projeto ocorreu ainda no aeroporto de Florianópolis, após o término do 

17° Encontro da ANPAP na UDESC, quando já trazíamos na bagagem a 

responsabilidade de presidir a ANPAP pelo biênio de 2009/2010. Enquanto 

aguardávamos o vôo de retorno para casa, em uma conversa com o artista Vicente 

Martinez, falei da intenção de criar um agenciamento coletivo que integrasse os 

comitês em uma ação criativa durante os Encontros e que possibilitasse uma 

diversidade de manifestações artísticas com cartografias plurais. Após discutirmos 

sobre vários projetos de que havíamos participado, chegamos à conclusão de que, 

se encaminhássemos uma “folha de papel” para os membros associados, 

atenderíamos aos requisitos da leveza do material e à possibilidade de recebimento 

de obras processuais ou, até mesmo, de documentos de percurso que aflorassem 

registros sobre o fazer artístico. Cheguei à conclusão de que encontrado  ali  a 

gênese que nortearia a construção do projeto. Percebi, então, que a própria palavra 

“papel” já continha uma propriedade polissêmica e que ela própria,  já seria um 

interessante conceito para a proposta. Entretanto, naquele momento, imaginei que 

esse não poderia ser qualquer “papel”.  

Retornei para Salvador com esta questão: Que “papel”? A materialidade e uma 

possível conceituação estavam pensadas, mas era preciso definir a matéria-prima. 

Reuni a Diretoria da ANPAP e alguns membros do grupo MAMETO para discutir o 

projeto e algumas hipóteses foram delineadas:  

1. A palavra “papel” poderia ser usada no título do coletivo para acentuar o 

sentido polissêmico; 

2. A matéria da folha de papel poderia ser reciclada para se pontuar a 

substância do conteúdo; 

3. Pensamos nas possibilidades de que na feitura do papel reciclado houvesse 

uma matéria prima do nordeste, já que a gestão da ANPAP naquele biênio 

era formada por pesquisadores da Bahia, Pernambuco e Paraíba; 
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4. Acrescentaríamos no título outra palavra que dialogasse com o tema do 18º 

Encontro da ANPAP, que seria “Transversalidades nas artes visuais”; 

Definiu-se o nome do projeto como “Outros Papéis” e traçou-se então o seu 

objetivo principal: congregar os associados da ANPAP para a criação de trabalhos 

a partir do uso de uma folha de papel e da livre escolha de uma linguagem artística, 

matérica ou por meios eletrônicos.  Parafraseando Félix Guattari,  

 

A origem da folha de papel que foi enviada a cada participante do projeto 

Próximo à praia de Ponta de Pedras, no município de Goiana, região da Mata Norte 

do estado de Pernambuco, há três anos, existe o projeto “Mata Vida”, voltado para a 

apropriação do desperdício dos mais variados tipos de papéis e materiais.  

A referida ação foi criada pela artista pesquisadora Suzana Azevedo como 

desdobramento do projeto guarda-chuva “Imaginário Pernambucano”, coordenado 

pela Profa. Ana Andrade da UFPE. O “Imaginário” é responsável pela implantação 

física da iniciativa, dotando-a de todos os equipamentos, insumos, monitoria e 

cumprindo sua vocação de fomento extencionista da universidade.  

  

 

Entrada de Ponta de Pedras. 

Fotografia: Suzana Azevedo. 
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Foi justamente nesta região e no seu entorno que Suzana, Jessica, Luiza, Nagila, 

Sara, Leila, Ivana, Débora, Elaine, Clesia, Poliana, Débora, Nadini, Rayne, Jeferson, 

Socorro, Ana, Maria, Regina, Luciana, Geovania, Elenildo e Luciana trabalharam 

juntas, durante dois meses, recolhendo papéis, insumos e misturando a polpa com 

outros materiais orgânicos para propiciar a criação de uma folha de papel reciclada 

que oferecesse resistência, leveza e maleabilidade, a qual se tornou  a matriz do 

projeto “Outros Papéis”. Segundo  Suzana Azevedo, atualmente membro da ANPAP 

e mestranda na Faculdade Santa Marcelina, esta folha, chamada de “L mais”, 

ofereceria uma textura singular e propiciaria como suporte ou médio uma resistência 

para colagem, modelagem, pintura, desenho e gravura, podendo ser também 

rasgada, costurada, queimada, fotografada, filmada ou, simplesmente, 

desmaterializada. Nela todas as poéticas artísticas se tornariam possíveis.  

