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RESUMO 
 
Este artigo apresenta discussões a respeito das multiterritorialidades existentes na arte 
contemporânea, categorizadas e exemplificadas a partir de algumas produções da artista 
paraense Lúcia Gomes. 
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ABSTRACT 
 
This article presents discussions about the multiterritorialities existing in contemporary art, 
categorized and exemplified from some productions of the paraense artist Lúcia Gomes. 
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Desde as vanguardas modernistas do início do século passado que a produção 

artística encaminha-se, gradualmente, na direção de espaços não convencionais. 

Este fato não impede que esta mesma produção também continue a se desenvolver 

nos espaços legítimos da galeria, do museu, da academia etc. Tal movimento cíclico 

– espécie de jogo de ida e volta – constitui interessantes territorialidades para a 

produção artística. Neste artigo apresento uma abordagem (resumo da ideia 

principal desenvolvida em outro momento1) sobre tais territorialidades. 

Antes de apresentar esta abordagem – que é a ideia central deste artigo – convém 

retomar as discussões teóricas a respeito de algumas das características da arte 

contemporânea, aqui tomada como produção artística (desenvolvida a partir de 

meados da década de 1950) que se diferencia da arte modernista em alguns pontos. 

Para Michael Archer (2001) alguns destes são: a utilização de materiais cada vez 

mais cotidianos (e não somente a tinta e outros materiais “propícios” à arte), 

passando à desmaterialização (ou a recusa ao objeto) e consequente legitimação de 

processos no lugar de obras artísticas, também a inadequação da ideia de 

progresso na arte – cabendo ao artista debruçar-se sobre os movimentos e estilos 

artísticos que lhe interessarem. Anne Cauquelin (2005) aborda a arte 

contemporânea como estruturada em rede (na qual o artista e sua produção valem 
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principalmente enquanto informação dentro do circuito). Cauquelin (2008) também 

identifica a presença de incorporais nesta produção (elementos sem corpo usados 

na constituição de determinadas propostas, como o ciberespaço, por exemplo). 

Archer (2001) fala também em campo expandido, considerando a relação que a 

produção artística contemporânea passa a desenvolver com os espaços que a 

comportam. Lisbeth Gonçalves (2004: 54), falando a respeito da configuração desse 

sistema da arte na transição do modernismo para a arte contemporânea, diz: 

Enquanto o museu consolida o seu espaço expositivo como lugar que quer 
ser “neutro”, a idéia de lugar para os artistas contemporâneos vai assumir 
importância enquanto linguagem. Isso quer dizer que, nesse momento, a 
arte assume a vocação de explorar a construção do espaço e, como sintaxe 
básica da criação artística, utiliza-se da dimensão espacial. 

É justamente a relação da arte contemporânea com seus territórios (e 

consequentemente seus diversos espaços) que foi primordial no desenvolvimento 

desta pesquisa, como veremos adiante, a partir da produção da artista paraense 

Lúcia Gomes2. Mas qual a posição da arte produzida na Amazônia, mais 

precisamente no estado do Pará (Brasil), com relação a estas configurações? Tal 

produção, como apontam Marisa Mokarzel (2006) e Orlando Maneschy no catálogo 

AMAZÔNIA, A ARTE (2010), possui um caráter singular, tanto no que diz respeito 

aos modos de produção, difusão e manutenção quanto no que diz respeito às obras 

e processos artísticos. Mokarzel (2006) fala acerca da insustentabilidade da arte 

produzida na Amazônia – referindo-se à ausência de um mercado de arte 

solidamente estabelecido, cabendo muitas vezes às instituições culturais (além, 

claro, dos próprios artistas) exercer o papel de mantenedoras da produção artística. 

Maneschy (AMAZÔNIA, 2010) cita a relação de isolamento (nacional) e fluxo 

(internacional) que a região estabelece devido sua posição e características 

geográficas – ocasionando um sistema de arte cheio de idiossincrasias. A produção 

de Lúcia Gomes desponta como sendo de uma peculiaridade ímpar nesse contexto. 

As noções referentes às territorialidades necessitam, portanto, de uma definição 

clara. Conceito originário das ciências humanas (especialmente a Geografia), o 

território é, neste artigo, a sobreposição de um espaço (físico ou não) a um uso 

simbólico que dele é feito por determinado grupo. Assim, o sistema da arte europeu 

dos séculos 18 e 19 terminou por consagrar alguns territórios, como o museu e a 

galeria (atrelados à crítica e ao mercado). No entanto, como já apontei acima a partir 
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dos escritos de outros autores, a arte do século 20, particularmente a chamada arte 

contemporânea (desde o final da década de 1950), explora o uso de territórios não 

convencionais à arte. Alguns teóricos chamaram tal ato de desterritorialização, mas 