Acredito que este grupo veiculou seu próprio sistema da subjetividade, ou seja, certa 

cartografia feita de demarcações cognitivas e psicológicas7 foi registrada naquelas 

“folhas” por cada membro da comunidade.  Com este  princípio de alteridade,  o 

desafio seria transformador ou não. A escolha seria de cada um dos pesquisadores 

que as recebessem.  

 

 

Grupo de meninas da comunidade de Pontas de Pedra. 

Fotografia: Suzana Azevedo.  
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Suzana em oficina com jovens da comunidade. 

Fotografia: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

  

Pontua-se que o “Mata Vida”, em 2009, explorou outras possibilidades do material 

além da participação no “Outros papéis” – foi dada oportunidade à fruição tátil, o que 

favoreceu aos deficientes visuais uma ação direta com a textura da folha. Suzana 

Azevedo denominou este desdobramento “toque ativo” e propôs a sua expansão 

geográfica, enfocando outras atividades artísticas em localidades diversas de 

Pernambuco. Foi incentivada também a participação, como convidados especiais,  

outros artistas e  professores da UFPE para que esses experienciassem a 

linguagem visual do “L mais” e todas as suas possibilidades matéricas e conceituais.  

Foi com este percurso que os papéis voaram do sertão de Pernambuco para doze 

estados brasileiros. 

Ações metodológicas: 

1. Para o recebimento da “folha”, os associados da Anpap entraram em contato com 

os representantes das sessões regionais (www.anpap.org.br) , já os membros da 

comunidade do PPGAV/EBA/UFBA realizaram a inscrição diretamente no Núcleo da 

ANPAP para obter a mencionada “folha de papel”. 

 2. Após a conclusão da obra, a folha foi identificada por meio de etiqueta fixada no 

verso (ou em algum lugar que não interferisse na obra) com os seguintes dados: 

nome artístico, nome completo, materiais utilizados, dimensões e estado de origem). 
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Observou-se que, embora a utilização de técnicas e linguagens fossem totalmente 

livres, o espaço expositivo do evento teria dimensões limitadas. Por esta razão, cada 

obra não poderia ultrapassar as  dimensões originais da folha de papel, e os 

trabalhos virtuais deveriam ser encaminhadas em  DVD. 

3. A entrega das obras foi feita de duas maneiras: 

    3.1. Os associados da Anpap  acondicionaram  em embalagens apropriadas e as 

enviaram, via SEDEX, para o PPGAV. 

    3.2. Os membros da comunidade do PPGAV/EBA/UFBA entregaram suas obras, 
previamente inscritas, no Núcleo ANPAP. 

 Os trabalhos  começaram a chegar no início de agosto. O primeiro deles, do 

pesquisador ANPAiano Sergio Moura, veio acompanhado com alguns documentos 

de percurso. O seguinte fragmento foi retirado desses documentos: - “Hoje, 7 de 

agosto de 2009, despachei por sedex minha arte... ARTE ARDE, pegando fogo, 

literalmente falando, Providencialmente, conseguir apagar o incêndio, todavia eu 

queria mesmo que minha participação fosse ardente como o fogo que consome meu 

ser, a arte e a vida. Imaginei que vocês todos pudessem sentir o quanto eu estou 

vivo e apaixonado pela vida, por meu trabalho e por tudo que me cerca...” Este 

mesmo fragmento está registrado no catálogo do projeto, onde todas as outras 

obras foram também ilustradas.  

Ao escrever este artigo, vieram outros questionamentos e fiquei me perguntando: 

Quantas vezes Suzana Azevedo teria ido à Ponta de Pedras trabalhar com aqueles 

jovens? Quem acondicionou e etiquetou as folhas nas embalagens? Quem financiou 

a vinda de Suzana para colaborar com a montagem do projeto?  Talvez Sergio 

Moura possa ter respondido estas questões ou será que é mesmo esta paixão pela 

arte  que nos move à agenciar projetos com esta abrangência?  

A constatação que temos é que com essas redes e agenciamentos coletivos, 

cinquenta e uma poéticas distintas chegaram e foram expostas na Galeria Cañizares 

com uma significativa  heterogeneidade de componentes semiológicos. 

Sob a cuidadosa curadoria de Elisa Martinez e projeto expográfico de Eriel  Araújo, o 

coletivo foi aberto em 22 de setembro de 2009, e os catálogos on line8  

 e o impresso foram lançados em dezembro do mesmo ano. 
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Processo de montagem. 

As artistas Suzana Azevedo e Viga Gordilho. 

 

 

 

 

Visão central dos objetos expostos na Galeria Cañizares (Esquerda para direita).  

“Por amor a natureza”, de Nanci Novais – UFBA; “Monocromo desigual”, de Didonet Thomaz – 

ANPAP, Paraná; “Coração de papel”, de Luiz C. Campos – UFBA; “Da série onde está o papel”, de  

Sarah Hallelujah – UFBA. 
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 “Em carne viva”,  

José Henrique Bareto, PPGAV EBA – UFBA  

"ENTRE FOLHAS" 

 

Como já foi dito no início desse artigo, este segundo coletivo foi criado para 

congregar os pesquisadores durante o 19º Encontro da ANPAP, realizado de 21 a 

25 de setembro de 2010, no CAHL - Centro de Artes, Humanidades e Letras, 

instalado no quarteirão Leite Alves, da UFRB- Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia, localizado na cidade de Cachoeira/BA.  Esta  cidade  está localizada no 

Recôncavo baiano e é um precioso patrimônio arquitetônico e paisagístico. Um dos 

mais importantes da América Latina, um Monumento Nacional nomeado pelo 

IPHAN- Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional, conforme o Decreto n.° 

68.045, de janeiro de 1971. Cachoeira é também uma matriz cultural da etnia 

baiana, um entrelaçamento luso-banto-tupi-sudanês, o que Antônio Risério chama 

de “baianidade”. Segundo o professor da UFRB, curador do projeto “Entre folhas” 

Ayrson Heráclito, esta região foi, na geopolítica da escravidão moderna, um 

importante entreposto nas trocas e intercâmbios ligados ao tráfico negreiro.  
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“(...) No século XIX,  após a proibição legal do tráfico negreiro, Cachoeira 
passou a ser um dos portos mais dinâmicos do comércio clandestino de 
escravos no Brasil. No massapé do Recôncavo baiano, a cana-de-açúcar 
encontrou o seu habitat mais que perfeito. O fumo e a aguardente - 
 importantes moedas de troca no comércio com a África, principalmente  
relacionados ao comércio de escravos – também floresceram e 
prosperaram nos solos do Recôncavo. Tais questões suscitaram uma 
concentração elevada de descendentes de africanos naquela região, dando 
às dinâmicas culturais do território características peculiares”. (HERÁCLITO, 
Ayrson. Catálogo “ Entre folhas”. 2011. p.4. 

Na concepção de Milton Santos, esses diversos ritmos territoriais, caracterizam-se 

por singularidades espaciais, as que por sua vez são resultantes de um tempo 

histórico e de um tempo de coexistências.  

Sob estas reflexões, definiu-se  que  a folha de fumo seria a matriz poética para o 

coletivo.  

Após discussões com  os companheiros da diretoria da ANPAP  e com alguns 

membros do grupo MAMETO,  respeitando especialmente as diversas origens de 

diferentes territórios e distintas áreas de pesquisas que sinalizam outras  

pluralidades, e fornecem pontos de deslocamentos ou entrelaçamentos podendo 

exigir reflexões intermediárias, encontrou-se o título do coletivo: “Entre folhas”. 

Sob esta perspectiva, surgiu o  questionamento: Quais as poéticas que poderia estar  

inscritas  nestes “entre”? 