é evidente que esta arte se reterritorializa em outros espaços. Assim, o conceito que 

desejo empregar é o de que a arte contemporânea institui multiterritorialidades para 

si, a qual encontra paralelos na sociedade globalizada em geral, estruturada em 

redes, baseada na mobilidade e, portanto, multiterritorializada. Tal conceito provém 

de Rogério Haesbaert (2004: 341), que afirma: 

Mais do que de “território” unitário como estado ou condição clara e 
estaticamente definida, devemos priorizar assim a dinâmica combinada de 
múltiplos territórios ou “multiterritorialidade”, melhor expressa pelas 
concepções de territorialização e desterritorialização, principalmente agora 
que a(s) mobilidade(s) domina(m) nossas relações com o espaço. 

Em outros momentos abordei algumas das formas como se dá essa relação de “des-

re-territorialização”. As instituições do sistema da arte, as regulamentações que as 

mesmas definem e a intermidialidade provocada por alguns tipos de registro de 

processos artísticos são os três fatores mais evidentes da reterritorialização da arte 

contemporânea (COSTA, 2010b e 2011). A intermidialidade se constitui através dos 

diversos desdobramentos estéticos dos processos artísticos contemporâneos, 

gerando registros fotográficos, videográficos e de outros tipos que constituem outras 

obras, outras territorialidades (COSTA, 2010c). O ciberespaço e suas 

potencialidades também é um fator preponderante na constituição de outros 

territórios para a arte contemporânea (COSTA, 2010a). Alguns questionamentos 

também são necessários a respeito das implicações que tais multiterritorialidades 

acarretam na arte/educação, principalmente quanto aos desafios que a mediação 

cultural se coloca diante da produção artística contemporânea (COSTA, 2012). 

Não pretendo, portanto, retomar discussões já estabelecidas nos textos citados 

acima. Para Haesbaert (2006: 124) “No mundo contemporâneo há uma dialética de 

des-re-territorialização, onde a cada momento, em cada escala e segundo a 

dimensão do espaço (econômica, política, cultural ou ‘natural’) ocorrem múltiplas 

interações entre territórios e redes”. A noção de multiterritorialidades requisitou a 

categorização de três tipos de espaço (geográfico, virtual e biológico), e é 

justamente sobre estas categorias que o presente artigo se debruça, utilizando, para 

exemplificá-las, a produção artística contemporânea de Lúcia Gomes. 
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1. MULTITERRITORIALIDADES NA PRODUÇÃO ARTÍSTICA CONTEMPORÂNEA 

A dialética da des-re-territorialização no circuito da arte, na qual o des corresponde 

ao fora e o re à consequente apropriação desse outro espaço, estabelece as 

multiterritorialidades abordadas neste texto. Para fins científicos senti a necessidade 

de categorizar estas territorialidades em espaços de três tipos: geográfico, virtual e 

biológico. Não quero, entretanto, definir categorias bem delimitadas, mas justamente 

o contrário: afirmar a transitoriedade e a interseção entre tais categorias conceituais, 

havendo produções artísticas que constituem territorialidades dos três tipos. Há 

ainda o lugar transitório que a artista Lúcia Gomes ocupa no sistema da arte 

contemporânea paraense, ora desenvolvendo sua produção atrelada aos territórios 

convencionais, ora radicalizando por completo na constituição de territorialidades. 

Qual o lugar das ideias que não se acomodam? A produção artística de Lúcia 

Gomes ocupa territórios diversos. É marginal. À margem das convenções da arte, 

mas também à margem da apatia que acomete a cultura. Sua militância iconoclasta 

não permite qualquer política de boa vizinhança, somente marteladas. Não se trata, 

diga-se de passagem, de marteladas unicamente destrutivas. Seus alvos em geral 

possuem nome e sobrenome, e nem sempre seus golpes objetivam derrubar, mas 

também esculpir consciências e ideias. Em um país no qual os poderes e as justiças 

escrevem o monólogo exaustivamente reproduzido, é bastante incômodo o ruído de 

sua arte. Sua voz mórbida canta e ainda espanta o mau agouro, nessa terra onde o 

silêncio literalmente é de ouro3... 