Traçou-se assim possíveis hipóteses tendo em vista a polissemia do vocábulo 

“folha”: 

1. Vinte e um  de setembro se comemora o dia da árvore, data em que abriríamos o 
Encontro;  

2. A folha de fumo como potência plástica e visual da matéria; 

3. Folhas de fumo como memória indiciária da região; 

4. Folhas de livro como  uma homenagem ao pesquisador, universo matérico de 
leituras; 
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Visão frontal do Centro Cultural Dannemann 

Fotografia: Arquivo 

Pedro Archanjo 

O espaço expositivo 

Para abrigar o projeto, foi escolhido o Centro Cultural Dannemann9, que está 

localizado na cidade de São Felix, separada da cidade de Cachoeira pela ponte D. 

Pedro II. Com 20 anos de existência, o Dannemann tem incentivado e apoiado  a 

inúmeros projetos culturais em âmbito local, nacional e internacional. Segundo o seu 

diretor, o artista Pedro Archanjo, o Centro Cultural além das exposições periódicas, 

lançamentos de livros, oficinas, seminários, cursos e workshops permanentes, o 

Centro desenvolve três projetos básicos: o Festival de Filarmônicas, a Bienal do 

Recôncavo e o Cine Clube Dannemann. Ele ainda destaca que atualmente trinta e 

seis filarmônicas participam  do referido festival, que distribui prêmios em forma de 

instrumentos musicais e edita CDs com a participação das filarmônicas finalíssimas. 

O Diretor do Dannemann ressalta ainda que a cada edição  da Bienal do 

Recôncavo, esta  vai ampliando o seu campo de abrangência tanto aos artistas que 

participam quanto a premiação. A referida Bienal evita a cristalização de uma 

tendência, refletindo sempre sobre a pluralidade cultural do nordeste e o 
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reconhecimento e valorização das suas  matrizes. Nas quatro primeiras Bienais, o 

Grande Prêmio foi uma  viagem à Europa. Ao chegarmos à X edição, a questão 

central das idéias propostas pela Bienal do Recôncavo parece ter sido 

compreendida. Em 2009 foi instituído também  uma bolsa residência na Itália, para 

que o artista vencedor do primeiro prêmio possa freqüentar  um curso na Academia 

de Brera em Milão, o que reflete no Dannemann  uma continuidade de trabalho, 

acreditando que uma região  valoriza-se ao reconhecer e fortalecer as suas matrizes 

culturais locais, porém sem perder de vista o dinamismo universal. 

Foi com este dinamismo que o Centro Cultural Dannemann foi escolhido para 

instalar o projeto “Entre folhas” sob a curadoria do artista Ayrson Heráclito tendo o 

projeto expográfico de Eriel Araújo com  o apoio de Nicole Avillez. 

Com este percurso, a folha de fumo foi enviada aos pesquisadores da ANPAP com a 

seguinte especificação: 

O que é, Para que é: Na programação do 19º Encontro está inserida uma exposição 

com obras feitas pelos associados da ANPAP e comunidade do PPGAV/EBA/UFBA, 

especialmente para este evento, a partir do uso de uma folha de fumo e da livre 

escolha de uma linguagem artística por seu autor, matérica, conceitual ou por meios 

eletrônicos. 

Como: Cada interessado deverá seguir as seguintes etapas:  

1. Para os associados da ANPAP será necessário entrar em contato com os 

representantes das sessões regionais e para os membros da comunidade do 

PPGAV/EBA/UFBA, será necessário fazer uma inscrição diretamente no Núcleo.  

2. Após a conclusão da obra, a mesma deverá ser identificada por meio de etiqueta 

fixada no verso (ou em algum lugar que não interfira no trabalho e, ao mesmo 

tempo, não tenha o risco de ser extraviada) com os seguintes dados: nome artístico, 

nome completo, materiais utilizados, dimensões, e estado de origem do 

pesquisador.  