1.1. O espaço geográfico 

De um modo geral, chamarei qualquer espaço externo aos espaços já sacralizados 

à arte pelo termo espaço geográfico. Tal ausência de rigor na delimitação do termo 

serve para que se evidencie a diferença entre o espaço convencional e o não 

convencional. É bastante óbvio que museus e galerias ocupam espaços geográficos, 

mas tais espaços não configuram multiterritorialidade – nos termos da pesquisa 

retratada neste texto. Portanto, o conceito de espaço geográfico enquanto múltipla 

territorialidade da arte, neste artigo, diz respeito a qualquer lugar físico-geográfico – 

desde que este lugar não seja um locus da arte a priori, como os museus e galerias. 
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Há, no mínimo, dois modos de se produzir arte contemporânea no espaço 

geográfico: ações permanentes e ações efêmeras. As primeiras dizem respeito às 

propostas desenvolvidas por artistas em parcerias com instituições, geralmente 

governamentais, projetadas para longa duração, aproximando arte e arquitetura – 

aquilo que se convencionou chamar de arte pública, que a priori possuía um sentido 

sobretudo monumental e atualmente possui também a noção ambiental, social, 

política etc. como eixos importantes. As segundas (ações efêmeras), por sua vez, 

são propostas desenvolvidas no espaço público sem o caráter de oficialidade – mais 

como intervenções de curta duração promovidas no seio do espaço geográfico. É na 

segunda categoria que a produção de Lúcia Gomes geralmente se localiza. 

A primeira dessas ações que será abordada no presente texto é Estivas – uma 

instalação realizada em 2002 durante o 21º Salão Arte Pará, que trazia um 

emaranhado arquitetônico de passarelas de madeira, semelhante das usadas em 

palafitas na região amazônica, especialmente nas áreas alagadas ou alagáveis. O 

Salão Arte Pará – um dos principais eventos de arte da região norte do país – 

apresentou Estivas no MHEP (Museu Histórico do Estado do Pará). Entretanto, a 

instalação de Lúcia Gomes se prolongava para além do MHEP, buscando o fora, 

estabelecendo pontes de entrada/saída com o espaço urbano. Metaforicamente, 

posso dizer que Estivas convidava o exterior a penetrar o interior da arte, e vice-

versa, num movimento bastante alusivo às multiterritorialidades aqui abordadas. 

Ainda que não se localize essencialmente fora dos espaços convencionais da arte, a 

obra de Lúcia Gomes estabelece um ponto de tensão, um em cima do muro, uma 

fricção entre possibilidades de situar os processos artísticos. 

Outro dos projetos pioneiros4 na questão das multiterritorialidades na arte 

contemporânea paraense, realizado em 2003, chamou-se “Provocações Urbanas: 

Apeú, Belém, Colares e Quatipuru”, e consistiria em quatro ações realizadas nestes 

locais de mesmo nome. O projeto foi realizado pela artista paraense Lúcia Gomes 

através da Bolsa de Pesquisa Experimentação e Criação Artística do IAP (Instituto 

de Artes do Pará). No Lixão do Aurá, na região metropolitana de Belém, foi realizada 

a ação Sanitário ou Santuário? Salão das águas (também chamado Pororoca) 

dentro do projeto supracitado, que foi descrita por Marisa Mokarzel (2008: 107): 
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A ação desenvolveu-se em apenas um dia, neste local onde os catadores 
revezam-se na seleção do lixo da cidade. Dentro de uma proposta 
ambiental, mas de cunho social muito evidente, a artista, com a ajuda de 
alguns trabalhadores, transporta um barco de nome Belém do Pará (na 
outra face, o nome Boto Branco) até o lixão, juntando-o aos catadores e aos 
urubus. Encalhado em um morro de lixo, inútil e sem poder navegar, o barco 
fica exposto ao ambiente fétido (...). 
Ao anoitecer, neste cenário onde a miséria habita e onde não parece caber 
o ato poético, é realizado um concerto musical, com quatro músicos, 
impecavelmente vestidos. (...) Com o término do dia é servido um pequeno 
alimento: beiju. A artista, em um ritual quase religioso, reparte o que comer 
com quem convive com os desperdícios, restos de muitos outros que já 
comeram ou que, como eles, catadores de lixo, passam fome. 

Quais tensões se estabelecem a partir de intervenções como estas? Levando em 

conta que Estivas estava atrelada a um espaço e discurso oficiais, e que Pororoca 

foi uma proposta atravessada pelo campo político-econômico (a mediação do IAP), 

assim como pelo campo artístico-estético (a possível intenção da artista em discutir 

o local destinado à arte, escapando aos espaços convencionais e inserindo suas 

propostas em contextos diferenciados). A multiterritorialidade questionada nesta 

pesquisa se constitui, então, nestes termos: apropriação de espaços e práticas que 

não são estritamente artísticos, mas que podem ser utilizados dessa forma. 

Uma proposta mais radical, no sentido de multiterritorialidades, por não estar 

vinculada institucionalmente, é BUUUU, de 2006, descrita por Maneschy (2006: 164-

165) da seguinte forma: 

(...) despeja cerca de mil balões brancos, na confluência de duas 
importantes avenidas da cidade de Belém, às proximidades do Hilton Hotel, 
que fica em frente a um dos pontos mais tradicionais da prostituição na 
capital, a Praça da República, marcando o dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Sua atitude estética é 
impregnada de política. 

Nesta proposta, Lúcia Gomes tece um agenciamento coletivo, no qual estética e 

ética são indissociáveis – característica bastante disseminada em sua produção. O 

ato de pintar de branco uma avenida movimentada usando balões é tanto um 

convite à sensação/sensibilidade quanto à reflexão. Desterritorializa, assim, a arte 

contemporânea, usualmente habitante do espaço convencional e habitada pelo 

discurso do sistema da arte. Outro exemplo interessante de desterritorialização, 

forçando os limites da arte contemporânea em fricção à vida, é a ação Mênstruo 

Mostra Monstro Mostarda, realizada em 2006. A ação foi descrita por Orlando 

Maneschy (2006: 167-169) da seguinte forma: 
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(...) realizada no Dia Internacional da Mulher, 08 de maio, em homenagem à 
irmã Dorothy Stang, missionária norte-americana assassinada em 2005, 
que trabalhava na Região Amazônica com questões fundiárias e ecológicas. 
Nesta ação, desenvolvida no centro da cidade, na Avenida Visconde de 
Souza Franco, mais precisamente no canal da Doca, antigo rio, que 
atualmente recebe esgoto de prédios de luxo e deságua na Baía do 
Guajará, Lúcia Gomes entra no canal com garrafas cheias de tinta na cor 
vermelho China e penetra na tubulação de esgoto. É no interior das vias 
que a artista irá tingir os dejetos fétidos despejados no canal. Descalça, 
vestida de negro, não se preocupa com o risco que está correndo, apenas 
tinge de vermelho a água, que começa a escorrer e se espalhar por toda a 
extensão do canal no final da tarde. 

Ao praticar tal ato, atravessado de sentidos políticos, sociais e artísticos, Lúcia 

Gomes potencializa a fuga das práticas artísticas em direção à vida comum, 

ordinária. Mas é evidente que existem sinais (nem tão aparentes) de que sua 

produção é uma prática artística, como o fato dela mesma ser uma artista 

contemporânea. Essa multiplicidade de sentidos simbólicos fica evidente na fala de 

Maneschy (2006: 169): 

Vendedores ambulantes, desportistas que caminham ao redor da vala 
tentam entender o porquê da cor vermelha que se espalha em nuances e 
degradês, propiciados pela diluição da tinta e misturada com detergentes, 
químicos, variando entres diversos tons do vermelho. “É arte!”, fala um 
ambulante que acompanha a ação desde o início (...). 
É uma ação silenciosa, dividida com pessoas simples para os quais a artista 
fala sobre a obra. Não interessa a ela apenas o público de arte, mas 
interessa fazer pensar, estimular uma transformação na vida, no cotidiano 
das pessoas enquanto cidadãos. 

O discurso da arte atravessa mesmo estas práticas desterritorializadas, quando se 

leva em conta que práticas semelhantes são realizadas dentro dos sistemas da arte 

contemporânea, e a associação entre ambas se torna evidente (para os que 

possuem o conhecimento especializado, é claro). No lugar de circuitos alternativos 

ao sistema da arte, convém falarmos em circuitos paralelos, que atuam em conjunto 

com o discurso da arte. Tal a ação não representa algo, não se espetaculariza (tal 

como se pode observar em muitas das propostas artísticas contemporâneas), mas 

sim instaura um processo, uma prática simbólica, inserida na multiplicidade de 

agentes sociais transitando na via urbana (uma das mais movimentadas de Belém). 

1.2. O espaço virtual 

Não pretendo, neste artigo, aprofundar a discussão teórica a respeito do espaço 

virtual. Sendo necessário conceituá-lo, tomarei por virtual o panorama de 

tecnologias contemporâneas (especialmente as telemáticas e numérico-digitais) que 
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expandem certas capacidades humanas. Dentre estas tecnologias, o ciberespaço 

(do qual a Internet é o maior expoente) aparece como território bastante explorado 

por artistas desde a década de 1970. Quero apontar algumas considerações acerca 

destas condições tecnológicas (telemáticas, digitais e eletrônicas) tomadas enquanto 

suporte, instrumento ou meio para as práticas artísticas na contemporaneidade. 