Obs. A utilização de técnicas e linguagens é totalmente livre. Dispomos de painéis 

para a montagem de todas as obras e de  um amplo espaço térreo com pé direito 

alto.  

http://www.anpap.org.br/sessoes_regionais.html
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3. A entrega dos trabalhos poderá ser feita de duas maneiras:  

    3.1. Os associados da ANPAP deverão acondicionar suas obras em embalagens 
apropriadas e enviá-las, via SEDEX.  

    3.2. Os membros da comunidade do PPGAV/EBA/UFBA deverão entregar suas obras, 
previamente inscritas, no Núcleo ANPAP. 

 

 

Obras do grupo MAMETO CNPq “folhas, folhas e folhas”, (Esquerda para direita)  Laís Andrade, 

Suzana Azevedo, Beatriz Nicera, VigaGordilho, Conceição Fernadez, Maria Luedy, Lica Muniz, 

Suzana Azevedo, José Henrique, Nicole Avillez, Giovana Dantas, Didonet Thomaz e José H. Barreto. 

 

 

 

Visão parcial do projeto no  Centro Cultural Dannemann 2010 

Fotografia: Arquivo de Viga Gordilho 
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Visão parcial do projeto na  Galeria Cañizares  2011 

Fotografia: Arquivo de Viga Gordilho 

Foi com este processo construtivo  que se instaurou uma rede de interligações de  

múltiplas linguagens artísticas contemporâneas e com sessenta e sete obras o  

coletivo  “Entre folhas”  foi apresentado em duas ocasiões. No Centro Cultural 

Dannemann, de 21 de setembro a 5 de outubro de 2010, em São Felix, no 

Recôncavo Baiano; e, posteriormente, a convite do PPGAV – Programa de Pós 

Graduação em Artes Visuais da EBA/UFBA, de 24 de março a 8 de abril de 2011,  

na inauguração do ano letivo. 

 

                                                           
1
  Ver ANAIS do 19º Encontro AFETOS ENTRE TERRITÓRIOS, Um projeto processual e itinerante 

http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/maria_virginia_gordilho_martins.pdf 
 
2
  Grupo de pesquisa credenciado pelo CNPq liderado por VigaGordilho UFBA, tendo como vice líder o 

pesquisador Sebastião Pedrosa UFPE e como integrantes pesquisadores doutores da USP, UFPB, UPV e 
CEFET. Doutorandos,  mestrandos e bolsistas PIBIC. 
 

3
 Ver ANAIS do 16º Encontro da ANPAP  RUÍNAS FRATELLI VITA: UMA EXPERIÊNCIA COMO ARTISTA-

CURADORA VigaGordilho http://www.anpap.org.br/anais/2007/2007/artigos/176.pdf e livro contemplado pela 
FAPESB ISBN: 978-85-232-0610-9  
 
4
 Ver Boletins ANPAP extras 04 /2009 e 02 /2010  http://www.anpap.org.br/outrosentres/ 

5
 A Professora Cecília Sales nos fala no  seu livro Redes de Criação que a  proposta central deste, parte  da 
necessidade de pensar a criação como rede de conexões , cuja densidade está estreitamente ligada  a 
multiplicidade das relações que a mantém. Explica ainda  que o processo dinâmico da criatividade ocorre com 
flexibilidade em ações simultâneas não lineares, com ausência de hierarquia e intenso estabelecimento de 
nexos. In:SALLES, Cecília Almeida. Redes de criação: construção da obra de arte. São Paulo : Horizonte. 
2006, p. 17. 

http://www.anpap.org.br/anais/2010/pdf/cpa/maria_virginia_gordilho_martins.pdf
http://www.anpap.org.br/anais/2007/2007/artigos/176.pdf
http://www.anpap.org.br/outrosentres/
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 A ANPAP tem um quadro de pesquisadores locados em cinco comitês distintos:  CHTCA  - Comitê de História, 

Teoria e Crítica de Arte, CCEAV - Comitê de Educação em Artes Visuais, CPA - Comitê de Poéticas Artísticas, 
CC- Comitê de Curadoria e  CPCR - Comitê de Patrimônio, Conservação e Restauro.  

7
 Guattari, Félix. Caosmose: um novo paradigma estético.  São Paulo: Editora 34.1992.p.11-44 

8
 http://www.anpap.org.br/outrosentres/ 

9
 www.centroculturaldannemann.com.br  
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