O mundo virtual possibilita conexões, elos, entre diversos espaços que constituem 

efetivamente outro espaço. Para Anne Cauquelin (2008: 196) “É sobre esse elo e 

com elos que o ciberartista trabalha: atividade de ligação, não apenas entre objetos 

que circulam no mundo artificial, entre sites e internautas, mas também entre 

realidade e ficção, entre vários modelos de mundo, entre artifício e natureza”. É 

evidente, então, que o ciberespaço constitui multiterritorialidades (inclusive para a 

arte contemporânea) por combinar e recombinar espaços diferenciados, que 

escapam a uma formalização ou sistematização. Edmond Couchot (1993) identifica 

esta característica na arte produzida através dos avanços tecno-científicos, naquilo 

que este autor chama de “arte da Hibridação”. Segundo Couchot (1993: 46-47): 

Hibridação entre a imagem e o objeto, a imagem e o sujeito – a imagem 
interativa é o resultado da ação do observador sobre a imagem –, ele se 
mantém na interface do real e do virtual, colocando-as mutuamente em 
contato. Hibridação ainda entre o universo simbólico dos modelos, feito de 
linguagem e de números, e o universo instrumental dos utensílios, das 
técnicas, entre logos e techné. 

Lúcia Gomes possui uma produção artística dentro do ciberespaço que é bastante 

interessante para a noção de multiterritorialidades, apesar de não enveredar pela 

pesquisa artística conjugada com tecnologias de ponta. É justamente por usar a 

tecnologia virtual cotidiana que a produção da artista desenha novos contornos em 

relação às territorialidades. Muitas vezes enviada através de e-mail para a rede de 

contatos da artista, tais produções trazem a sugestiva mensagem “Passes adiante 

ou...”. Um exemplo é HF02AQLFPNCC20H (Hoje Fazem 02 Anos Que a 

adolescente L. Ficou Presa Numa Cela Com 20 Homens em Abaetetuba Pará…), 

uma apresentação de slides trazendo fotos da artista compondo a letra L, com 

metros de tecido branco, em paisagens na cidade onde se encontrava. A obra faz 

referência ao caso de repercussão midiática internacional, por ferir os direitos 

humanos, quando uma adolescente de quinze anos de idade ficou presa, sob 

acusação de furto, desde o dia 21 de outubro até o dia 14 de novembro de 2007, em 

uma cela com vinte detentos homens, em uma delegacia no município de 
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Abaetetuba (Pará). O e-mail de Lúcia Gomes, trazendo a obra 

HF02AQLFPNCC20H, é uma espécie de memorial poético, contra a barbárie e pelos 

direitos humanos, uma tentativa de fazer com que casos como este não caiam 

sempre no esquecimento. 

Outros exemplos de obras semelhantes da artista são e(L)eitora e Flechada, 

também apresentações de slides enviadas por e-mail, com acentuado viés político-

social. A artista mantém também blogs, como aBRa, apresentando imagens de 

flores desabrochando e pedindo a abertura dos arquivos da ditadura militar brasileira 

(1964-1985) – que em 2010 resultou numa exposição homônima, no MHEP, que 

também contou com uma ação em que a artista distribuiu, nas praças e ruas das 

adjacências do museu, pequenos zíperes verde-amarelos, com as datas 1964 e 

1985 neles escritas. A produção imagética de Lúcia Gomes instiga bastante, pois 

assume parâmetros conceituais sobrepostos aos estéticos. Quando a artista utiliza 

do ciberespaço para veicular essa intensa produção imagética acaba por demarcar 

novas trilhas, territorializar outros circuitos de exibição de suas imagens. 

Independente das questões que as obras deste tipo apresentem (questões políticas, 

éticas ou de qualquer outro tipo), a própria possibilidade de se enviar uma obra de 

arte por e-mail é uma questão por si. O ciberespaço enquanto ferramenta para 

produção, disseminação e recepção de práticas artísticas faz com que sejam postas 

em prática novas dinâmicas, muitas vezes alheias ao sistema da arte 

contemporânea. As obras de Lúcia Gomes enviadas através do ciberespaço não 

passam por nenhuma espécie de seleção a priori feita pelos agentes do discurso-

arte. Entretanto, se dizemos que estes objetos virtuais são objetos artísticos 

automaticamente estamos inserindo-os no circuito da arte contemporânea – e o 

fazemos simplesmente pelo fato de Lúcia Gomes já fazer parte do discurso da arte, 

enquanto artista. O sinal, então, não é um espaço (tal qual o do museu), mas sim o 

artista, reconhecido socialmente enquanto ser que desempenha aquela função. 

Apesar da fluidez dos territórios e da superposição de movimentos de des-re-

territorialização, ainda existem sinais característicos que evidenciam com bastante 

clareza que determinada prática ou objeto diz respeito ao campo da arte. Em 

contrapartida, produções como HF02AQLFPNCC20H atuam somente como valor 

simbólico, já que não são incorporadas ao circuito institucional e, portanto, 
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mercadológico da arte. O que concede a tais obras a particularidade do artístico nem 

é tanto uma construção formal, estética ou conceitual (ainda que tais obras possuam 

configurações estéticas/conceituais de valor reconhecido), mas tão somente o fato 

das mesmas se inserirem em um circuito de agentes sociais da arte contemporânea. 

Fica a dúvida: se estas mesmas produções, dentro do ciberespaço, fossem enviadas 

e recebidas por pessoas sem qualquer ligação com o campo artístico, ainda a 

consideraríamos objetos de arte? 

1.3. O espaço biológico 

Definirei, para uso no presente texto, o espaço biológico como utilização de 

organismos vivos para a proposição artística. Tais organismos inicialmente eram o 

corpo do próprio artista ou de seu público – com os happenings e performances da 

primeira metade do século 20 – e posteriormente abarcaram formas de vida 

bastante distintas, através de uma conjunção entre arte e ciência. Podemos também 

distinguir o uso do espaço biológico em dois tipos: biomodificações e processos 

corporais transitórios. As primeiras são alterações permanentes no organismo, como 

a body art (usando o corpo do próprio artista) e a bio art (usando organismos 

humanos e de outras espécies, em ações muito mais ligadas às tecnologias 

científicas, aproximando artista e instituições). Já os processos corporais transitórios 

são agenciamentos de organismos (geralmente o corpo do artista) de curta duração, 

em uma aproximação entre as linguagens cênicas e visuais. 

Tais linguagens artísticas evidentemente alargaram os conceitos da arte 

contemporânea, provocando a reformulação do discurso no sentido de absorver 

estas práticas artísticas. Se, por um lado, práticas como a body art possuíam uma 

nítida intenção de negar o objeto de arte e seu sistema legitimador e mercadológico, 

por outro lado acabou-se por legitimar tais práticas, sem cumprir a função 

desterritorializadora ou antiartísticas a que se propunham. Assim, há uma introdução 

gradativa das artes situadas em espaços biológicos dentro da lógica cultural dos 

sistemas da arte, através de mecanismos de registro (como a fotografia) e a 

vinculação às instituições culturais. Tais relações evocam a multiterritorialidade que 

se estabelece ao tomarmos um ser vivo, ou os processos corporais que se dão 

nesses seres vivos, como pertinentes e artísticos. Surge, inclusive, a noção de 

performance orientada para fotografia/vídeo. 
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Tais desdobramentos estéticos das performances, da body art, da bioart etc., nem 

sempre se constituem como objetos ou obras pertinentes à ideia inicial do artista, 

servindo muitas vezes como espetacularização de tais práticas, na manutenção de 

espaços expositivos tradicionais. Outras vezes, tais desdobramentos estéticos 

possibilitam outras posturas e questionamentos que não são possíveis no primeiro 

momento (na apresentação da ação), constituindo obras que não se caracterizam 

exatamente como um registro, mas como um híbrido entre linguagens diversas. 

Assim, é necessário que as propostas artísticas, curatoriais e expositivas sejam 

encaradas com seriedade na construção de práticas e exposições que tenham 

alguma relevância além do mero espetáculo. 

A artista Lúcia Gomes possui propostas que utilizam do espaço biológico para a 

territorialização das mesmas – em geral processos corporais transitórios, que não 

necessariamente se enquadram na categoria performance. Em 2003, no projeto 

“Provocações Urbanas: Apeú, Belém, Colares e Quatipuru” (já citado), com auxílio 

do IAP, Lúcia Gomes realizou Olhar Vivó e Flutuantes. No município de Colares foi 

realizada a ação Olhar de Vivó, que faz referência a uma história popular da ilha, 

que diz haver uma cobra gigante adormecida no farol. Ao acordar, se a cobra olhar 

para a ilha esta irá afundar – em uma versão da história – ou prosperar – segundo 

outra versão. Lúcia Gomes joga com esta dubiedade, dialogando com questões 

ambientais no local – onde a artista testemunhou inúmeras queimadas e cortes de 

árvores frutíferas e árvores de grande porte. “As queimadas e o progresso trarão 

prosperidade?” é a pergunta que Olhar de Vivó parece fazer àquela comunidade. A 

obra consistiu na transposição, para uma praça ao lado do cemitério da cidade, de 

restos de madeira retirados da floresta queimada. Os elementos dispostos como 

instalação escultórica no local não eram tratados com o rigor formal e passivo do 

espectador de arte, mas sim de outra forma, lúdica, conforme os espectadores eram 

incentivados a experimentar a obra. 

Na Orla de Boa Vista, município de Quatipuru (interior do estado), foi realizada a 

ação denominada Flutuantes, que movimentou diversos voluntários da comunidade 

para sua realização. Flutuantes traz referências estéticas da Marujada5. Lúcia 

Gomes juntou-se aos moradores da comunidade para produzir a indumentária típica 

da Marujada, quase toda na cor branca (a tradição da festa inclui outras cores), e 

posteriormente seguir em um cortejo até a orla do rio que banha a cidade, onde as 
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peças produzidas foram penduradas nos barcos que estavam ancorados. A cor 

branca e o ato de flutuar evocam a paz, tão desejada. Flutuantes, além de inserir 

diversas pessoas em seu processo, culmina em ações ao ar livre, instauradas nos 

barcos, nas ruas, no cortejo, no corpo das pessoas. A obra de arte se 

desterritorializa e assume os espaços da cidade envolvida com o projeto. 

No ano de 2005 a artista realiza Stop Xplorer, propondo um processo que só se 

concretiza com a adesão do espectador à obra, que é descrita por Maneschy (2006: 

164-165) da seguinte forma: 

(...) ao re-elaborar uma tradição típica da infância paraense – o consumo de 
pirulitos de maracujá em praias de veraneio, vendidos em formato de 
alongados cones, envoltos em papel manteiga e apresentados em uma 
espécie de tabuleiros nos quais os pirulitos encontram-se enfiados – discute 
a pedofilia e sua expansão via internet. Desta forma, diferentemente dos 
pirulitos vendidos por garotos na praia, consumidos, na maioria, por 
crianças, os de Lúcia Gomes têm, como suporte para o público segurar, 
pregos. Ao associar a experiência saborosa do consumo de pirulitos de 
maracujá ao aço dos pregos, Gomes propõe um deslocamento da 
experiência. Não há mais o conforto conhecido, sabor de infância feliz, mas 
a expectativa e o receio do contato com o metal que pode ferir e é frio. 

Também em 2005 a artista realiza Amai-vos Coisas Humanas, em que discute a 

noção de partilha, proposta já realizada em 2003 e 2004, da qual novamente 

utilizarei a descrição de Maneschy (2006:170-171): 

Em Amai-vos, 2005, originalmente uma instalação que se desdobra na ação 
de distribuir beijus [espécie de bolacha regional feita com farinha de 
mandioca e muito utilizada como uma das fontes principais de alimento por 
famílias extremamente carentes no interior da região] com a inscrição 
“amai-vos”, pintada com tinta vermelha comestível, a artista mais uma vez 
lança mão de particularidades culturais para falar de valores da 
humanidade. A divisão do pão, do “pão” do nortista que divide o biscoito-
hóstia de Gomes, mas sem o peso da culpa de uma religião qualquer, em 
uma situação lúdica de brincadeira, de romper o saco plástico, tal qual 
criança pronta para devorar o alimento que, diferentemente do biscoito 
chinês, já traz a frase revelada: “Amai-vos”. 

Em 2006, durante o 25º Salão Arte Pará, a artista Lúcia Gomes propôs a ação 

Pipaz, que já havia sido realizada no ano anterior, no município de Colares. Tal ação 

consistiu em proposta lúdica, participativa, na qual a artista convidou pessoas no 

Ver-o-Peso, em uma manhã ensolarada, a empinar pipas que traziam cada uma 

determinada letra (P, A ou Z). As diversas pipas no céu, a beira do rio, criavam 

determinadas relações entre política e brincadeira, já que formavam a palavra PAZ 

ao mesmo tempo em que, na brincadeira popular, as pipas devem “cortar” as linhas 

umas das outras. Segundo Orlando Maneschy (no catálogo ARTE PARÁ 2006: 56): 
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É no jogo que se estabelece a obra. Da corriqueira disputa entre garotos ao 
empinarem suas pipas – nossos tradicionais papagaios e gandulas – no 
céu, tentando derrubar uns aos outros, preparando a linha com cola e pó de 
vidro, a artista fala das disputas de adultos, não menos infantis, na política 
em que o mundo se inscreve, imerso em guerras. 
Com sua performance, Gomes nos coloca no papel de agentes. Se não 
participamos, nada acontece. Está em nossas mãos a decisão de como se 
dá o jogo, sua construção, e é isto o que nos oferece com sua proposição 
conceitual, utilizando um ato tão corriqueiro da infância e deslocando-o para 
falar de política no espaço da arte. 

Pipaz, portanto, desloca o espaço e suporte da obra para o corpo não mais do 

próprio artista, e sim do público espectador, que se torna participante ativo do 

processo artístico em questão. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Afirmo que a contemporaneidade não vê os territórios da arte contemporânea serem 

extintos, mas antes vê um deslocamento de territórios, na manutenção de alguns 

tradicionais (como o museu e a galeria) e na instituição de novos territórios (como o 

ciberespaço e o espaço público). Isto nada mais é do que a multiterritorialidade 

apontada por Haesbaert (2004: 343), uma  

reterritorialização complexa, em rede e com fortes conotações rizomáticas, 
ou seja, não hierárquicas”, realizada principalmente pelas condições de 
“maior diversidade territorial”, “grande disponibilidade de e/ou acessibilidade 
a redes-conexões”, “natureza rizomática ou menos centralizada dessas 
redes”, “a situação socioeconômica, a liberdade (individual ou coletiva) e, 
em parte, também, a abertura cultural para efetivamente usufruir e/ou 
construir essa multiterritorialidade. 

São propostas claramente estéticas, mas também políticas, sociais, ecológicas, nas 

quais a arte aproxima-se da vida para discutir sobre ela e sobre a própria arte. Qual 

o espaço da arte paraense em pleno século 21? Não foram locais escolhidos 

aleatoriamente, mas sim com o propósito de evidenciar o local da arte na 

contemporaneidade, opondo-se drasticamente aos espaços higienizados. 

A multiterritorialidade se estabelece justamente porque os artistas e as obras são 

territórios do sistema da arte, e ao ocuparem espaços não convencionais também 

territorializam os mesmos. Entretanto, de que forma tais práticas artísticas serão 

experimentadas pelos transeuntes? Ou qual a importância que as primeiras 

possuem para estes últimos? Destas questões se depreende que é fundamental que 
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as práticas artísticas contemporâneas não sejam hermeticamente fechadas sobre si 

mesmas, mas que sejam práticas que estabeleçam um diálogo pertinente com o 

contexto em que estão inseridas. Segundo Lisbeth Gonçalves (2004: 33-34): 

Quando as exposições são pensadas como meios de comunicação entre o 
público e a arte, a conjuntura cultural influi diretamente na compreensão da 
mensagem. Raras vezes o objeto, em si mesmo, é suficiente para remeter 
imediatamente os visitantes aos valores trabalhados na exposição. 
Relações precisam ser estabelecidas pelo público para se chegar a uma 
compreensão da mostra. Para tanto, o espectador, de antemão, precisa ter 
– ou adquirir por via da exposição – informações sobre o objeto exibido. Ele 
precisa, também, captar quais os paradigmas que norteiam o conceito de 
arte num determinado momento da história, quais as tendências da época 
em que se insere a obra; e deve conhecer algo sobre o seu contexto social. 
Nesse sentido, pode-se avaliar como são importantes as informações da 
história da arte e a visão crítica da arte veiculadas pelas instituições e pelos 
curadores na organização de mostras. 

A arte de Lúcia Gomes dói como um soco na boca do estômago, situando-se muitas 

vezes no meio, ou na encruzilhada: nas intercessões entre a materialidade plástica 

sensível e o conceitualismo das ideias, entre a imaginação criativa e os 

acontecimentos do cotidiano, entre a estética e a política. É uma produção 

sobretudo paradoxal. A contradição existe na conciliação de seu comprometimento 

ético e militância social atrelados a uma experimentação radical das linguagens 

artísticas. Tal paradoxo não é exclusivo: grande parte da arte contemporânea vem 

se deparando com esta questão. Se por um lado os processos artísticos buscam 

romper as restrições da exposição convencional, por outro acabam tornando-se 

herméticos, quase indecifráveis a um público mais amplo, devido a experimentações 

radicais no campo das linguagens artísticas. 

Aliás, qual o público da arte de Lúcia Gomes? Com práticas artísticas situadas em 

espaços tão díspares, como abordei anteriormente, torna-se evidente que para 

responder a esta pergunta pressupõe-se a resolução de outro questionamento: qual 

o lugar da arte de Lúcia Gomes? O para quem é, assim, inseparável do para onde. 

 
                                                
1 Dissertação de Mestrado em Artes denominada “(Des)territórios da arte contemporânea: multiterritorialidades 
na produção artística paraense”, orientada pela Prof.ª Dr.ª Valzeli Figueira Sampaio, pesquisa financiada pela 
CAPES e defendida em 2011, na Universidade Federal do Pará (UFPA). 
2 Nascida em Belém em 1966. Registros imagéticos da maioria das produções da artista citadas neste artigo 
podem ser encontrados em seu site: <http://luicagomeszinggeler.blogspot.com> Acessado em março de 2012. 
3 Refiro-me à música “Carisma”, do cantor e compositor brasileiro Belchior. 
4 Convém citar também o projeto “Intervenções Urbanas”, realizado em Abaetetuba (município no interior do 
estado) no ano de 2003, que teve curadoria do paulista Ary Perez e participação dos artistas paraenses (ou 
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residentes no estado) Armando Queiroz, Carlos Meigue, Chico Paes, Cledyr Pinheiro, Margalho e Nio. Este 
projeto foi realizado com apoio do IAP (Instituto de Artes do Pará). 
5 Evento cultural tradicional na região, que mobiliza a comunidade na produção de indumentária típica da festa 
(saia, camisa, chapéu etc.), e em um cortejo festivo envolvendo música, dança e alegorias. 
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